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NOTA RESUM relativa a la Llei 11/2020, de 18 de setembre de mesures urgents en matèria 

de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la 

Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció de l’habitatge. 

 

La llei té determinar quines zones de Catalunya poden ser considerades àrees de mercat 

d’habitatge tens (AMHT) i subjectar els contractes d’arrendament que es concloguin en elles a 

un règim de contenció de rendes. 

 

Segons s'indica en el preàmbul, es tracta d’una mesura excepcional, limitada en el temps, amb 

una durada màxima de cinc anys en un procediment administratiu en el qual han d’acreditar-se 

les circumstàncies que la justifiquen i precisar les mesures que adoptaran les administracions per 

a revertir o atenuar la situació del mercat tens. 

 

Sense perjudici de l’anterior, davant la situació d’emergència en matèria d’habitatge i la previsible 

durada dels procediments administratius, la Llei aplica directament ja des d’ara (prescindint del 

referit procediment administratiu), la declaració de AMHT en el cas de municipis que disposen 

d’índexs de referència de preus de lloguer d'habitatges (IR) en els quals els preus del lloguer 

han sofert un increment superior al vint per cent en el període comprès entre 2014 i 2019, inclosos 

en l’Àrea Metropolitana de Barcelona o amb una població superior a vint mil habitants i que es 

relacionen en un annex a la llei. 

 

Quins són els contractes d’habitatges subjectes a la contenció i moderació de rendes? 

 

a) Els d'habitatge que estiguin destinats a residència permanent de l’arrendatari. 

b) Que l'indicat habitatge estigui situat en una àrea que hagi estat declarada AMHT 

 

Han de donar-se totes dues circumstàncies i és indiferent que l’arrendador sigui o no gran 

tenidor. 

 

La declaració d'un AMHT pot determinar de forma motivada que quedin exclosos del règim 

de contenció de rendes els habitatges que tinguin una superfície útil superior als cent 

cinquanta metres quadrats. 

 

Quins contractes d’habitatges queden exclosos de la present llei? 

 

a) Els subscrits abans de l’1 de gener 1995. 

b) Els de règim de protecció oficial. 

c) Els integrats en xarxes públiques d’habitatges d’inserció o de mediació per al lloguer 

social o en el Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials. 

d) Els de caràcter assistencial. 

e) Els que se subscriuen d’acord amb les disposicions legals aplicable al lloguer social 

obligatori. 

 

La renda dels contractes d’arrendament vigents es manté (no han de modificar la renda que 

actualment estiguin satisfent, però és important tenir en compte les exclusions de la llei a l’efecte 

de la determinació de la renda en la formalització dels nous contractes). 
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Si es tractés d’una novació del contracte que suposi una ampliació de la durada del contracte o 

una modificació de la renda s’aplicarà el que s’estableix en aquesta Llei. 

 

Quines condicions són necessàries a l'efecte de la declaració de AMHT? 

 

Vindrà determinat per qualsevol d'aquestes condicions: 

 

a) Que la mitjana del preu dels lloguers d'habitatge hi experimenti un creixement sostingut 

clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya. 

 

b) Que la càrrega del cost del lloguer de l'habitatge en el pressupost personal o familiar hi superi 

de mitjana el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars, o que la mitjana del preu dels 

lloguers d'habitatge hi superi el trenta per cent de la renda mitjana de les persones menors de 

trenta-cinc anys. 

 

c) Que el preu dels lloguers d'habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors al moment 

de la declaració, un creixement interanual acumulat d'almenys tres punts percentuals per damunt 

de la taxa interanual de l'índex de preus al consum de Catalunya. 

 

Això pot afectar a tot un municipi o només part d’ell. 

 

Quin és el procediment per a la declaració de AMHT? 

 

Correspon al departament de la Generalitat competent en habitatge, sense perjudici que també pot 

ser exercit per l’Ajuntament de Barcelona per a la ciutat de Barcelona i per l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona per a l'àmbit metropolità d’aquesta ciutat. 

 

La Llei articula tot un procediment administratiu a l’efecte de determinar un AMHT amb els 

tramitis de memòria explicativa, informes preceptius, consulta, audiència i informació pública…, 

així com la seva publicació en el DOGC i la limitació del termini que no pot excedir de cinc anys. 

 

Declarada un àrea com AMHT s’aplicarà a tots els habitatges de el IR. 

 

La llei estableix diversos articles referits a l’habilitació per al subministrament d’informació 

enfront de diferents organismes, així com el seguiment i avaluació de les mesures de contenció 

de rendes. 

 

Sense perjudici de l'anterior, i mitjançant disposició transitòria s’estableix una declaració 

transitòria de municipis per un any a comptar des de l’entrada en vigor de la Llei, als quals ja els 

serà aplicable (s’adjunta en l’annex) l’IR. Transcorregut aquest termini deixarà de tenir efecte si 

no s'ha formulat una nova declaració de AMHT. 
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Quina serà la renda inicial per als contractes que es formalitzin en un AMHT? 

 

a) No pot ultrapassar el preu de referència per al lloguer d'un habitatge de característiques 

anàlogues en el mateix entorn urbà. 

 

b) No pot ultrapassar la renda consignada en el darrer contracte d'arrendament, actualitzada en 

tot cas d'acord amb l'índex de garantia de competitivitat, competitivitat (que no és l'índex de 

preus al consum (IPC)), aplicat de forma acumulada en el període transcorregut entre la data de 

celebració del contracte d'arrendament anterior i la data de celebració del nou contracte, si 

l'habitatge afectat ha estat arrendat dins els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta 

llei. 

 

És a dir, per als nous contractes s’haurà de determinar una nova renda al marge de la voluntat de 

les parts i el que s’hagués estat percebent com a renda per un contracte anterior. 

 

Primeres excepcions: 

 

a) Si hi havia una relació de parentiu entre les parts que havien formalitzat el darrer contracte 

d'arrendament subscrit abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei. 

 

b) Si es formalitza un contracte d'arrendament relatiu a un habitatge inicialment exclòs de 

l'aplicació d'aquesta llei quan cessi el règim especial de determinació de rendes que li era 

aplicable. 

 

Segona excepció:  

 

Si l’arrendadora és una persona física que la seva la unitat de convivència té uns ingressos iguals 

o inferiors a 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (incloses les rendes dels 

arrendaments), i tingués arrendada l’habitatge amb un contracte anterior no li serà aplicable al 

nou contracte la limitació del preu de referència general sinó el de l’aplicació de l’actualització 

amb l'índex de garantia, podent establir el major d'ells. 

 

Excepció a aquesta segona excepció:  

 

L'anterior no serà aplicable si els ingressos de l’arrendatari són iguals o inferiors a 3,5 vegades 

l’indicador de renda de suficiència de Catalunya. 

 

Això implicarà sol·licitar els ingressos i rendes de l’arrendatari abans de decidir-te a arrendar. 

 

Si un habitatge és objecte de diversos contractes d’arrendament de vigència simultània que afectin 

diferents parts concretes, la suma de les rendes acordades en els diferents contractes no podrà 

sobrepassar la renda màxima aplicable a l’arrendament únic. 

 

Pensat per als arrendaments d’habitacions o en evitació de fraus. 
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Qüestions a tenir en compte en el moment de formalitzar un nou contracte d’arrendament 

d’habitatge. 

 

1) Haurà d’acompanyar-se el document que genera el sistema d’indexació dels preus de 

lloguer, amb la informació relativa al valor de l’índex corresponent a un habitatge anàleg 

a l’arrendada expressada en euros metre quadrat, especificant els marges de preu superior 

i inferior. 

 

2) En el contracte s’haurà d’indicar l’import resultant d’aplicar a la superfície útil de 

l’habitatge arrendat l’IR, expressat en euros per metre quadrat, sense tenir en compte els 

marges de preu superior i inferior, tret que les parts pactin incrementar o disminuir el 

valor indicat per l'IR, amb una variació màxima del 5% si es donen determinades 

característiques específiques. 

 

Aquesta variació ha de basar-se en la concurrència d’almenys tres de les següents característiques: 

 

a) Ascensor. 

b) Aparcament. 

c) Habitatge moblat. 

d) Sistema de calefacció o refrigeració en l’habitatge. 

e) Zones comunitàries d’ús compartit, com jardí o terrat. 

f) Piscina comunitària o equipaments anàlegs. 

g) Serveis de consergeria en l’edifici. 

h) Vistes especials. 

 

3) Si la renda inicial ve determinada per la renda d’un contracte anterior, l’arrendador ha 

d’informar responsablement i per escrit de la data i l’import de la renda anterior i ha de 

justificar l’establiment de la nova renda. 

 

L’incompliment d’aquests punts es considerarà infracció lleu que comporta sancions 

econòmiques que poden anar de 3.000 € a 9.000 €. 

 

L’arrendatari podrà sol·licitar i obtenir de l’òrgan responsable del Registre de Fiances la 

informació relativa a la data i import del contracte anterior. 

 

Possibilitat d’incrementar la renda inicial. 

 

Això serà possible en el cas que en l’últim any hagi executat en l’habitatge obres que millorin la 

seva habitabilitat, seguretat, confortabilitat o eficiència energètica. 

 

El incremento deberá calcularse basándose en el capital invertido en la mejora de la vivienda de 

conformidad con los límites establecidos en la LAU, descontando subvenciones y ayudas 

públicas. 
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Actualització de la renda. 

 

De conformitat amb la LAU. 

 

Despeses generales i serveis individuals. 

 

Poden pactar-se al marge de la renda, havent-se de desglossar del rebut de renda i justificar 

anualment. 

 

En la mesura en què es remet a la LAU (article 20), han de comprendre’s també els tributs i 

impostos (IBI). 

 

Arrendaments d’habitatges noves o rehabilitades. 

 

Durant els cinc anys posteriors a l’obtenció del certificat final d’obra, la renda inicial no pot 

sobrepassar el marge superior de l’IR, tret que hagi obtingut subvencions públiques per a 

l’execució de l’obra. 

 

Aquesta norma no és aplicable fins que transcorrin 3 anys de l'entrada en vigor de la Llei. 

 

Obres de millora. 

 

L’arrendador que realitzi obres de millora en l’habitatge (de conformitat amb la LAU) podrà 

incrementar la renda sense subjecció al límit de contenció de rendes. 

 

En referir-se la Llei a obres de millora indica que “no tenen la consideració d'obres de millora 

les que siguin necessàries per al manteniment i la conservació de l'habitatge, o de l'edifici en què 

es trobi integrat, ni tampoc les que siguin exigibles per al funcionament, la reparació o la 

seguretat dels elements que l'integren. En la notificació de l'increment de la renda, cal identificar 

i detreure les despeses que puguin figurar en el pressupost corresponent que no tinguin la 

consideració d'obres de millora”. 

 

Dret de reemborsament. 

 

En el cas que l’arrendatari satisfaci imports superiors als legalment establerts tindrà dret a la 

restitució de les quantitats indegudes amb meritació de l’interès legal incrementat en tres punts. 

 

Això sense perjudici de les sancions administratives que poden anar de 3.000 € a 9.000 € si la 

renda fixada és inferior al 20% de l’IR i de 9.001 € a 90.000 € si és superior al 20% de l’IR. 

 

Deure d’informació. 

 

En les ofertes d’arrendament ha d’informar-se sobre el règim de contenció de rendes i si escau 

l’import de renda de l’últim contracte d’arrendament. 
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Resolució de conflictes. 

 

Aposta per la mediació i l’arbitratge com a resolució extrajudicial i remet al judici verbal (amb 

independència de la seva quantia) per a les qüestions sobre determinació de rendes i, en el seu 

cas, reemborsaments que s’hagin de resoldre per via judicial. 

 

Modificacions a altres llei. 

 

Estableix diferents modificacions a lleis anteriors a l’efecte d’adaptar lleis anteriors a l’actualment 

regulat, però aprofita també per a modificar l’apartat 3 de l’article 5 de la Llei 24/2015 que queda 

redactat així: 

 

«3. Una vegada verificada la situació de risc d'exclusió residencial, d'acord amb el que 

estableixen els apartats 1 i 2, i una vegada formulada l'oferta de lloguer social, en els termes de 

l'apartat 7, si els afectats la rebutgen, el demandant pot iniciar el procediment judicial, per mitjà 

d'una demanda acompanyada necessàriament de la documentació que acrediti que s'ha formulat 

l'oferiment de lloguer social». 

 

I la lletra d de l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 4/2016 que queda de la següent manera: 

 

«d) L'obligació de reallotjament és aplicable abans de l'adquisició del domini en el cas a què fa 

referència l'apartat 2.a, o amb anterioritat a la presentació de la demanda judicial d'execució 

hipotecària o de desnonament per manca de pagament de les rendes de lloguer, per mitjà d'una 

demanda acompanyada necessàriament de la documentació que acrediti que s'ha formulat 

l'oferiment de lloguer social». 

 

Així mateix, deroga la disposició final sisena de la Llei 4/2016 

 

 

Annex. Municipis inclosos en la declaració transitòria d'àrees amb mercat d'habitatge tens. 

 

1. Badalona. 

2. Barberà del Vallès. 

3. Barcelona. 

4. Blanes. 

5. Calafell. 

6. Castellar del Vallès. 

7. Castelldefels. 

8. Cerdanyola del Vallès. 

9. Cornellà de Llobregat. 

10. Esplugues de Llobregat. 

11. Figueres. 

12. Gavà. 

13. Girona. 

14. Granollers. 

15. L'Hospitalet de Llobregat. 
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16. Igualada. 

17. Lleida. 

18. Manlleu. 

19. Manresa. 

20. Martorell. 

21. El Masnou. 

22. Mataró. 

23. Molins de Rei. 

24. Montcada i Reixac. 

25. Montgat. 

26. Olesa de Montserrat. 

27. Olot. 

28. Palafrugell. 

29. Pallejà. 

30. Pineda. 

31. El Prat de Llobregat. 

32. Premià de Mar. 

33. Reus. 

34. Ripollet. 

35. Rubí. 

36. Sabadell. 

37. Salou. 

38. Salt. 

39. Sant Adrià de Besòs. 

40. Sant Andreu de la Barca. 

41. Sant Boi de Llobregat. 

42. Sant Cugat del Vallès. 

43. Sant Feliu de Guíxols. 

44. Sant Feliu de Llobregat. 

45. Sant Joan Despí. 

46. Sant Just Desvern. 

47. Sant Pere de Ribes. 

48. Sant Vicenç dels Horts. 

49. Santa Coloma de Gramenet. 

50. Santa Perpètua de Mogoda. 

51. Sitges. 

52. Tarragona. 

53. Terrassa. 

54. Tortosa. 

55. El Vendrell. 

56. Vic 

57. Viladecans. 

58. Vilafranca del Penedès. 

59. Vilanova i la Geltrú. 

60. Vilassar de Mar.  


