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Aquesta és una pregunta recurrent que sempre es fa a 
l’administrador de finques en les comunitats de propietaris 
on hi ha pisos turístics. És legalment possible augmentar a 
aquesta mena d’habitatges la quota davant l’elevat flux de 
persones que passen per l’immoble i que generen un major 
ús dels elements comuns com a ascensor, electricitat, piscina, 
serveis de neteja, etc.

La Llei catalana possibilita efectivament que la junta de 
propietaris aprovi un increment raonable de quotes perquè 
l’activitat de negoci del pis turístic implica un major ús dels 
elements i serveis comuns que provoca un augment de 
la despesa comunitària. Per tant, el titular del pis turístic 
s’està lucrant legítimament d’aquesta activitat sense tenir 
en compte que els clients que li arrenden l’apartament han 
d’utilitzar elements i serveis de l’edifici que paguen tots els 
propietaris. Per a compensar aquesta situació que pot resultar 
notablement injusta, la Llei preveu que la junta decideixi que 
el sobrecost econòmic de la despesa comuna el compensi el 
propietari de l’habitatge turístic augmentant-li la seva quota en 
el manteniment de l’edifici fins a un màxim del 50% de la qual 
li correspongui. 

No obstant això, l’anterior, la llei peca d’absoluta ambigüitat 
perquè per a viabilitzar l’increment de la repercussió i 
no incórrer en abús de dret, la norma parla de “provar la 
desproporció en les despeses”, la qual cosa suposa per 
a la junta de propietaris una càrrega onerosa i sens dubte 
complexa.

Plantejades així les coses, la comunitat haurà de fer una 
estimació objectiva, detallada i contrastada sobre consums 
i eventuals perjudicis de l’activitat, que justifiquin l’increment 
percentual de la quota aprovat, perquè en cas contrari 
es podria incórrer en abús en l’exercici del dret propi que 
possibilitaria la seva impugnació pel titular del pis turístic, 
sostenint que com l’increment no atén cap criteri objectiu 
resulta injustificat i abusiu. 

En suma, a la pregunta de si pot incrementar-se la quota 
quan en l’edifici hi ha habitatges turístics la resposta és 
clarament sí, però la comunitat haurà d’anar a criteris de 
ponderació prèvia en cada cas que evidenciïn que l’augment 
percentual de la quota que s’hagi decidit no és arbitrari sinó 
raonable i just.
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Saps si el teu administrador està col·legiat?
Truca’ns i t’informarem.   Col·legi d’Administrador de Finques de Tarragona.

Roger Freixa
Esquerra Republicana té gairebé 
tancats els deu primers noms de 
la seva llista per a les eleccions 
del pròxim maig. La professora 
de secundària, música i activista 
Marta Lewko se suma al projec-
te i tindrà un lloc de sortida als 
pròxims comicis. En cas d’entrar 
dins del govern, podria encarre-
gar-se de la cartera de Nova Ciu-
tadania, entre altres responsabi-
litats que assumiria. 

Lewko serà la tercera inde-
pendent d’ERC entre les deu 
primeres posicions, a banda de 
Maria Roig i Gemma Fusté. A 
més, acompanyarà l’empresari 
i membre de l’executiva local, 
Carles Farré, qui serà número 7, 
i Manel Castaño, actual regidor 
d’Educació, qui, finalment, ocu-
parà la novena posició. 

Lewko és polonesa i té des-

cendència ucraïnesa, però viu 
a Tarragona des del 2007, quan 
va aterrar per fer un Erasmus. 
Des d’aleshores, va fixar la seva 
residència a la ciutat, on és pro-
fessora d’anglès de secundària. 
Ha treballat sis anys a La Salle 
i, actualment, imparteix clas-
ses a l’Institut Vidal i Barraquer. 
Paral·lelament, toca a la banda 
Ellas Music Band i ha participat 
en manifestacions feministes i 
a favor dels docents. Durant el 
confinament per la pandèmia 
de covid-19, va coorganitzar un 
festival en línia anomenat Aisla-
Mente.

Avui dia, la cartera de Nova 
Ciutadania és competència de 
la regidora Paula Varas (ERC), 
qui podria ocupar un càrrec de 
responsabilitat vinculat, precisa-
ment, a la interculturalitat, però 
fora de l’àmbit local. D’altra ban-

da, encara és una incògnita el fu-
tur de Cinta Pastó, actual regido-
ra de Domini Públic, Feminismes 
i Benestar Animal, qui podria 
formar part de la candidatura, 
tot i que en una posició diferent 

de la del 2019. 
L’actual alcalde, Pau Ricomà 

(1), Maria Roig (2), Xavier Puig 
(3), Mary López (4), Jordi For-
tuny (5), Gemma Fusté (6), Car-
les Farré (7) i Manel Castaño (9) 

acompanyaran Lewko, qui serà 
la número 8 o la 10. D’aquesta 
manera, la llista d’ERC estarà 
formada per gent que conforma 
el govern, militants i indepen-
dents que intentaran donar valor 
afegit a la formació. Amb aques-
ta combinació, el partit buscarà 
repetir o millorar els resultats 
obtinguts el 2019, quan va treure 
set consellers i va poder arribar a 
l’alcaldia.

POLÍTICA

ERC incorpora la 
música i professora 
Marta Lewko a la 
seva llista electoral 
Ocuparà una de les deu primeres places i podria 
assumir la cartera de Nova Ciutadania

CEDIDA

Marta Lewko ocuparà la vuitena o la desena posició de la candidatura d’ERC.

Varas podria aspirar a 
altres càrrecs vinculats a 
Nova Ciutadania fora de 
l’àmbit local

Castaño, actual 
regidor d’Educació, 
serà el número 9 de la 
candidatura

El TIC i l’ETSE de la 
URV organitzen la 
primera jornada de 
Talent TIC

El Clúster TIC Catalunya Sud 
i l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria (ETSE) de la Uni-
versitat Rovira i Virgili orga-
nitzen la primera jornada TIC 
Talent. L’activitat està dirigida 
als 3.900 estudiants de graus 
i màsters de l’ETSE i compta-
rà amb la participació d’una 
vintena d’empreses tecnològi-
ques associades al TIC Sud. La 
primera edició d’aquesta inici-
ativa tindrà lloc demà a l’aula 
204 del campus Sescelades de 
la URV, a Tarragona, de 15 a 18 
hores. Cada empresa partici-
pant disposarà de cinc minuts 
per presentar-se i exposar les 
tecnologies i projectes que 
desenvolupa, les oportunitats 
laborals que ofereix i els per-
fils formatius més buscats i 
proposarà temàtiques i reptes 
per als Treballs de Fi de Grau 
o Màster que l’alumnat podria 
triar i desenvolupar mitjan-
çant estades de pràctiques a 
l’empresa. Un cop finalitzades 
les presentacions, es passarà 
a un espai de networking on 
l’alumnat i les empreses po-
dran contactar i interactuar de 
manera personal. Les inscrip-
cions es poden fer a través de 
la web urv.jobteaser.com/.


