EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Els electrodomèstics, aliats de l’estalvi
El frigorífic representa entre un 10 i un 15%
de tota l’energia que es gasta a la llar.
Quan es compra un electrodomèstic, s’ha de tenir en compte la seva classificació
energètica, que indica la quantitat d’energia (electricitat, aigua o gas) que consumeix i l’eficiència, com utilitza aquesta energia, en una classificació que va de la A
–els més eficients– a la G –els menys eficients. Els aparells que tenen l’obligació de
portar etiqueta energètica són els frigorífics i congeladors, rentadores, rentavaixelles, assecadores, bombetes, forns elèctrics i aires condicionats. En els frigorífics i
congeladors, la classificació energètica s’amplia en dues categories més: A+ i A++.
Hi ha molts trucs i consells per augmentar l’eficiència dels electrodomèstics, que
podem seguir en la nostra rutina diària. Per exemple, la rentadora i el rentavaixelles s’han d’usar quan estan plens i a les temperatures més baixes possibles.
Rentar la roba a 60ºC consumeix quasi el doble d’energia que a 40ºC. A més, el
rentavaixelles és molt més econòmic i eficient que rentar a mà, i l’ús de productes
per a la calç i la neteja dels filtres, a més d’allargar la vida dels electrodomèstics,
ajuda a estalviar energia. En el cas de les assecadores, no és necessari assecar al
màxim la roba que després s'haurà de planxar. Així mateix, hem de planxar primer
la roba més prima i després, amb la planxa ja calenta, la més gruixuda, per emprar
menys temps i gastar menys energia.
Els aliments s’han de cuinar quan estiguin a la temperatura ambient i utilitzar,
sempre que es pugui, l’olla de pressió. En vitroceràmiques o sistemes d’inducció,
hauríem d’apagar la placa cinc minuts abans que acabés la cocció i mantenir-la
sempre neta. Una bateria de cuina feta amb un material que difongui bé la calor,
com per exemple l’acer inoxidable, amb recobriments especials i amb fons gruixut,
és més eficient, i hem de procurar que les olles i les paelles tinguin un diàmetre un
pèl superior a la superfície de la placa –la cocció serà més ràpida i estalviarem fins
a un 20%. També s’han de descongelar els aliments abans de cuinar-los i, si la
descongelació es realitza dins del frigorífic, es pot aprofitar el fred que desprenen.
Si usem el forn, quan estigui en funcionament, s’ha d’obrir la porta el menys possible, perquè, cada cop que s’obre, es perd un 20% de l’energia acumulada en el seu
interior.
També és important mantenir una separació de 15 centímetres entre el frigorífic i
la paret per permetre que tingui ventilació, i l’hem d’allunyar de les zones calentes,
com ara la cuina o el forn. A més, hauríem d’optar per la nevera més petita possible,
ja que el frigorífic representa entre el 10 i el 15% de tota l’energia consumida a la
llar, i l’hauríem d’obrir sols quan fos necessari perquè, com més s’obre la porta de
la nevera, més gebre es produeix i, sols amb una formació de 5 milímetres de gruix,
el consum energètic augmenta un 30%.

Decàleg de consells
per estalviar energia
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Compra electrodomèstics eficients
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Vigila amb el frigorífic!
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Busca electrodomèstics amb qualificació A
o superior a l’etiqueta!

Comprova que les gomes tanquin bé i posa
la temperatura a 5°C, i a -18°C al congelador.
Per cada grau, la despesa s’incrementa un 10%!

Renta a temperatures baixes

Es recomana fer servir rentadora i rentavaixelles
a temperatures baixes i fer-ne un manteniment correcte.

Cuina amb tapa i en una placa neta
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Llum natural i bombetes eficients
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El mode standby pot consumir fins un 15% d’energia.
Desconnectant els aparells podem estalviar!

Aprofita al màxim la llum del dia, tanca els llums que
no necessitis i fes servir bombetes de baix consum.

Comprova que tens un bon aïllament

L’aïllament tèrmic correcte pot estalviar un 30% de
la despesa. Comprova que portes i finestres tanquin
bé. També pots fer servir cortines o tendals per aïllar.
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Mantingués la temperatura de confort
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Planxa la roba en una sola tanda
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Posant la tapa gastarem un 25% menys d’energia!
També estalviarem mantenint la placa neta i seca,
i aprofitant la calor residual per acabar la cocció.

No deixis els aparells en ‘standby’
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A l’hivern, programa el termòstat entre 19º i 21°C i a 16°
a la nit. A l’estiu, es recomana posar-lo a 26°C.

La planxa gasta energia sobretot quan s’engega
i s’escalfa. Planxa més roba d’un sol cop, estalviaràs!

Revisa el contracte de subministrament

Revisa el teu contracte. Tens la potència adequada?
T’interessa tenir discriminació horària? Pots acollir-te a
l'abonament social? Pregunta, és el teu dret!

El desnonament exprés no funciona
Sabem que agilitzar els desnonaments té mala premsa, però els problemes econòmics del llogater no poden
repercutir en l’arrendador. El que s’ha de fer és apostar per polítiques públiques d’habitatge adequades i per
augmentar el parc social d’habitatges en lloguer, però no ens podem carregar el sistema, el procés ha de ser àgil
per a tothom.
Han passat pràcticament cinc anys des que es va anunciar a so de bombo i platerets el desnonament exprés, aquell que
suposadament aconseguiria que els llogaters morosos abandonessin l'habitatge en el termini de 10 dies. D’aquells
cants de sirena, res de res. Els procediments estan trigant entre cinc i vuit mesos de mitjana. Ho saben els propietaris
que en aquests anys han presentat alguna demanda per recuperar els seus habitatges, cosa que poden fer des del
primer mes d'impagament –encara que el més habitual és esperar fins al segon o tercer mes–.
El canvi legislatiu de l'any 2011 va introduir com a novetat la no-obligatorietat d'un judici previ al desnonament. Fins a
aquesta data els processos tardaven fins als 12 mesos o més.
El desnonament exprés va arribar de la mà de la Llei de mesures d'agilització processal d'octubre de 2011 i dos anys
més tard va ser completada per la Llei de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges d'abril
de 2013. Entre ambdues, l'arrendador guanyava el dret al desnonament si l'inquilí no pagava en els 10 dies següents
a la recepció de la notificació de la demanda.
Certament, amb les reformes operades s'ha aconseguit accelerar bastant els desnonaments, però ni de bon tros ens
trobem davant d'un desnonament exprés de 10 dies de durada.
Després de la reforma, un cop rebuda la notificació de la demanda –cosa que pot trigar 30 dies des que s’interposa-,
l'inquilí té un termini de 10 dies per pagar el deute, abandonar l'habitatge, oposar-s'hi o no contestar.
Si no paga el deute en aquest termini, es procedeix al llançament o desallotjament a la data indicada pel jutge. Aquesta
data ve fixada ja en el mateix requeriment, una cosa positiva perquè s'evita la celebració de judici. El problema és que
pot ser per a quatre o cinc mesos, segons la càrrega de treball de cada jutjat. Si l’inquilí s'oposa a la demanda en considerar que no és correcta la quantitat reclamada, llavors si que s'haurà de celebrar un judici.
a la pàgina següent
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COLL D'AMPOLLA
El coll d'ampolla és el col·lapse dels jutjats i la manca de mitjans i recursos. Els problemes no venen directament
derivats d'una mala normativa, aspecte que ha millorat notablement, sinó d'una falta de voluntat política de dotar del
pressupost necessari per modernitzar el sistema i augmentar el personal. Tenim uns processos no digitalitzats que
produeixen una justícia del segle passat en un món en línia.
Tard o d'hora el propietari aconsegueix recuperar el seu habitatge, però difícilment el deute. És molt complicat i portaria molt de temps cobrar els diners, perquè normalment qui no paga és perquè no té res. Caldria presentar una nova
demanda per embargar l'inquilí, cosa que només és possible en el cas que tingui algun bé. A l'arrendador el que més
li interessa és poder recuperar la seva casa.
Encara més, molts són partidaris de perdonar el deute a canvi del pis. És interessant valorar l'opció de posar a la
demanda que si l'inquilí desallotja l'habitatge en el termini de 16 dies des que rep el decret (abans no es pot, processalment), se li perdonarà tot el deute o part d'aquest.
En definitiva, l'única cosa per agilitzar els desnonaments és dotar de més pressupost els jutjats perquè no tinguin tanta
càrrega de treball i donin data de llançament abans. És una qüestió purament pressupostària.

Reclamació de plusvàlues
La Cambra de la Propietat té a punt des de juliol del 2014 un sistema de reclamació de les plusvàlues pagades
pels seus socis davant qualsevol ajuntament, en els casos que la transmissió hagi generat minusvàlues o
pèrdues.
Tenint en compte que els ajuntaments de la nostra comarca previsiblement seguiran exigint aquest impost en
els casos de vendes amb pèrdues, advertim que, tal com està redactada la normativa de recaptació fiscal, és
aconsellable pagar la plusvàlua municipal i a continuació reclamar que se li torni el que ha pagat (amb
interessos des que es reclami). En tot cas, cal que en el moment de presentar la reclamació no hagin passat
quatre anys des de la data de pagament de la liquidació o autoliquidació.
SERVEI DE RECLAMACIÓ DE PLUSVÀLUES (NOMÉS PER ALS SOCIS)
Cal facilitar la documentació següent:

Tot i les reformes, el desallotjament d'un inquilí
morós triga fins a vuit mesos”

1. Liquidació pagada a l’Ajuntament per la transmissió que es reclama.
2. Rebut de l’IBI de la data de la transmissió.
3. Número de compte corrent a facilitar a l’Ajuntament per si fa voluntàriament la devolució.
4. Còpia de l’escriptura d’adquisició.

ENERVACIÓ DEL DESNONAMENT
L’enervació del desnonament és la possibilitat que preveu la Llei per tal que l'inquilí pugui evitar
el llançament del pis llogat. La Llei concedeix a l'inquilí, una sola vegada al llarg de la vida del
contracte, la possibilitat d’evitar el desnonament si paga les quantitats degudes, sempre que
efectuï el pagament dins del termini fixat per la Llei.
Ara bé, tot i que l’enervació és la regla general, hi ha una excepció en què no es permet, encara
que es tracti de la primera vegada. En efecte, l’enervació no serà possible quan l’arrendador hagi
requerit el pagament a l’inquilí per qualsevol mitjà fefaent, almenys amb trenta dies d’antelació a
la presentació de la demanda i el pagament no s'hagi fet en el moment d’aquesta presentació.

5. Còpia de l’escriptura de transmissió, que pot ser:
a. Escriptura de venda o donació (en el cas de vendes o donacions)
b. Decret d’adjudicació (en el cas d’execucions hipotecàries)
c. Escriptura d’herència (en el cas d’herències)

ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Amb la garantia de la Cambra

NÚRIA ROCA PUIG

Imatge • disseny d’espais

ADVOCADA

Assegurances especialment pensades per a propietaris de pisos llogats
Després de cinc anys des de l'entrada en vigor dels desnonaments exprés, està comprovat
que els procediments tarden entre cinc i vuit mesos.
Aquest procés porta com a conseqüència que el propietari no pugui recuperar l'habitatge
i, el que és pitjor, que no cobri res de res.
Per evitar aquesta desagradable situació, la Cambra us ofereix les assegurances més
completes del mercat, pensades per als propietaris amb pisos llogats.

Camí Ral, 454, 1r · 08302 Mataró
Tel /Fax 93 790 73 73
art-equip@apabcn.cat

adv. Roca,

Comunicació Visual

Santa Marta, 16, 1r · 08302 Mataró (BCN)
Tel.: 93 755 60 35 · Fax 93 790 66 22
advocatsroca@gmail.com

BORSA D’ IM M OBL ES
www.camb rapropie tat.cat

Sant Isidor, 26, 1r 2a
08302 Mataró · Tel. 616 693 700
info@icreadisseny.com · www.icreadisseny.com

616 642 842

Conﬁança, eﬁcàcia i seguretat
a l’hora de vendre o llogar el seu immoble.

Aquestes assegurances us cobriran els impagats, les despeses d'advocats i procuradors i,
fins i tot, possibles desperfectes que hagi ocasionat el llogater.
Si voleu més informació, no dubteu a contactar amb nosaltres.
ASSESSORIA LABORAL I FISCAL · ASSEGURANCES

Lepant, 5, 3r 4a · 08301 Mataró
Tel.: 93 790 54 09
assessoriadorda@assessoriadorda.com
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ASSESSORIA COMPTABLE I FISCAL

Muralla Sant Llorenç, 34, 2n 2a · 08302 Mataró
Tel.: 93 790 97 37 · www.martiadvocats.cat
martiadvocats@martiadvocats.cat

Milans, 21, local · 08302 Mataró
Tel/Fax 93 758 70 07
4numeros@economistes.cat
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