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El Govern ha aprovat un nou Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual 

s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a 

fer front a la COVID-19, en el qual s’inclouen diferents mesures com són: 

- El pagament dels lloguers dels habitatges de residència habitual quedant 

de moment al marge d’aquesta normativa els pagaments de lloguers de locals, 

naus industrials, despatxos professionals o segones residències. 

Aquestes mesures van dirigides a les persones que a conseqüència de l'actual 

situació d’alarma han sobrevingut en una situació de vulnerabilitat econòmica 

que els dificulta poder fer front als seus compromisos econòmics, entre ells el 

pagament dels lloguers dels seus habitatges. Aturats, empleats subjectes a 

un ERTE o amb reducció de jornada, i autònoms que han vist dràsticament 

reduïts els seus ingressos. 

Quan concorrin aquests requisits, que deuran a qualsevol cas ser provats amb 

aportació de la corresponent documentació a aquest efecte, els inquilins, dins 

del termini d’un mes des de la publicació del present Reial Decret, per 

consegüent, durant el mes d’abril, podran sol·licitar als seus arrendataris la 

moratòria en el pagament dels seus lloguers o la condonació total o parcial 

d’aquesta. 

Es distingeix, no obstant això, entre dos grans supòsits, quan 

l’Arrendador/Propietari, sigui considerat un gran tenidor, els supòsits que sigui 

propietari de més de 10 immobles o d’una superfície construïda de més de 1.500 

m², o quan ens trobem davant petits propietaris. 

 
En el primer dels supòsits, l’inquilí pot sol·licitar al propietari bé una condonació 
parcial o total del deute o l’ajornament en el pagament. 
 
En el suposat cas que les parts no arribessin a un acord consensuat sobre aquest 

tema, el Propietari haurà de comunicar a l’inquilí, en el termini de 7 dies, una 

d’aquestes dues opcions: 

a) Una reducció del 50% de la renda durant l’estat d’alarma i els mesos 

següents amb un màxim de 4 mesos, o 

 
b) Una moratòria en el pagament de la renda a comptar des del quart mes 

següent a la finalització de l’estat d'alarma prorratejant la total quantitat 

ajornada durant els següents 3 anys de vigència del contracte, o els 

mesos que quedessin per a la finalització del contracte si fos inferior a 3 

anys. 

En el segon dels supòsits, quan es tracti d’un petit propietari, totes dues parts 

han d’intentar arribar a un acord sobre possible moratòria o condonació del 

pagament de part o de la total la renda durant la vigència de l’estat d’alarma, a 

sol·licitud de l’arrendatari/inquilí, sol·licitada durant el mes següent a l’aprovació 

del Reial Decret (Abril 2020). Rebuda la comunicació pel propietari, aquest ha de 
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donar resposta a l’inquilí en el termini de 7 dies laborals sobre l’oferta proposada. 

El propietari, en cap cas, està obligat a acceptar cap de les sol·licituds 

plantejades per l’arrendatari, podent sostenir que se li continuï pagant la totalitat 

de la renda. 

Si no s’arribés a un cap acord entre les parts, l’inquilí podrà accedir a ajudes per 

a finançar el pagament de les rendes, regulades en el Reial Decret, com són les 

ajudes directes o un microcrèdit de l’ICO. 
 
Les ajudes podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de la renda de 

lloguer. El termini de devolució serà de sis anys, prorrogable excepcionalment 

per altres quatre i sense que, en cap cas, reporti cap mena de despeses i 

interessos per al sol·licitant. 
  
Podran accedir tots aquells arrendataris que es trobin en situació de vulnerabilitat 

sobrevinguda a conseqüència de l’expansió de la COVID-19. 

Si la llar no s’ha recuperat de la seva situació de vulnerabilitat i no pot fer front a 

la devolució del préstec, podran accedir a una ajuda de fins a 900 euros al mes 

i de fins al 100% de la renda arrendatícia o, en el seu cas, de fins al 100% del 

principal i interessos del préstec que s’hagi subscrit amb el que s’hagi satisfet el 

pagament de la renda de l’habitatge habitual. 
 

Les Comunitats Autònomes seran les que determinin la quantia exacta 

d’aquestes ajudes, dins dels límits establerts per a aquest programa. 

 
A més de les mesures per al pagament dels lloguers dels habitatges i en relació 

als contractes d’arrendament, s’han adoptat altres mesures: 

- Pròrroga dels contractes d'arrendament.  

Des de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret llei i fins al dia en què hagin 

transcorregut dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma per la COVID-

19 podrà aplicar-se, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, una pròrroga extraordinària 

del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de sis mesos, 

durant els quals es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al 

contracte en vigor.  

La sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador, 

tret que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts. 

 

- Suspensió dels procediments de desnonament i llançaments. 

Durant l’estat d’alarma se suspenen tots els procediments de desnonament i 

llançaments procedents de contractes de lloguer. 
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Quan finalitzi l’estat d'alarma, si es produeix un procediment de desnonament 

derivat de contractes d’arrendament d’habitatge i la persona arrendatària 

acredita davant el Jutjat que es troba en una situació de vulnerabilitat social o 

econòmica sobrevinguda a conseqüència dels efectes de l’expansió de 

la COVID-19, que li impossibiliti trobar una alternativa d’habitatge per a si i per a 

les persones amb les quals convisqui, se suspendrà fins que s'adoptin les 

mesures que els serveis socials competents estimin oportunes, per un període 

màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d'aquest reial decret llei. 

 

 


