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L’impagament de la taxa 
d’escombraries pot suposar 
la resolució del contracte 
d’arrendament en els 
arrendaments de renda antiga

Per qualsevol dubte o aclariment 
poden consultar en el nostre 

Departament Jurídic, trucant als telèfons 
93 337 00 02 / 93 296 80 57 o al mail 

infolh@cpulh.com

El Tribunal Suprem ha establert en una sentència, que la 
taxa d’escombraries, és un concepte assimilat a la renda i 
l’impagament pot suposar la resolució del contracte i el de-
sallotjament del llogater en el cas dels arrendaments de ren-
da antiga, és a dir, els regulats per la Llei de 1964.

El certificat 
d’aptitud: 
requisit per poder 
vendre un pis
La Llei 18/1997 del dret a l’ha-
bitatge, introdueix la obligatorie-
tat de que els propietaris puguin 
conservar i rehabilitar els immobles i de manera especial, els 
habitatges, preveient que el transmitent tingui que expedir 
a l’adquirent el certificat d’aptitud en el cas que l’edifici 
estigui obligat a passar la Inspecció Tècnica. 

Per la qual cosa, en el moment que el propietari vulgui ven-
dre un habitatge, el primer que haurà de fer, és verificar si 
està integrat en un edifici que ha de passar la inspecció o si 
l’hauria d’haver passat. 

Testaments, herències:  
acceptar o repudiar?
Els advocats especialistes de la Cambra l’aconsellaran i aju-
daran a resoldre qualsevol problema, del testament, succes-
sions i donacions. Si te dubtes, truqui’ns l’assessorarem.

Retenció IRPF 19%
A partir de l’1 de gener de 2016, la 
retenció a aplicar als arrendaments o 
sotsarrendaments de béns immobles 
passa del 19,5% al 19%.


