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Nota sobre el Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat 

econòmica desenvolupada en locals de negocis arrendats.  

 

Amb data 22 d’octubre (amb entrada en vigor aquest mateix dia), s’ha publicat el Decret llei 

34/2020, d’aplicació exclusiva en la Comunitat Autònoma de Catalunya, dirigida a la reducció de 

rendes arrendatícies en locals de negoci arrendats que poguessin veure’s afectats, en la seva 

activitat econòmica, per normes dictades per les autoritats competents. 

 

Es tracta de dos articles, una disposició transitòria i dues disposicions finals. 

 

L’article 1 estableix que: 

 

Modificació de les condicions del contracte. 

 

Si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 l’autoritat competent decreta 

mesures de suspensió del desenvolupament de l’activitat o de restricció de l’aprofitament 

material de béns immobles arrendats per a la realització d’activitats industrials i 

comercials, en els contractes subscrits a partir de l’1 de gener de 1995, la part arrendatària 

podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d’una altra manera fefaent, una 

modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de 

restablir l’equilibri de les prestacions i d’acord amb les exigències de la bona fe i 

l’honradesa en els tractes.  

 

D’això resulta: 

 

a) La suspensió o restricció de l’activitat ha de ser conseqüència d’un decret o ordre de 

l’autoritat competent. En establir-se amb caràcter general, s’ha d’entendre que pot 

provenir tant d’una norma autonòmica com d’una estatal. 

 

b) Només és aplicable a contractes formalitzats a partir de l’1 de gener de 1995.  

 

c) En l’exposició de motius s’indica que afecta a immobles arrendats per a ús comercial, 

incloses les activitats culturals, docents esportives i recreatives i serveis que es veuen 

afectats de manera particularment intensa per aquesta crisi sanitària, com ara els 

d’estètica, d’hoteleria i de restauració. No obstant això, en l’article es fa referència de 

forma general a activitats industrials i comercials, però no contempla els supòsits indicats 

en l’exposició de motius que poden no ser necessàriament activitats industrials o 

comercials.  

 

d)  Correspon a la part arrendatària la possibilitat de plantejar una modificació raonable de 

les condicions del contracte mitjançant requeriment fefaent a la part arrendadora.   

 

El termini per arribar a un acord sigui per negociació o mediació, és d’un mes.  
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Si no s’arriba a cap acord en el termini establert, l’article 2 planteja possibles supòsits:  

 

a) En cas de suspensió de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes (IBI, despeses de la 

comunitat, porteria…) es redueixen al 50% mentre duri la mesura de suspensió. 

 

b) En cas de restricció parcial, la renda i altres quantitats degudes es reduiran en proporció 

igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble establert objectivament per la 

reducció de l’aforament o d’horaris o altres limitacions que pogués establir la norma. (Si, 

per exemple, la norma redueix l’aforament a un 30%, la pèrdua d’aprofitament és d’un 

70% i per tant podria demanar la reducció de la renda en un 35%). És a dir, és independent 

dels ingressos o pèrdues econòmiques.  

 

c) La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida no afecta a favor ni en 

contra dels anteriors supòsits.  

 

d) A més, la part arrendatària pot exigir que la part arrendadora imputi al pagament de les 

rendes i quantitats degudes (fins i tot les que hagin vençut), totes les garanties 

econòmiques addicionals que poguessin haver acordat en el seu moment totes dues parts. 

No s’inclourà ni la fiança obligatòria ni altres garanties dipositades en qualsevol 

organisme oficial competent.  

 

e) La part arrendatària haurà de reintegrar les quantitats corresponents a les garanties que 

s’haguessin disposat en el termini d’un any, comptat a partir de la desaparició de les 

circumstàncies que han donat lloc a la suspensió o restricció parcial (ha d’entendre’s 

circumstàncies derivades de la disposició legal).  

 

f) Si les mesures restrictives s’allarguessin més de tres mesos en el transcurs d’un any, la 

part arrendatària pot optar per desistir el contracte sense penalització. Podrà fer-ho quan 

hagin passat aquests tres mesos i fins tres mesos després del cessament de les mesures. 

Haurà de notificar de forma fefaent a la part arrendadora amb un mes d’antelació.  

 

Les reduccions de renda i altres quantitats degudes es retrotrauran a la data del requeriment de 

modificació. 

 

La part arrendadora haurà d’abstenir-se d’emetre factura a la part arrendatària fins que transcorri 

el mes (pot originar problemes de pagament d’IVA). 

 

En una disposició transitòria s’indica que la part arrendatària podrà fer ús de les facultats que li 

atribueix el Decret llei, amb independència d’acords previs als quals haguessin arribat les parts, 

el que pot implicar que la part arrendatària haurà de decidir, en aquest moment, si vol mantenir 

els pactes anteriors o optar per la regulació actual.   

 

Aquest Decret llei pot entrar en contradicció amb el Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de 

mesures urgents complementàries per a suportar l’economia i l’ocupació, dictat per l’Estat i 

afectar els pactes que les parts haguessin acordat sobre la base de la indicada regulació.  
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A les disposicions finals s’estableix el mandat al Govern durant un termini de dos anys als efectes 

d’aprovar un projecte de llei per incorporar la regulació de la rebus sic stantibus en l’ordenament 

jurídic català, així com l’entrada en vigor d’aquesta norma en el mateix dia de la seva publicació. 


