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D es de fa anys l’Ajuntament de Reus està treballant de forma activa per millorar la convivèn-
cia i el civisme als barris de la nostra ciutat. Aquesta actuació es basa tant en l’espai públic com 
en l’espai privat, a través de la mediació, per tal de resoldre conflictes entre la ciutadania.

Un espai proper on convivim amb els nostres veïns i veïnes i on compartim espais comuns 
(escala, replà, entrada, terrat...) són les comunitats on vivim.

Per al bon funcionament de la convivència entre el veïnat cal mantenir una bona relació entre els 
nostres veïns i veïnes, fer un bon ús dels espais comuns i respectar, sense cap mena de dubte 

Presentació

ni excepció, les obligacions que tenim com persones que 
convivim en la comunitat.

Aquesta publicació que edita l'Ajuntament pretén ser una 
guia de suport en aspectes relacionats amb la convivència 
veïnal, el civisme i el funcionament i reglament de les 
juntes de propietaris i propietàries. Qüestions que moltes 
vegades, per desconeixement, erosionen la vida diària de 
les persones que conviuen en una mateixa comunitat.

Potenciar les relacions de bon veïnatge, de civisme i de 
respecte als deures i obligacions de la comunitat de veïns 
per part de tothom ajuden a millorar la convivència i amb 
ella la millora de la qualitat de vida. 



2

Introducció

L es comunitats de veïns i veïnes són el conjunt de 
persones que conviuen en un mateix edifici i que mantenen 
relacions de veïnatge amb el seu entorn més proper i amb 
tota la ciutat. 
És important conèixer quina és la normativa que regula tant 
les relacions entre les persones propietàries com les normes 
bàsiques de convivència i civisme per a un bon funcionament 
de les comunitats. 
El carrer i les comunitats són espais de comunicació i relació 
entre persones. La legislació bàsica que regula les comunitats 
de propietaris i propietàries a Catalunya és la Llei 5/2006, 
el llibre Vè del Codi civil català. El procediment judicial per 
reclamar impagaments –via judici monitori- està previst a la 
Llei de propietat horitzontal 49/1960 (article 21).
La normativa referent a les qüestions de convivència i relacions 
entre el veïnat està recollida a les ordenances municipals apro-
vades a tal efecte.
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Cal:
1. Anar al Registre de Propietat que correspongui a la finca i sol-

licitar la còpia del títol constitutiu de la propietat horitzontal.
2. Adquirir un llibre d’actes i sol·licitar que el segellin en el Regis-

tre de la Propietat.
3. Convocar una junta de propietaris i propietàries i nomenar la 

presidència, la secretaria i la tresoreria de la comunitat, per 
un any, per elecció o per sorteig i definir com aniran els torns 
d’aquests càrrecs.

4. Aprovar per junta una quota per les despeses ordinàries, una 
contribució per constituir un fons de reserva.

5. Obrir un compte bancari de la comunitat per les despeses i la 
domiciliació de les quotes del veïnat. Al compte bancari ha de 
figurar la signatura de la persona presidenta i secretària de la 
comunitat.

6. Sol·licitar a Hisenda el CIF de la comunitat.

Creació d’una comunitat de persones propietàries

E stà formada per les persones que tenen el títol de propietàries d’un o més habitatges o locals que 
conformen un edifici.

Què és una comunitat de propietaris i propietàries?
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Quines són les funcions 
de la presidència de la comunitat?

L a persona que representa la comunitat de propietaris i propietàries és qui n'ocupa la presidència. Són 
també òrgans de govern la secretaria, l’administrador o l'administradora i la junta.
Aquests càrrecs s’escullen mitjançant elecció, sorteig o torn rotatori entre les persones propietàries.
Les comunitats poden dotar-se d’uns Estatus i d’unes normes de règim intern.

Organització de la comunitat 

• Cobrar els rebuts de la comunitat i fer-se càrrec del control pressupostari d’aquesta (si aquesta 
persona n'ocupa també el càrrec d’administrador o d'administradora).

• Convocar les reunions de les juntes de les persones propietàries.
• Vetllar per la conservació dels espais comuns i informar de les reparacions i obres necessàries en els 

quals.
• Sol·licitar a qui faci actuacions prohibides, molestes o nocives a la finca que les deixi de fer.
• Representar legalment la comunitat.

Per tractar els temes que afecten la comunitat es convoca la junta de propietaris i propietàries.
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Quines competències té la junta 
de propietarisi propietàries?
• Nomenar i revocar els càrrecs que hagin estat escollits i resoldre les queixes i reclamacions que 

qualsevol persona propietària tingui contra les actuacions d’aquests càrrecs.
• Aprovar el pla d’ingressos i despeses previsibles cada any i els comptes dels exercicis anteriors.
• Gestionar les decisions de les reunions de la comunitat, com noves instal·lacions o obres de rehabili-

tació.
• Aprovar els pressupostos i l’execució de totes les obres de reparació de la finca.
• Ser informada de les mesures urgents que hagi pogut adoptar la persona administradora de la 

comunitat.
• Aprovar o reformar els estatuts i les normes de règim intern.
• Adoptar els acords necessaris sobre qualsevol assumpte que afecti la comunitat.
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E ls estatuts són el conjunt de normes que la comunitat pot establir o no (no són obligatoris) per com-
pletar o desenvolupar aspectes de la llei. Poden fer referència a qüestions com l’ús de l’edifici, l’exercici 
dels drets i el compliment de les obligacions, etc.
Si s’estableixen estatuts han d’estar inscrits al Registre de la Propietat, si no s’estableixen la comunitat es 
regirà pel que disposi la llei. 
Correspon a la junta de propietaris i propietàries modificar-ne el contingut i fins i tot eliminar-los, sempre 
amb la unanimitat de totes les persones propietàries.
Les normes de règim intern són les normes acordades per la junta per regular els detalls de la convivència, 
així com la utilització adequada dels serveis i espais comuns, d’acord amb la llei i els estatuts.
A diferència dels estatuts, les normes de règim intern no han d’estar inscrites en el Registre de la Propietat 
ni necessiten la unanimitat de totes les persones propietàries per a la seva aprovació.

E n principi només poden participar-hi les persones propietàries dels pisos. Tot i que si hi ha algun 
tema que interessi al veïnat que sigui tractat a la Junta es pot comunicar a la presidència per tal que el 
tinguin en compte i l’incorporin en l’ordre del dia de la propera junta o assemblea.

Tot el veïnat pot participar en les reunions 
de la comunitat de propietaris i propietàries?

Quina diferència hi ha entre els estatuts 
i les normes de règim intern?
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A  nivell intern:
és el veïnat qui ha de col·laborar en les tasques de manteniment de l’edifici:

• És un deure de tothom mantenir en bon estat de conservació el seu pis o local.

• Totes les persones propietàries han de pagar l’import acordat del rebut de la comunitat en els 
terminis fixats, per al manteniment i neteja de l’immoble. En el cas de pisos i locals de lloguer cal 
que el contracte especifiqui si aquest import inclou qui és la persona responsable de fer aquest 
pagament.

• Si el contracte de lloguer no especifica que aquestes despeses són a càrrec de la persona llogatera, 
les haurà de pagar el propietari i propietària.

• Cal participar en la neteja dels espais comuns.
• Cal ocupar-se del manteniment de les façanes i d’altres parts de l’edifici que siguin visibles des de la 

via pública.

Quins deures té el veïnat envers la comunitat?
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• El veïnat ha de col·laborar en el manteniment dels elements comuns (les escales, l’ascensor, el portal, 
les bústies, els punts de llum, etc.).

• Si es produeix un desperfecte en un element comú és responsabilitat de tothom trobar-hi una solució 
i assumir-ne el cost.

• És obligatòria la creació d’un fons comunitari o fons de reserva per al manteniment de l’edifici. 
L’aportació al fons comunitari és responsabilitat de les persones propietàries, no de les persones 
llogateres.

• És important que la comunitat contracti una assegurança.
• Els propietaris i propietàries i/o aquelles persones que ocupin els pisos o locals no podran realitzar 

activitats perjudicials per a les finques ni tampoc activitats que molestin, que siguin insalubres, nocives, 
perilloses o il·lícites.

A nivell extern:
• Evitar estendre roba o espolsar catifes durant el dia.
• Evitar que els animals domèstics molestin i embrutin.
• Regar les plantes a partir de les 22 h. Cal evitar que caigui aigua al carrer.
• El descans del veïnat és molt important per una bona convivència, per aquest motiu, entre les 22 i 

les 8 h, s’han d’evitar sorolls que produeixin molèsties.
• Cal llençar les escombraries dins els contenidors corresponents entre les 20 i les 22 h.

Quan es viu en un bloc de pisos es comparteixen uns espais comuns en els quals no es poden deixar 
objectes ni fer-ne un ús particular. 
S’ha de consultar a la Junta de la comunitat de propietaris i propietàries qualsevol acció que comporti algun 
canvi dels espais comuns, com la instal·lació d’antenes parabòliques, ja que es necessita la seva aprovació.
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L a comunitat de propietaris i propietàries té l’obligació 
d’efectuar les obres necessàries per garantir un manteni-
ment i conservació adequats de l’immoble.
Abans de fer obres al nostre domicili, cal comunicar-ho a 
la persona presidenta de la comunitat i a l’Ajuntament, on 
haurem de tramitar la llicència d’obra menor o la llicència 
d’obra major.
Els residus provocats per les obres s’hauran de portar a la 
deixalleria.

I pel que fa a les obres?

L a instal·lació d’aparells d’aire condicionat està prohi-
bida a la façana en el cas que aquest es vegi des de la via 
pública i/o modifiqui la part exterior de l’edifici. Convé 
instal·lar-los a les cobertes dels edificis o en els patis 
interiors sempre que no causin molèsties a les persones 
ocupants.

Es pot instal·lar un aparell 
d’aire condicionat a la façana?



I nstal·lar antenes comunes o adaptar-ne les existents pot ser acordat pels integrants de la comunitat.
Les antenes parabòliques, igual que els aparells d’aire condicionat, no s’han de veure des de la via pública 
(tampoc els cables).

L a Llei preveu les següents actuacions per acabar amb la demora en el pagament de les despeses 
comunes de les comunitats de propietaris i propietàries:

• la privació del dret de vot. Les persones propietàries que tinguin despeses vençudes i no pagades 
podran participar en les reunions de veïnat però no podran votar.

• l’obligació d’acompanyar a les escriptures de compra - venda de pisos i locals un certificat sobre 
l’estat dels pagaments amb la comunitat de les persones propietàries. Sense aquest certificat de 
la persona notària no podrà autoritzar la transmissió.

• un procediment judicial especial per la reclamació dels deutes. Es tracta d’un procediment especial 
i sumari per aconseguir cobrar les quantitats degudes per la persona morosa en concepte de 
despeses generals de la comunitat i aportacions al fons de reserva. Es podrà sol·licitar en l’escrit 

Quines mesures es poden prendre 
contra la morositat del veïnat?

Es poden instal·lar antenes parabòliques 
i/o altres aparells de serveis de telecomunicacions?
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1. El president de la comunitat ha d’enviar un burofax (a través de l’oficina de correus) a la persona que 
té el deute pendent, informant dels diners que hi ha pendents de pagar i del termini per efectuar el 
pagament. 

2. Si passat el termini esmentat no s’ha realitzat el pagament, el president haurà de denunciar els fets 
al jutjat fent constar el burofax com a prova.

Passos a seguir quan hi ha deutes de comunitat

de la demanda o en qualsevol estat del procediment l’embargament dels béns dels veïns morosos. 
Aquesta petició d’embargament l’acceptarà el jutge sense necessitat que la comunitat de propietaris 
hagi d’aportar una fiança o garantia suficient per respondre d’eventuals danys i perjudicis.
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Glossari

Administrador o administradora: Pot ser un veí, una veïna o un tercer professional contractat per 
la comunitat.

Entre les seves funcions es troben les següents: 

• Prendre les mesures convenients i fer les actes per vetllar pel bon règim de la comunitat, de les 
seves instal·lacions i serveis. 

• Conservar els béns i el funcionament correcte dels serveis de la comunitat.
• Dissenyar el pla per a les despeses que es derivaran de la gestió de la finca (pagament de l’aigua, 

la llum de les escales, la neteja de les àrees comunes, etc.).
• Vetllar perquè les persones propietàries compleixin les obligacions i fer-los els advertiments perti-

nents.
• Té responsabilitat de donar compte de les seves actuacions a la junta.

Administrador de finques: és una persona que s’encarrega de gestionar, a petició dels propietaris i 
propietàries, els assumptes financers, legals i tècnics que siguin necessaris per al manteniment i la 
gestió econòmica de les quals, sempre basant-se en l’aplicació de la llei. 
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Estatuts: conjunt de normes que han de regir la vida de la comunitat i han de completar aspectes 
de la llei pel que fa als drets i obligacions dels propietaris i propietàries.

Fons de reserva: la llei obliga a les persones propietàries a pagar un fons de reserva d’acord amb la 
seva quota de participació respectiva. 

Junta: grup de persones titulars de  la comunitat. Qualsevol propietari o propietària té dret a assistir 
a les juntes.

Llibre d’actes: els acords de la junta de les persones propietàries han de quedar reflectits en un llibre 
d’actes.

Llicència per obres majors: aquest procediment engloba les obres de nova construcció.

Llicència per obres menors: la llicència per a obres menors és necessària per dur a terme petites 
obres.

Normes de règim intern: són les normes acordades per la junta de propietaris i propietàries per 
regular els detalls de la convivència.  

President o presidenta: persona que ostenta legalment la representació de la comunitat en tots 
els assumptes que li afectin. 

Propietat horitzontal: figura jurídica que suposa un dret individual i personal sobre els elements 
privatius (habitatges, locals...) i una copropietat sobre els elements comuns (escala, patis...).

Quota de participació: a cada pis o local se li atribuirà una quota de participació en relació amb el total 
de l’immoble. Aquesta quota és obligatòria i servirà per determinar el percentatge de participació en 
les despeses i els beneficis de la comunitat. 

Registre de la Propietat: organisme on es legalitza una comunitat. 

Veïnat: totes les persones que resideixen o treballen a l’edifici són membres del veïnat i tenen l’obligació 
de respectar les pautes emmarcades en les ordenances municipals.
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Directori

Ajuntament de Reus
OAC (Oficina d’Atenció 
al Ciutadà)
Plaça del Mercadal, 1 
Telèfon 010. Mòbils i des de fora 
de Reus 977 010 010
www.reus.cat

Oficina Municipal 
d’Habitatge de Reus 
Rosselló, 3. Telèfon 977 010 071

Arquitectura, Urbanisme 
i Medi Ambient
Edifici Mercat central, s/n 
Arquitectura
Telèfon 977 010 075  
Urbanisme
Telèfon 977 010 076
Medi Ambient
Telèfon 977 010 074 

Guàrdia Urbana
Av. Marià Fortuny, 27
Telèfon 977 010 092

OMIC: Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor
Sant Carles i Sant Josep, 9
Telèfon 977 010 050
omic@reus.cat

Cambra de la Propietat Urbana 
de Reus
Pl. Catalunya, 5
Telèfon 977 128 435

Registres de la Propietat
General Moragues, 76
Telèfon 977 332 004

Col·legi d’Advocats de Reus
Av. de Marià Fortuny, 83, 1er pis
Telèfon 977 340 850
www.advocatsreus.org

Administració de Reus de 
l’Agència Tributària 
Pg. Misericòrdia, 16
Telèfon 977 751 650
www.agenciatributaria.es

Federació d’Associació de Veïns 
de Reus. (FAVR)
Eduard Toda 12, baixos
Telèfon 977 773 795

Mossos d’Esquadra 
l’Alfàbrega, 4
Telèfon 977 305 050 

Policia Nacional
General Moragues, 54 
Telèfon 091

Deixalleria de Reus
Adrià Gual, 5.  Pol. Ind. Agro Reus
Telèfon 977 010 212

Aigües de Reus
(Avaries) Telèfon  900 777 666

Bombers de Reus 
Telèfon 977 755 032
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