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Post Jurídics   

• Despeses comuns-Establiment 
 o supressió de l’ascensor 
 Es correcte l’acord comunitari que estableix que els 
 propietaris de locals, també han de contribuir a les 
 despeses d’instal·lació i manteniment de l’ascensor, 
 que ha estat votat per la majoria necessària.

 Sentència Audiència Provincial de Barcelona Secció 17a 
 de 19/03/2015

• Danys Responsabilitat de la Comunitat  
 Les filtracions a l’aparcament provenen d’una coberta comunitària que ha de ser mantinguda i reparada per la Comunitat. 

Sentència Audiència Provincial de Barcelona Secció 4a de 15/04/2015

• Activitats prohibides als Estatuts   
 L’activitat d’explotació turísitca de l’habitatge no està limitada en els Estatuts i per prohibir-la es requereix el consenti-

ment dels afectats.

 Sentència de la Audiència Provincial de Barcelona Secc. 19a de 21 de Maig de 2015.

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

Fes la teva consulta trucant a les nostres oficines 
als telèfons 93 337 00 02; 93 296 80 57, 

a través de mail infolh@cpulh.com o a la nostre web www.cpulh.com 
   La Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet-1000562843389580/

Increment de l’IPC   
La taxa de variació anual de l’IPC al mes de gener ha estat 
un 3% quasi un punt i mig per sobre de la registrada el 
mes anterior. 
Desprès d’un anys de posicionaments negatius es torna a 
increments positius destacables.
A continuació es pot veure l’evolució a les dades publica-
des per l’INE:
 

Període Variació %
Gener 2016 a Gener 2017 3,0

Desembre 2015 a Desembre 2016 1,6

Novembre 2015 a Novembre 2016 0,7

Octubre 2015 Octubre 2016 0,7

Setembre 2015 a Setembre 2016 0,2

Agost 2015 a Agost 2016 -0,1

Juliol 2015 a Juliol 2016 -0,6

Juny 2015 a Juny 2016 -0,8

Maig 2015 a Maig 2016 -1,0

Abril 2015 a Abril 2016 -1,1

Març 2015 a Març 2016 -0,8

Febrer 2015 a Febrer 2016 -0,8

Gener 2015 a Gener 2016 -0,3


