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Amb la garantia de:

PRINCIPALS NOVETATS 
DE LA MODIFICACIÓ DEL RÈGIM 
DE COMUNITATS DE PROPIETARIS 
A CATALUNYA 
La nova regulació s’aplicarà a totes les comunitats de propietaris de Catalunya 
a partir del proper 20 de juny de 2015

• Pel que fa a l’organització de la comunitat se suprimeix la doble 
convocatòria de la junta. També s’incorporen noves tecnologies 
com a mecanismes per fer notificacions i requeriments.

• S’introdueix la figura de la vicepresidència.

• Respecte al règim d’adopció d’acords, només es poden adoptar 
sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia;

 a)  S’estableix com a règim general el de la majoria simple de   
 propietaris i de quotes de participació.

 b) Es fa una enumeració més completa i ordenada dels supòsits
  que requereixen majoria qualificada.

 c) Es reserva la unanimitat per als casos excepcionals.

 També es dota de contingut l’abstenció en el vot, que es compu-
ta en el mateix sentit que el de la majoria i es diferencia entre 
els acords de formació instantània i els de formació successiva.

• Es facilitarà l’adopció d’acords relatius a la instal·lació de punts 
de recàrrega per a vehicles elèctrics, així com els acords rela-
tius a les obres obligades d’adaptació de l’edifici per satisfer les 
necessitats de les persones amb discapacitat i de les persones 
més grans de 70 anys.

• Es clarifica el règim d’impugnació d’acords, es manté el termini 
de caducitat d’un any per als acords contraris a la llei, al títol 
de constitució, als estatuts o que impliquin un abús de dret i 
s’amplia a tres mesos en la resta de supòsits, així com la neces-

sitat d’estar al corrent de pagament dels deutes amb la comuni-
tat, o haver-ne consignat l’import. Els terminis es computen des 
de a notificació de l’acta.

• Es redueix el termini de caducitat de 6 a 4 anys, a comptar de 
l’acabament de les obres, per a que la comunitat pugui exigir 
judicialment la reposició dels elements comuns alterats sense el 
seu consentiment a l’estat originari.

• Es fomenta l’obligació de comunicar el canvi de titularitat de 
l’element privatiu amb l’establiment de la responsabilitat soli-
dària del transmitent respecte als deutes que es meritin fins a la 
notificació efectiva de la transmissió a la comunitat.

• S’afavoreix l’arbitratge i la mediació, i es regula el procediment 
judicial de reclamació especial en cas d’impagament de les des-
peses comunes.

• S’amplia l’afecció real dels elements privatius als deutes que 
corresponguin a la part vençuda de l’any en curs i als 4 anys im-
mediatament precedents a la transmissió; així mateix s’amplia 
la necessitat d’aportar un certificat relatiu als deutes pendents 
en les transmissions lucratives de l’element privatiu.

• Se suprimeix la distinció entre elements comuns d’ús restringit i 
elements comuns d’ús exclusiu privatius.
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