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L’inform@tiu

Fins ara, les Comunitats de Propietaris, si no desenvolupa-
ven activitats empresarials –d’acord amb la Llei de l’IVA-, 
no tenien obligació de presentar la declaració anual d’ope-
racions amb terceres persones. A partir de l’exercici de 
2014, s’ha de presentar el model 347 incloent-hi totes les 
operacions que realitzin que superin els 3.005,06 €, en-
cara que s’efectuïn al marge d’una activitat empresarial o 
professional.  

Operacions a declarar:
• Prestacions de serveis o lliurament de béns efectuats 

per la Comunitat (per exemple, operacions immobi-
liàries).

• Adquisició de béns o serveis (per exemple, obres de pa-
leta efectuades en la comunitat, reparacions d’elements 
comuns, manteniment d’ascensors...).

Operacions no incloses    
en la declaració:
• Subministrament d’energia elèctrica.

• Subministrament de combustibles de qualsevol tipus 
amb destinació al consum comunitari.

Les Comunitats de 
Propietaris hauran 
de presentar el Model 
347 d’operacions amb 
tercers per import 
superior a 3.005,06 €
  
(RD 828/2013, de 25 d’octubre) 
El model 347 obliga a relacionar totes aquelles 
persones o entitats amb les quals s’hagin 
efectuat operacions que, en el seu conjunt, 
i per a cadascuna d’aquestes persones i 
entitats, superin la quantitat de 3.005,06 € 
durant l’any natural.

• Subministrament d’aigua amb destinació al seu ús o 
consum comunitari.

• Assegurances que tinguin per objecte assegurar béns i 
drets relacionats amb zones i elements comuns.

Entrada en vigor i formalizació 
de la declaració:
Aquesta obligació va entrar en vigor l’1 de gener de 2014, 
i la propera declaració del model 347 s’haurà d’efectuar 
durant el mes de febrer de 2017.

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Per més información pot consultar el nostre servei jurídic, 
concertant visita als nostres telèfons 93 337 00 02; 93 296 80 57, 

a través de mail infolh@cpulh.com o a la nostre web www.cpulh.com 
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