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ÉS LEGAL FER JUNTES DE COMUNITATS PER TORNS EN DIFERENTS HORES O DIES PER SALVAR 

LA LIMITACIÓ D’ASSISTÈNCIA DERIVADA DE LES MESURES SANITÀRIES DE LA COVID 19? 

 

 

 
Decret Llei 10/2020 de 27 de març  

 

▪ Que els terminis legals per a la convocatòria i celebració de reunions de Juntes de 

Comunitat quedaven suspesos a partir de la data de la declaració de l’estat d’alarma. 

 

▪ Que les reunions ja convocades per a celebrar durant l’estat d’alarma quedaven 

suspeses i s’havien de tornar a convocar dins del mes següent a l’aixecament de l’estat 

d’alarma. 

 

▪ Possibilita poder fer reunions pels mitjans establerts per l’article 312.5 de CCC: 

VIDEOCONFERÈNCIES o altres mitjans de comunicació, sempre i quan es pugui garantir 

la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat 

d’intervenció i l’emissió del vot. 

 

▪ També admet que durant l’estat d’alarma, es puguin adoptar “ACORDS SENSE REUNIÓ”, 

si es compleixen els requisits de l’article 312-7 del CCC (mitjançant l’emissió del vot per 

correspondència postal o comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà), i sempre i 

quan es garanteixin els drets d’informació i de vot, i que quedi constància de la recepció 

del vot. 

 

 

Decret Llei 26/2020 de 23 de juny  

 

▪ És la regulació vigent actualment i des del 24 de juny de 2020. 

 

▪ Disposa la suspensió de l’obligació de convocar i celebrar juntes de propietaris fins al 30 

d’abril 2021. 

 

▪ Es poden celebrar juntes fins al 30 d’abril del 2021 a instàncies del president de la 

Comunitat o a petició d’almenys un 20% dels propietaris que representin com a mínim 

un 20% de quotes de participació, i sempre que es compleixin les mesures sanitàries 

vigents en cada moment. 

 

▪ Les Juntes actualment es poden celebrar de les següents formes: 

 

• PRESENCIALS: Respectant les mesures sanitàries, actualment màxim 6 persones inclòs 

l'administrador. 

• VIDEOCONFERÈNCIA amb les garanties anteriorment indicades. 

• ACORDS SENSE REUNIÓ en la forma també indicada. 

 

▪ Es consideren prorrogats fins a la celebració de la junta ordinària el pressupost i els 

càrrecs vigents. 
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