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OBLIGATS A CONSTITUIR FIANÇA 
 
Els arrendadors de finques urbanes estan obligats a exigir de l’arrendatari la prestació de fiança i a depositar-la en metàl·lic a 
favor de la Generalitat, d’acord amb les normes següents: 

•Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans;  

•Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, de la Vivenda de la Comunitat Valenciana i  

•Decret 333/1995, de 3 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de fiances per arrendament de finques 
urbanes i prestacions de servicis o subministraments complementaris a la Comunitat Valenciana. 
 
ACTUALITZACIÓ DE LA FIANÇA 
 
Durant els primers cinc anys de duració del contracte la fiança no estarà subjecta a actualització, llevat que en l'esmentat temps 
pertoque la pròrroga de l’arrendament, i en este cas regirà allò acordat sobre la fiança entre les parts. En eixe mateix cas, i a falta de 
pacte específic, allò acordat sobre l’actualització de la renda es presumirà també volgut per a l’actualització de la fiança. 
L’actualització de la fiança durant el període de temps en què el termini pactat excedisca de cinc anys, es regirà per allò estipulat a 
este efecte per les parts. A falta de pacte específic, allò acordat sobre actualització de la renda es presumirà volgut també per a 
l’actualització de la fiança. 
 
TERMINI 
 
Esta obligació haurà de complir-se en el termini dels 15 dies hàbils següents a la data en què es produïsca l’actualització de la 
fiança. Quan la finca objecte del contracte es trobe ubicada en un terme municipal que no compte amb sucursal de cap entitat 
col·laboradora de la Generalitat en la gestió depositària de fiances, el termini serà de 30 dies hàbils.  
 
FORMA 
L’arrendador haurà d’efectuar l’ingrés en metàl·lic de l’import de l’actualització de la fiança presentant este model 807, degudament 
omplit, en qualsevol de les entitats financeres que a este efecte determine la Conselleria Hisenda i Administració Pública (s’indiquen 
al final d’estes instruccions), presentant com a documentació annexa la següent: 
 
-Còpia del NIF, de l’arrendador i de l’arrendatari, si no es disposa d’etiquetes identificatives.  
-Còpia del document de formalització de la constitució del depòsit de la fiança (model 806). 
L’entitat col·laboradora retindrà un exemplar del model i tornarà els altres tres junt amb la documentació annexa al depositant, que 
haurà de presentar-ho, en el mateix termini de 15 dies hàbils des de la data de subscripció del contracte, i dirigit a la Direcció 
General de Tributs, en qualsevol dels llocs següents : 
 
-En qualsevol registre administratiu d’acord amb el que establix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
-Per mitjà del seu enviament per correu certificat. 
L’Administració tornarà, degudament registrat l’exemplar per a entregar a l’arrendatari i l’exemplar per a l’arrendador que han de  
conservar-se per a tramitar, al seu dia, la devolució de la fiança depositada. 
 
 

OMPLIMENT DEL MODEL per a actualitzar el depòsit de la fiança 
 

(No han d’omplir-se els espais ombrejats) 
 
Apartat A: Dades personals de l’arrendador 
 
Caselles 5 a 18. Per a omplir només en el cas de no disposar d’etiqueta identificativa, amb les dades de l’arrendador, en la seua 
condició de  propietari de l’immoble i constituent de la fiança. 
 
Apartat B: Dades personals de l’arrendatari 
 
Caselles 33 a 46. Per a omplir, només en el cas de no disposar d’etiqueta identificativa, amb les dades de l’arrendatari. 
Casella 47. Es marcarà quan es tracte de més d’un arrendatari. 
 
Apartat C: Dades identificatives de l’immoble 
 
Caselles 50 a 61. Es consignaran els dades identificatives de l’immoble que s’arrenda. 
Casella 62. Es consignarà la data de subscripció del contracte d’arrendament o la data del començament real del lloguer, si és 
anterior a aquella. 
Casella 63. Es consignarà la referència cadastral de l’immoble que s’arrenda. (Esta dada consta en el rebut de l’IBI). 
Casella 64. Es consignarà la data en què es produïsca l’actualització de la fiança. 
Casella 65. S’indicarà el número de constitució de la fiança, que consta en la casella 1 del model 806 amb el que es va realitzar la 
constitució de la fiança. 
Casella 66. Es marcarà el tipus d’arrendament, segons siga de local, vivenda o indústria. 



Casella 67. Es consignarà l’import de l’actualització de la fiança.  
Casella 68. El recàrrec a aplicar serà del 5, 10 o 15%, sense  exigència d’interessos de demora, si l’ingrés s’efectua dins dels tres, 
sis o dotze mesos següents respectivament, al terme del termini voluntari d’ingrés (15 dies hàbils des de la data d’actualització de la 
fiança), si  s’ingressa voluntàriament amb el principal, en el moment d’efectuar el depòsit de la fiança. 
Quan no s’ingresse voluntàriament amb el principal, així com quan hagen transcorregut més de dotze mesos, no consignarà cap 
quantitat en concepte de recàrrec. En este supòsit, li serà girada per l’Administració la corresponent liquidació pel recàrrec del 20% i 
els corresponents interessos de demora, per l’ingrés de l’actualització de la fiança sense previ requeriment. 
 
Apartat D: El constituent de l’actualització 
 
La present autoliquidació s'ha de subscriure per l’arrendador al presentar l’actualització de la fiança. 
 
DEVOLUCIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE LA FIANÇA 
 
Quan haja finalitzat l’arrendament, l’arrendador (que haurà d’acreditar-se exhibint el seu NIF) haurà de presentar en la mateixa 
entitat financera en què s’haja constituït al seu dia el depòsit de la fiança i de la seua actualització, la documentació següent: 

 

•Exemplar per a l’arrendador del model 806, corresponent a la constitució de la fiança, així com del model 807, pel qual es va 
depositar l’import de la seua actualització, que se li van tornar degudament registrats a l’efectuar el depòsit de la fiança i la seua 
posterior actualització. 

•Còpia del contracte d’arrendament. 

•Document acreditatiu de finalització del contracte: 
- resolució judicial, 
- escrit de resolució anticipada per mutu acord. 

•Quan el sol·licitant actue per representació legal haurà d’exhibir el document que la justifique. En cas d’autorització, haurà 
d’entregar el document original que l’acredite. 

•En els supòsits de transmissió de l’immoble durant la vigència de l’arrendament, per a la devolució de la fiança a l’actual propietari, 
haurà d’aportar-se el títol representatiu de l'esmentada transmissió que, en tot cas, haurà d’haver sigut objecte de liquidació per 
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
L’entitat financera tornarà la documentació anterior i l’exemplar per a l’arrendador amb el segell de l’entitat, la data i l'import de la 
devolució, i tota la documentació serà presentada en qualsevol dels llocs que s’especifiquen en estes instruccions, dins de l’apartat 
FORMA de constitució de l’actualització de la fiança. 
 

OMPLIMENT DEL MODEL per a sol·licitar la devolució del depòsit de la fiança i de la seua actualització 
 
Per a obtindre la devolució de l’import del depòsit de la fiança així com, si és el cas, de la seua actualització, s’omplirà l’apartat D: 
Devolució de la fiança del model 806 pel qual es va realitzar la constitució del depòsit de la fiança, de conformitat amb les 
instruccions aplicables a l'esmentat model. 
 

ENTITATS FINANCERES COL·LABORADORES DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN EL DEPÒSIT DE FIANCES 
D’ARRENDAMENTS URBANS: 

 
CAJAMAR, CAIXABANK, IBERCAJA, BANKIA, SABADELL/CAM  

 

 


