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Clàusules abusives 
en la compravenda 
immobiliària

Noves 
cobertures 
d’assegurança 
“Lloguer 
Garantit”
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93 337 00 02 / 93 296 80 57 o al mail infolh@cpulh.com

El Tribunal Suprem ha establert 
que transferir al comprador un 
deute fiscal que, d’acord amb 
la norma d’aplicació, és a càrrec 
del venedor, suposa una lesió en la 
seva posició jurídica i aquesta previsió constitueix una clàu-
sula abusiva. 

En el supòsit estudiat a la sentència, una promotora immo-
biliària va formular demanda contra la compradora d’un dels 
seus habitatges després de negar-se aquesta a assumir la 
plusvàlua, segons estava previst en el contracte de compra-
venda. La demandada va oposar-s’hi adduint que aquesta 
clàusula era abusiva, generadora d’un desequilibri per a ella 
i beneficiosa únicament per a la venedora.

Les noves pòlisses d’assegu-
rança de lloguer garantit, ara 
inclouen la defensa de drets 

de l’habitatge i local comercial llogat, així com part de les 
despeses de manyà i canvi de pany  en cas de desnonament. 

Evolució preus de lloguer a 
l’Hospitalet del Llobregat durant 
el primer trimestre de 2016
El mes de gener a la 
nostra ciutat el preu 
mig de lloguer es va 
situar en 500 € men-
suals.

El febrer, va pujar fins 
581 € mensuals i el 
març es situa el preu 
mig en 580 € mensu-
als.

L’Euríbor registra   
valors negatius   
per primera vegada

Per primera vegada en la seva història, l’Euríbor mitjà del 
mes de febrer ha estat negatiu de -0.008%, i això és el que 
la banca, per als crèdits que es revisin aquest mes de març 
ha d’aplicar. 


