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La comunitat davant els 
habitatges d’ús turístic 

Per qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb els nostres 
serveis jurídics de la Cambra, o bé per telèfon 93 337 00 02; 93 296 80 57, 
o mail infolh@cpulh.com, o a través de la nostra pàgina web www.cpulh.com 

Per més informació poden dirigir-se a les nostres oficines trucant 
als telèfons 93 337 00 02 o 93 296 80 57; a través de correu electrònic 

infolh@cpulh.com, o a la nostre pàgina web www.cpulh.com

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en 
la sentència del 19 de maig de 2016, considera que l’ús 
d’un habitatge amb finalitats turístiques és legal si aquesta 
activitat no constava com a prohibida en els estatuts comu-
nitaris quan es va iniciar. 
El decret 159/2012, de 20 de novembre, ja va posar fi 
a la dispersió de normativa que pretenia regular aquests 
usos, alhora que conciliar els interessos generals de la col·
lectivitat, amb els interessos dels ciutadans i va deixar clar 
que:

ELS APARTAMENTS TURÍSTICS, són edificis constituïts 
en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a esta·
bliment únic o com a unitat empresarial d’explotació, amb 
els serveis turístics corresponents. 

ELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC, són aquells cedits pel 
seu propietari directament o indirectament a tercers de for·
ma reiterada a canvi d’una contraprestació econòmica. Es 
requereix que estiguin suficientment moblats i dotats dels 
béns necessaris, i que tinguin un servei de manteniment 
garantit. Atès que acostumen a formar part d’una comu·
nitat de propietaris, és requisit imprescindible que en els 
estatuts de la comunitat no estigui prohibida o limitada 
aquesta activitat.

L’esmentada sentència arriba a la conclusió que, si en els 
estatuts  comunitaris no estava expressament prohibit l’ús 
d’un habitatge amb finalitat turística quan es va iniciar 
l’activitat, la comunitat no podrà prohibir posteriorment 
aquest ús, ja que en presumir·se lliure la propietat, de con·
formitat amb l’art. 541.1.1 del Codi Civil de Catalunya, es 
pot canviar en qualsevol moment la destinació (o l’ús) de la 
finca, si no contravé alguna disposició legal o contractual. 
És important, doncs, preveure en els estatuts comunitaris 
la possibilitat que els habitatges puguin tenir, en algun mo-
ment, un ús turístic, per limitar aquest ús o per establir les 
condicions per al seu exercici.

Per només 4,50% de la renda anual, asseguri’s el co·
brament immediat dels lloguers impagats del seu local 
comercial. 
Cobertura de rendes per a locals comercials fins a un 
màxim de 6 mesos (franquícia de dos mesos); despeses 
jurídiques d’advocat i procurador, actes vandàlics. 

Exemple:

Lloguer mensual de 400 €, prima total anual de 217 €

Lloguer mensual de 500 €, prima total anual de 271 €

Lloguer garantit als locals 

Queda prohibida la reproducció total o parcial del contingut d’aquest informatiu sense autorització expressa. 
Club del Propietari és una marca registrada de la Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet

Si desea recibir la correspondencia en castellano, le rogamos que nos lo comunique llamando al teléfono 93 337 00 02 o al 93 296 80 57

Amb la garantia de:


