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Salutació
Teniu en mans una guia fruit del resultat del treball
que s’ha fet amb comunitats de veïns i veïnes del barri
del Sucre de Vic. Una guia amb recomanacions pràctiques que us ajudaran en l’organització i funcionament
de la vostra comunitat, l’ús adequat dels habitatges i
dels espais comuns, la gestió de la convivència veïnal; i
la pobresa i l’eficiència energètica.
Com a alcaldessa de la ciutat em sento molt orgullosa
de la feina que s’està fent amb les comunitats de veïns
i veïnes de Vic. Treballar per la convivència i la cohesió
social és un dels eixos principals de la nostra acció de
govern i aquesta guia n’és un bon exemple pràctic i
tangible.
Aquesta guia, fruit del treball amb comunitats de veïns
i veïnes, té també un valor afegit, el reconeixement a
la tasca feta des d’aquestes comunitats i a totes les
persones que han participat en el programa des del
compromís i la coresponsabilitat ciutadana.
Us animo, doncs, a fer-ne ús i a continuar treballant
conjuntament per la convivència a la ciutat.

Anna Erra i Solà
Alcaldessa de Vic
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La comunitat
de veïns/es

Organització i funcionament

Una comunitat de veïns/es és un conjunt de
persones que viuen en un mateix edifici i que
comparteixen espais físics comuns i espais
de convivència.

Quins són els drets i els deures dels veïns/es?
Els drets:
• Formar part de la Junta Administradora.
• Triar els càrrecs de l’òrgan de govern de la junta i ser
elegits.
• Assistir a les reunions de la comunitat.
• Participar a les reunions de la comunitat.
• Ser informats de les qüestions que afecten la comunitat.
• Fer propostes i consultes als òrgans de govern de la
comunitat.
• Rebre informació sobre l’estat de comptes de la
comunitat.
• Utilitzar i gaudir dels elements privats i dels espais
comuns de la comunitat, respectant l’ús per al qual
han estat destinats.
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Els deures:
• Formar part de la Junta Administradora.
• Acceptar els càrrecs de govern que hagin estat elegits.
• Respectar els acords que es prenen a les reunions de
la comunitat.
• Respectar les normes de convivència acordades (reglament de règim interior).
• Pagar les quotes de la comunitat que aquesta hagi
acordat (ordinàries i extraordinàries).
• Fer un bon ús dels espais comuns.
• Respectar i mantenir els serveis i les instal·lacions de
la comunitat.
• Destinar l’habitatge com a domicili habitual i permanent.
• Tenir cura de l’habitatge propi i fer-se càrrec de les
reparacions originades pel desgast i l’ús de l’habitatge.
• Fer-se càrrec de la neteja dels espai comuns segons
el sistema que hagi acordat la comunitat.
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L’organització
de la comunitat

Els òrgans de govern de la
comunitat: la Junta Administradora
Els edificis en què la propietat recau en l’Administració
es regeixen pel règim de Junta Administradora que confereix als llogaters el poder vetllar per l’administració i la
conservació de la finca, la utilització adequada dels seus
elements comuns i la regularització de la convivència.
Les persones titulars del contracte d’arrendament d’un
habitatge de protecció oficial tenen el dret i el deure de
formar-ne part.

La Junta Administradora
Com es constitueix?
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya convoca a una
reunió als llogaters que formen part d’un edifici /escala
de l’Administració per constituir la Junta Administradora. En aquesta reunió es procedeix a:
• Elegir els seus representants: president/a i secretari/a.
• Fer el lliurament de les claus comunitàries al president/a.
• Lliurar el llibre d’actes on es transcriuran tots els
temes tractats i els acords presos pels veïns/es a les
reunions de la junta.
• Lliurar un model de reglament de règim interior.
• Signar l’acta constitucional de la Junta Administradora.
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Organització i funcionament

Organitzar-nos com a comunitat és
important per:
• Vetllar per la conservació i el manteniment
adequat dels espais i els serveis comuns
que són compartits per tots i cadascun
dels veïns i veïnes.
• Poder funcionar com a col·lectiu.
• Poder consensuar entre tots i totes unes
normes per a una bona convivència.
• Respectar i garantir els interessos comuns
de tota la comunitat.

Una vegada constituïda la Junta Administradora es podrà:
• Obrir un compte corrent a una entitat bancària a nom
de la comunitat.
• Transcriure en el llibre d’actes l’acta de constitució
de la comunitat i els nomenaments per al càrrec de
president/a i secretari/ària.

Quines funcions té?
1. Nomenar i revocar els càrrecs de govern.
2. Aprovar el pressupost anual de la comunitat.
3. Aprovar els pressupostos i la realització d’intervencions de millora dels elements comuns.
4. Aprovar o modificar el reglament de règim interior
i les normes de convivència veïnal.
5. Decidir sobre la resta de temes que afectin el bon
funcionament de la comunitat.
6. Informar sobre desperfectes.
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Organització i funcionament

Òrgans que formen part de la junta
administradora i funcions
La Junta de Govern
La junta de govern està formada per aquelles persones
que viuen a l’escala i que, havent estat escollides per la
Junta Administradora, tenen unes tasques específiques
amb l’objectiu de facilitar, agilitar i vetllar pel compliment dels acords presos per la junta administradora en
assemblea, així com també pel bon funcionament de la
comunitat.
El nomenament d’aquests membres correspon a la

junta administradora. El sistema d’elecció és per votacions dels candidats, i en cas que no n’hi hagi, es farà
de forma rotativa o per sorteig entre les persones que
viuen a la comunitat.
Els càrrecs de la junta de govern
Els càrrecs imprescindibles de la junta de govern
són el/la president/a i el/la secretària, però la junta
administradora pot decidir crear-ne d’altres com el/
la tresorer/a o la vicepresidència o les vocalies. Són
càrrecs reelegibles, no remunerats i unipersonals, i
tot i que poden recaure en una mateixa persona es
recomana dividir les tasques entre diferents persones.

Quines funcions tenen?

President/a

Secretari/a

• Representa i és el/la
portaveu de la comunitat.
• Convoca i presideix les
assemblees de la junta
administradora.
• Executa els acords que li
hagin estat encomanats per
l’assemblea.
• Dóna el vistiplau per escrit a
les actes.
• Vetlla pel bon funcionament i
la gestió de la comunitat.

• Pren nota al llibre d’actes de
les juntes que es realitzen.
• Custodia el llibre d’actes
i la documentació de la
comunitat.
• Redacta i envia les
comunicacions en nom de la
comunitat.
• Signa tota la documentació
(cartes, actes, convocatòries,
etc).
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Tresorer/a

• Porta correctament l’estat
de comptes en el llibre de
comptabilitat.
• Fa el cobrament de les
quotes de la comunitat.
• Prepara els comptes i els
pressupostos.
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Organització i funcionament

Les reunions de la
junta administradora
La convocatòria:
1. Cal fer-la per escrit com a mínim 8 dies abans de la
celebració de la reunió.
2. Ha de contenir de manera clara i detallada:
- La convocatòria en nom del president o la presidenta.
- El lloc, la data i l’hora de la reunió.
- L’ordre del dia amb els temes que s’han de tractar
- Informació sobre documentació relativa als assumptes que s’han de tractar (concretant on i quan
es podrà consultar).
3. L’anunci de la convocatòria és penjarà al tauler
d’anuncis de la comunitat o en un lloc visible. També
es pot difondre mitjançant carta adreçada a tots els
veïns/es.

REUNI
17

La reunió:
1. El president o la presidenta condueix la reunió seguint l’ordre del dia establert.
2. Cal anotar al llibre d’actes el nom de les persones
assistents i els acords que es prenen per a cada un
del temes.
3. El secretari/a i el president/a han de signar el llibre
d’actes.

Els acords:
Caldrà comunicar per escrit els acords adoptats a totes
les persones que viuen a la comunitat i difondre´ls
mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la
comunitat.

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC
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Organització i funcionament

La gestió econòmica
És important que per tenir els comptes en ordre es porti un control dels ingressos (quotes) i de les despeses.
El pressupost i el compte anual
Per establir una quota que permeti fer front a les despeses ordinàries de la comunitat, i a les actuacions que es
puguin preveure, s’ha d’elaborar un pressupost estimat
anual dels ingressos i de les despeses. El pressupost
cal aprovar-lo a l’assemblea de la Junta administradora.
També s’ha de donar compte a la comunitat del tancament econòmic de l’any anterior. És a dir, s’ha de presentar una relació dels ingressos rebuts i de les despeses originades que ha de validar la Junta administradora.
Les quotes
Les quotes poden ser ordinàries o extraordinàries. Les
ordinàries són aquelles aportacions necessàries per fer
front a les despeses del dia a dia de la comunitat. La
Junta administradora decideix en assemblea l’import
i la periodicitat del pagament de les quotes (mensual,
trimestral...). Les quotes extraordinàries són aquelles
que s’estimen necessàries en un moment determinat
per fer front a les despeses de millora o reparacions
de caràcter urgent. El pagament d’aquestes quotes és
obligatori per a tots els veïns/es.
Compte corrent bancari
Disposar d’un compte corrent de la comunitat és útil
per facilitar les tasques de gestió. En aquest s’hi dipositaran els diners obtinguts a través del pagament de les
quotes ordinàries i extraordinàries.
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Organització i funcionament

La documentació
El llibre d’actes
Recull els acords que es prenen en les assemblees, tant
ordinàries com extraordinàries. El secretari o la secretària és la persona encarregada de redactar les actes i
custodiar el llibre. El llibre d’actes és una documentació
molt important per poder efectuar determinats tràmits
com a comunitat, i davant les administracions.
El llibre de comptabilitat
Al llibre de comptabilitat s’han de registrar els ingressos
o entrades (quotes) i les despeses o sortides. La persona que assumeixi les funcions de tresoreria és l’encarregada de tenir-lo al dia i de custodiar-lo.
—
Altra documentació que pot generar la gestió de la
comunitat.
Els rebuts
Quan un/a veí/ïna faci efectiva la quota acordada, caldrà lliurar-li un rebut com a comprovant.
Les convocatòries i altres comunicacions
És important guardar sempre una còpia de qualsevol
document que s’emeti en nom de la comunitat als efectes de tenir un històric de les actuacions que es fan per
a la seva gestió.

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC
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Manteniment
d’ascensors

Revisió cada 3 mesos

Manteniment de
les instal·lacions
de protecció
contra incendis
(extintors)

Revisió anual

Manteniment de
grups de pressió

Revisió cada 3 mesos
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Organització i funcionament

Qui?

Com?

Agencia de l’habitatge de Catalunya
ORONA Tel.900210813 (avaries) o bé
Oficina Local Habitatge/Impulsvic
Tel. 937027252

En cas d’avaria la persona encarregada de
la presidència de la comunitat es posarà
directament en contacte amb l’empresa o
bé amb OLH/Impulsvic.

1. Els/les menors de 14 anys no podran fer
ús de l’ascensor si no van acompanyats
d’una persona adulta.

2. Un ús incorrecte de l’ascensor fa que es
produeixin més avaries i que paguem
més electricitat.

Qui?

Com?

Agencia de l’habitatge de Catalunya
Oficina Local Habitatge/Impulsvic
Tel. 937027252

La persona encarregada de la presidència
de la comunitat es posarà en contacte
amb OLH/Impulsvic. Per emergències
trucar als bombers. Tel. 938862525

En cas d’haver d’utilitzar un extintor:
1. Només intenteu apagar el foc si heu
avisat, heu valorat que el foc és petit
i poc estès, hi ha poc fum i la sortida
està garantida; i si sabeu com fer servir
un extintor.
2. Seguiu les instruccions d’ús:
- primer traieu l’anella
- apunteu amb la mànega a la base del foc
- premeu la palanca
- moveu la mànega en zig-zag dirigint-la
a la base del foc.

Important:
• No actueu mai en solitari. Podeu necessitar més d’un extintor.
• Si el foc comença en un equip o instal·
lació elèctrica, desconnecteu-lo si és
possible.
• Abans d’apropar-vos al foc, feu un petit
disparament de prova per verificar que
l’extintor funciona.
• Assegureu-vos que el foc està extingit.
• Aviseu a l’OLH/Impulsvic perquè recarreguin els extintors emprats.

Qui?

Com?

Agencia de l’habitatge de Catalunya
Oficina Local Habitatge/Impulsvic
Tel. 937027252

La persona encarregada de la presidència
de la comunitat es posarà en contacte
amb OLH/Impulsvic.

Qui?

Com?

Agencia de l’habitatge de Catalunya
Oficina Local Habitatge/Impulsvic
Tel. 937027252

La persona encarregada de la presidència
de la comunitat es posarà en contacte
amb OLH/Impulsvic.

1. Tapeu les esquerdes i els forats de les
parets i els sostres, vigileu que les portes i les finestres tanquin bé.
2. Protegiu les finestres i cobriu els forats
de ventilació amb tela mosquitera.
3. Mantingueu l’habitatge tan net com
pugueu, especialment les zones on es
manipulin i/o s’emmagatzemin aliments.
4.Eviteu tenir humitats, goteres, condensacions, bassals d’aigua i l’emmagatzematge d’aigua sense protecció.

5. Vigileu els sostres falsos i altres racons
sense llum, sobretot on hi hagi escalfor.
6. Mantingueu tapades les escombraries i
retireu-les diàriament.
7. Mantingueu en bones condicions higièniques els animals de companyia.
8. Si la plaga ja hi és, cal eliminar-la sense
posar en perill la vostra salut.

Qui?

Com?

Agencia de l’habitatge de Catalunya
Oficina Local Habitatge/Impulsvic
Tel. 937027252

La persona encarregada de la presidència
de la comunitat es posarà en contacte
amb OLH/Impulsvic.

Per al bon manteniment de les canonades i els desaigües cal que:
1. No utilitzeu el WC com si fos una paperera.

2. No llenceu a l’aigüera residus sòlids.
3. Netegeu les arquetes i els baixants de
fulles i altres residus.

Intervencions de
manteniment correctiu a l’habitatge

Qui?

Com?

Oficina Local Habitatge/Impulsvic
Tel. 937027252

La persona llogatera de l’habitatge de
Protecció Oficial es posarà en contacte
amb OLH/Impulsvic.

Intervencions de
manteniment correctiu als espais i
elements comuns

Qui?

Com?

Oficina Local Habitatge/Impulsvic
Comunitat Tel. 937027252 President/a
de la comunitat. Tel. 937027252

La persona encarregada de la presidència
de la comunitat es posarà en contacte
amb OLH/Impulsvic.

En cada cas l’OLH/ImpulsVic valorarà si
assumeix el cost de la intervenció o cal
que l’assumeixi la comunitat. Quan la

intervenció hagi d’anar a càrrec de la comunitat, es sol·licitarà un pressupost que
haurà de validar l’OLH/ImpulsVic.

Control de
plagues

Actuació en cas
de plagues

Manteniment i intervenció d’emergència a les xarxes
de clavegueram

Revisió anual
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Organització i funcionament

El pla de manteniment bàsic de la comunitat
Una de les tasques de la comunitat és col·laborar en
el manteniment dels elements i les instal·lacions d’ús
comú. En aquest sentit, pot ser útil disposar d’un pla de
manteniment bàsic que ens ajudi a simplificar, ordenar i
programar les actuacions de manteniment bàsiques de
la comunitat.
Podem diferenciar entre manteniment preventiu i manteniment correctiu. Les intervencions per al manteniment preventiu són aquelles que s’han de realitzar de
manera periòdica, ja siguin normatives o recomanades,
amb l’objectiu de mantenir els elements i les instal·lacions d’ús comú en condicions òptimes. Les operacions
de caire correctiu es realitzen amb l’objectiu de resoldre o reparar avaries inesperades.
El pla de manteniment que presentem descriu les
accions que caldria fer en l’àmbit del manteniment
preventiu i correctiu, quina és l’administració o l’empresa responsable, les dades de contacte, el circuit o el
protocol associat i la periodicitat en què cal realitzar la
intervenció. També inclou un apartat de recomanacions
i recordatori amb informació útil i important.

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC
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Les relacions de
convivència i
de bon veïnatge

Gestió de la convivència veïnal

Afavorir un clima de convivència entre
les persones que viuen en una mateixa
comunitat és bàsic per afrontar de manera
conjunta les diferents problemàtiques que
puguin sorgir.
En aquest sentit cal posar especial atenció
en buscar la manera de fer participar,
involucrar i informar als veïns/es de la nostra
comunitat sobre aquelles qüestions que ens
poden afectar com a tal.

Algunes estratègies:

L’acollida dels nous veïns/es

Les normes internes de la comunitat.
El reglament de règim interior

Quan una persona arriba com a nou veí/ïna a la nostra comunitat, és important donar-los la benvinguda i
acollir-los per facilitar la seva implicació a la comunitat i
la convivència i les relacions de bon veïnatge.

El reglament de règim interior és un document en què
de forma consensuada entre tots els veïns/es, es fixen
una sèrie de normes referents a les relacions de convivència i bon veïnatge, i la utilització dels elements i les
instal·lacions d’ús comú.

En aquest procés ens pot ajudar disposar d’un protocol
de benvinguda en format paper on hi hagi les dades
de contacte de les persones referents de la comunitat
(nom, cognoms, telèfon de contacte, correu electrònic,
etc) i en què es recullin les principals normes de convivència acordades per la comunitat.
Per posar en marxa aquest protocol, és aconsellable
que un representant de la comunitat visiti als nous veïns/es per explicar-los com està organitzada la comunitat, com funciona i quines són les normes bàsiques de
convivència.

L’elaboració d’aquest document de normes reguladores de la convivència s’hauria d’elaborar amb el màxim
consens possible. En aquest sentit és convenient que
obtingui el recolzament d’una àmplia majoria de la
comunitat i, així, esdevingui realment representatiu de
la comunitat. Per aquest motiu, és aconsellable que la
seva redacció vagi a càrrec d’una comissió representativa de la comunitat, que pot estar formada per membres de la junta de govern i altres veïns/es interessats
en formar-ne part. La comissió també podrà rebre
l’assessorament del Servei de Mediació de l’Ajuntament
de Vic.
L’acceptació de la formalització del reglament li dóna
un valor de consentiment molt més ampli que qualsevol
norma imposada i és una manera de prevenir l’aparició
de possible conflictes.

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC

12

Guia de suport a les comunitats de veïns/es HPO

Gestió de la convivència veïnal

Recomanacions:
• Elaborar un reglament que no sigui molt restrictiu i
que no utilitzi la prohibició com a norma general.
• Tenir en compte totes les sensibilitats.
• El Servei de Mediació pot ser un suport útil per ajudar
a flexibilitzar posicions i generar opcions diferents i
facilitar el diàleg.
• És important que el reglament contingui un apartat
que faci referència a les actuacions que es realitzaran
en cas d’incompliment, i que incorpori la mediació
i el diàleg com a procediment previ a qualsevol altra
mesura.
• Possibles aspectes a què pot fer referència el reglament:
- Entrada/vestíbul
- Espais comuns
- Neteja de l’escala
- Cura del mobiliari
- Ús adequat dels ascensors i altres instal·lacions
- Terrats
- Garatges i trasters
- Tinença d’animals domèstics
- Sorolls
- Olors i fums
- Ús dels balcons com a trasters
- Quartets de serveis
- Gestió de les relacions veïnals

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC
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Pobresa i
eficiència
energètica

Eficiència energètica

En els darrers anys una de les expressions de
pobresa que està creixent amb força és la pobresa
energètica. En aquest context les comunitats de
veïns/es tenen un paper clau com a espais de
relació que poden facilitar la creació o consolidació
de xarxes de suport mutu, i la difusió d’accions
preventives per capacitar i orientar a les persones
que viuen a la comunitat en l’àmbit energètic,
entre d’altres.

Què entenem per pobresa
energètica?

Quins són els nostres drets
energètics?

“És la dificultat o la incapacitat de poder mantenir la llar
en unes condicions adequades de confort a un preu just.”

Els drets energètics estan garantits per la Llei 24/2015
que prohibeix a les companyies subministradores
efectuar talls de subministraments si l’impagament es
produeix per manca de recursos econòmics i les obliga
a mantenir el servei de llum, gas o aigua mentre duri la
situació de vulnerabilitat o de dificultat econòmica.

Causes i conseqüències:
La pobresa energètica pot venir determinada
per 4 factors:
• Les condicions del mercat energètic.
• Les nostres circumstàncies personals.
• Les condicions de l’habitatge en què vivim.
• L’entorn o el context que ens ha tocat viure.
Viure en llars fredes i en mal estat pot tenir impactes
en la salut física i mental de les persones i pot afavorir
el risc d’exclusió social. Si vivim en una llar freda i amb
humitats, com a conseqüència empitjoraran les condicions de confort i augmentaran les necessitats energètiques. A més, les dificultats per fer front al pagament
de les factures de subministraments poden agreujar la
situació per endeutament.

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC
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Eficiència energètica

Què podem fer si tenim dificultats
per fer front a les factures de la
llum, el gas i l’aigua?

Consells per reduir el cost de les
factures de llum, gas i aigua

1. Heu rebut un avís d’impagament?
• Un avís d’impagament és una notificació de l’em-

En tots els casos és important:
1. Entendre i saber desxifrar la factura.
2. Comparar per escollir la companyia comercialitzadora i la tarifa que ens convingui més.
3. Donar de baixa serveis innecessaris.

presa que informa d’una factura impagada.
• En cap cas significa un tall de subministrament.
• Si no podeu assumir el cost de la factura, cal que us
adreceu a serveis socials on avaluaran la situació i
iniciaran el procés per evitar que empitjori.
2. Heu rebut un avís de tall de subministrament?
• Abans de fer cap tall, les empreses subministradores
estan obligades a comprovar que no es tracta d’un
impagament per manca de recursos econòmics.
• Cal que us adreceu a serveis socials, tant si en sou
usuaris com si no, perquè valorin la vostra situació.
• Si es verifica que hi ha risc d’exclusió residencial,
s’elaborarà un informe que suspèn qualsevol ordre
d’interrupció del subministrament.
• Passat un temps de l’emissió de l’informe, l’empresa
pot demanar a la persona usuària que acrediti que
la situació de risc d’exclusió residencial persisteix.
3. Ja s’ha efectuat el tall de subministrament?
• Les empreses de subministrament tenen l’obligació
de mantenir el servei a les persones en situació
d’exclusió residencial.
• Cal que us adreceu a serveis socials, tant si en sou
usuaris com si no, perquè valorin la vostra situació i
es pugui acreditar, si és el cas, que esteu en situació
de risc d’exclusió residencial.
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La factura elèctrica:
• Ajustar la potència a les nostres necessitats.
• Esbrinar si ens interessa la tarifa de discriminació
horària.
• Conèixer què és el bo social i saber si ens hi podem
acollir.

La factura de gas:
• Acollir-nos a una comercialitzadora de referència i
contractar la tarifa TUR.
• Revisar si tenim serveis de manteniment extres que no
acostumen a sortir a compte.

La factura d’aigua:
• Ampliar els trams del cànon de l’aigua (unitats de
convivència de més de 3 membres).
• Conèixer el cànon social i saber si ens hi podem acollir.
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Eficiència energètica

2. Il·luminació

3. Electrodomèstics

4. Altres aparells

6. Bany

• Aprofiteu al màxim la llum natural, és una mesura fàcil i

• Adquiriu electrodomèstics eficients (A+, A++ o A+++) i

• Els standby i els consums fantasma tenen un consum

• La dutxa és un gran estalvi respecte la banyera. Una

efectiva per evitar consumir massa en il·luminació.
• Substituïu progressivament les làmpades halògenes i
incandescents que tenen un consum molt elevat, per
làmpades LED o de baix consum.
• Pinteu de colors clars els sostres i les parets.
• Apagueu els llums quan no els necessiteu.

adaptats a les vostres necessitats.
• Sempre que sigui possible, utilitzeu programes econòmics.
• Feu-ne el manteniment adequat i netegeu-ne periòdicament els filtres.

passiu a la llar. Per reduir aquest consum, apagueu
els standby de la TV, les pantalles i altres aparells i utilitzeu regletes amb interruptor que permetin desconnectar-los alhora.
• No deixem els carregadors del mòbil endollats quan
no els fem servir.
• Col·loqueu temporitzadors entre l’endoll i els aparells
que utilitzeu cada dia a les mateixes hores.

Rentadora i rentaplats:
• Renteu en fred i amb programes eco.
• Poseu-les quan estiguin ben plenes.

•

•
•
•
•

Nevera:
• Ajusteu la temperatura de la nevera entre 4ºC i 5ºC, i la
del congelador a -18ºC
• Col·loqueu-la una mica separada de la paret, un mínim
de 5cm per evitar que s’escalfi més fàcilment.
• Cal mantenir-la neta per dins i per fora i el congelador
sense gel.
• Eviteu posar-hi aliments calents. Farien augmentar la
temperatura i la nevera hauria de produir més fred per
compensar-ho.
• Assegureu el bon estat de les gomes de les portes.

•

5. Cuina
• Quan cuinem amb vitroceràmica o fogó elèctric,

•
•
•
•
•
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dutxa de 5 o 10 minuts és suficient.
L’aigua que cau abans que estigui a la temperatura
adequada, la podem recollir en un cubell i aprofitar-la
per regar i/o fregar.
Tanqueu l’aixeta mentre us renteu les dents, us ensaboneu o us afaiteu.
Utilitzeu airejadors o reductors de cabal a les aixetes.
Reviseu que el dipòsit del vàter no tingui fuites i que
les aixetes no degoten.
El vàter no és una paperera. Eviteu fer descàrregues
innecessàries ja que en cada descàrrega gastem entre
6 i 10 litres d’aigua.
Si no disposeu de dipòsit de doble descàrrega, podeu
posar una ampolla de plàstic plena de sorra al dipòsit.
Amb aquest mètode casolà estalviareu 3 litres d’aigua
en cada descàrrega, uns 4000 litres d’aigua a l’any.

l’apaguem 5 minuts abans per cuinar amb la calor
residual. Podem fer el mateix amb el forn.
Eviteu cuinar directament amb aliments congelats.
Utilitzeu olles i paelles adients a la mida del fogó.
Tapeu les olles per aprofitar-ne l’escalfor.
Si podem, cuinem amb olla a pressió i microones.
Eviteu obrir el forn a mitja cocció. Podem cuinar diversos àpats a la vegada per aprofitar al màxim la seva
capacitat. No és necessari preescalfar el forn per a
coccions superiors a una hora.
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Eficiència energètica

Consells per a l’estalvi energètic i
millora del confort
Podem aplicar mesures per millorar el confort de la
nostra llar sense augmentar els consums.

1. Confort
• A l’hivern mantingueu una temperatura de confort

•

•

•
•
•
•
•

entre 19ºC i 21ºC als espais que feu servir més, i
entre 15ºC i 17ºC als dormitoris. Si no disposeu de
termòstat, podeu posar un termòmetre per controlar
la temperatura. A l’estiu la temperatura de confort és
de 26ºC.
Ventileu el vostre habitatge durant 10 minuts al dia i
intenteu no estendre la roba a dins de casa per evitar
tenir humitats a la llar. Si ho feu, esteneu la roba en
l’espai més gran de l’habitatge.
Per aprofitar més l’escalfor dels radiadors, poseu-los
a les parets més fredes i, si pot ser, sota les finestres.
No els tapeu i col·loqueu-hi material reflector, per
exemple paper d’alumini, al darrere perquè la calor es
projecti a l’interior de la casa.
Instal·leu rivets a les finestres per evitar corrents
d’aire i pèrdues d’escalfor a les finestres.
Poseu làmines amb efecte de doble vidre a les finestres per evitar pèrdues d’escalfor.
Col·loqueu un sota porta a la part inferior de la porta
d’entrada.
Recobriu les caixes de les persianes amb material
aïllant tèrmic.
Utilitzeu cortines gruixudes, les persianes o els porticons al vespre.

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC
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Eficiència
energètica i
comunitat

Eficiència energètica

El consum d’energia com una variable dins de la
gestió de la comunitat de veïns/es té una certa
rellevància quan d’aquesta gestió es poden obtenir
avantatges que es tradueixen directament en
estalvis en les despeses de la comunitat.

Dos aspectes que ens permetran
optimitzar el cost de l’energia són:
1. L’optimització de la factura elèctrica 2. L’optimització de les instal·lacions
Per aconseguir una adequada optimització de les factures, és recomanable contractar aquells productes que
més s’adaptin als hàbits i a les condicions tècniques de
la comunitat.
Cal posar un especial èmfasi en estudiar quina és la
potència que més s’ajusta a les nostres necessitats de
consum.
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Les partides destinades a il·luminació i ascensors són les
principals consumidores d’energia d’una comunitat, per
tant, els principals esforços a l’hora de realitzar actuacions per a l’estalvi energètic, han d’anar dirigits a la
reducció d’aquests consums.
Un correcte manteniment redueix els costos energètics. Si es realitza un manteniment preventiu adequat,
disminuirà la necessitat d’un manteniment correctiu i
s’obtindrà un millor rendiment de les instal·lacions, una
reducció de costos i una millor qualitat del servei.
Un mal funcionament de les instal·lacions pot produir
consums excessius d’energia. Per aquest motiu és
important establir un programa regular de manteniment
alhora que cal sensibilitzar i informar a les persones que
viuen a la comunitat de la necessitat d’un ús correcte de
les instal·lacions.
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Recomanacions

Recomanacions
Per a una bona gestió
• Amplieu els canals de comunicació de la comunitat
per mantenir informades i promoure la participació de
les persones que en formen part.
• És recomanable que els càrrecs de la junta de govern
els ocupin diverses persones. D’aquesta manera es
garanteix la pluralitat d’opinions i s’estableixen relacions de suport entre els membres.
• És important que els càrrecs siguin rotatius i així s’assumeixi el fet que la comunitat és una responsabilitat
comuna.
• Cal mantenir informada la comunitat sobre la gestió
econòmica.
• La documentació de la comunitat ha d’estar a l’abast
de totes les persones que hi viuen per facilitar una
gestió transparent.
• Es poden col·locar en un lloc visible les dades de contacte de la persona que desenvolupa les tasques de la
presidència i/o de la resta de membres de la junta de
govern.

Altres eines útils per a la gestió
• Segell: útil per marcar qualsevol document de la comunitat.
• Tauler d’anuncis: eina per comunicar i informar a la
resta de veïns/es dels acords presos, les convocatòries o altres informacions. Caldrà anar actualitzant les
informacions que s’hi pengin.
• Carpeta arxivador: hi arxivarem les còpies de les cartes i convocatòries que s’enviïn als veïns/es, així com
les que rep la comunitat i tota la documentació que
faci referència a qualsevol gestió.
• Compte corrent: pot ser útil disposar d’un compte
corrent per simplificar la gestió econòmica.

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC
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Recomanacions

Per a un bon ús dels espais comuns

Per a una bona convivència

• Respecteu i contribuïu al sistema de neteja que hagi
acordat la comunitat i a mantenir en bones condicions
els espais d’ús comú.
• Cal fer un bon ús de les instal·lacions i dels ascensors
per evitar fer reparacions innecessàries.
• Cal promoure el respecte i la cura del mobiliari de
l’escala.
• Els garatges i els quartets de serveis no els hem de
convertir en trasters.
• L’entrada i els replans han de quedar lliures d’obstacles.
• Dipositeu les escombraries als contenidors i vigileu
que la bossa no regalimi.

• Procurar que tothom participi de la vida de la comunitat.
• Donar la benvinguda als nous veïns/es, explicar-los
com funciona la comunitat, quines normes de convivència s’han acordat i facilitar-los els contactes de les
persones que en porten la gestió.
• Respectar els acords presos a les reunions.
• Respectar les persones i la diversitat d’idees i d’opinions.
• Respectar l’horari de descans dels veïns/es.
• Afavorir la creació de xarxes de suport entre les persones que formen part de la comunitat i promoure el
sentiment de pertinença a aquesta.
• En el cas que sorgeixin conflictes entre persones
veïnes, és important intentar gestionar-los de manera
pacífica i mitjançant el diàleg. I si cal, amb el suport
del Servei de Mediació de l’Ajuntament.

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC
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Models

Models

Rebut

Vic, .................... de ........................ de 20.......

He rebut de .................................................. (nom de qui paga) del pis núm. ................
la quantitat de ..........................€ en concepte de quota de la comunitat.

Segell i signatura d’un membre de la Junta

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC
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Models

Control de pagament de quotes

Carrer ............................................................... núm. .....................
Mes .............................. Any ....................

Pis

Nom de la persona
titular del contracte

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC

Quota ordinària

Quota
extraordinària

Pagat
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Models

Convocatòria de la reunió

La presidència de la comunitat de veïns/es del carrer.............................. de Vic, us convoca a la
Junta ordinària/extraordinària, i us recorda la importància de la vostra assistència per al bon funcionament de la comunitat.
La Junta serà el proper dia....... de/d’ ................ a les ....... hores a ...............................(lloc).

L’ordre del dia serà el següent:

1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. Precs i preguntes.

Signatura

Nom i DNI

Vic,

de/d’

Ajuntament de Vic / Impulsvic / AHC
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Models

Acta de la reunió

A la ciutat de Vic, el dia ...........de.................. de 20...... a les ............ hores es reuneix la Junta
administrativa de veïns/es a .............................. (lloc) sota la presidència del/la Sr./Sra.................
.................................................

Hi assisteixen:
1r 1a .......................................
1r 2a ......................................
1r 3a .......................................
Etc.

Ordre del dia:
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................
5. Precs i preguntes

Es prenen els acords següents:
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................

Sense més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta.
El/la president/a			
(Nom i cognoms)				
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El/la secretari/a
(Nom i cognoms)
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