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SOBRE EL CORONAVIRUS I ELS ARRENDAMIENTS URBANS. 

Pedro L. Yúfera Sales 

 

Molt s'està parlant i més que es parlarà, sobre la problemàtica derivada de la 

pandèmia originada pel coronavirus COVID-19 i el compliment dels contractes. 

Aquí ens referirem als contractes d'arrendament i en particular a les 

declaracions, articles, recomanacions i fins i tot assessorament que s’està 

donant, aconsellant l’impagament de les rendes arrendatícies. 

 

En primer lloc, cal assenyalar que no és la pandèmia sinó el Reial Decret 

463/2020 de 14 de març, decretant l’estat d’alarma i el tancament de locals i 

establiments de tota mena, amb algunes excepcions, el que origina la 

impossibilitat que els locals arrendats puguin ser utilitzats per a la finalitat per a 

la qual van ser arrendats i aquest tancament comporta la pèrdua d’ingressos i, a 

conseqüència d’això, el possible impagament de les rendes arrendatàries o, si 

més no, qüestionant que s’hagi de pagar. 

 

Això és important ja que sigui encertada o no aquesta decisió política per motius 

de salut pública, qüestió que no discutim, aquest mateix govern que va dictar la 

resolució ha de preveure les conseqüències de la seva decisió i, per tant, és 

aquest mateix govern qui ha d’aportar una solució legal. 

 

En altres matèries que el Reial Decret ha considerat que incideixen de manera 

important en qüestions econòmiques com ara relacions laborals, fiscals, 

transports…, el govern ha dictat una sèrie d’ordres complementàries a l’efecte 

de pal·liar o suavitzar els efectes econòmics derivats del referit Reial Decret, però 

no ho ha fet amb els arrendaments urbans, per la qual cosa considerem que, fins 

que es dicti una norma legal que suspengui, ajorni, o exoneri del pagament, 

l’arrendatari segueix obligat a satisfer la renda.  

 

El tancament dels locals i establiments ve emparat en una norma jurídica i 

aquesta norma és la que ha de contemplar tot el que es pot derivar d'això. 

 

Situacions de crisis s’han viscut en diferents èpoques i diferents governs van 

prendre les seves decisions com establir la pròrroga forçosa a contractes 

d’arrendament malgrat no haver-se pactat (anys 20 del segle passat) o establir 

les actualitzacions de renda per decret (anys 80 del segle passat), amb els pros 

i contres que això va originar i que ara no procedeix analitzar. 

 

I això es porta a col·lació ja que molts han estat els juristes que s’han pronunciat 

sobre si aquest impagament de les rendes arrendatícies es pot emparar en un 

supòsit de cas fortuït, o força major, o s’ha d'aplicar la denominada 

clàusula rebus sic stantibus, fins i tot si s’ha d’aplicar analògicament l’article 26 

de la LAU, aplicable també als locals a tenor de l’article 30, que permet deixar de 

pagar la renda quan per “obres” l’habitatge o local no pot ser explotat. 
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Els supòsits de casos fortuïts o de causa major són fets impeditius que no han 

pogut preveure’s o que, encara que haguessin pogut preveure’s van ser 

inevitables o fets irresistibles que sobrevenen i suposen la impossibilitat de 

complir l’obligació o una alteració substancial d’aquestes obligacions. El codi civil 

fa referència a tots dos supòsits en molts articles (articles 457, 1.105, 1.183, 

1.575, 1777...), com a eximents d’una obligació, per a evitar aquesta exempció 

(posseïdors de mala fe) o per a modificar l’obligació, i això sense perjudici de la 

llibertat de les parts de pactar o no les conseqüències que es poguessin originar 

en tots dos supòsits en els seus contractes. Sense perjudici d’això, no és un 

pacte habitual en els contractes d’arrendament. 

 

Per part seva, la clàusula rebus de desenvolupament jurisprudencial i que s’ha 

aplicat de manera excepcional i restringida, fa referència al fet que existeixi una 

alteració completament desconnectada de la voluntat de les parts, de risc 

impredictible i de naturalesa extraordinària que comporta que el compliment 

d’una obligació representi una contraprestació tan excessivament onerosa per a 

una de les parts que pot portar a la frustració total del contracte o a haver de 

realitzar unes importants modificacions en el contracte a l’efecte de reequilibrar 

les prestacions. 

 

En el supòsit que ens ocupa, són molts els arrendataris de locals que              

emparant-se en algunes d’aquestes “excepcions”, han comunicat als seus 

arrendadors que els exonerin del pagament de les rendes arrendatícies mentre 

duri aquesta crisi. I dels locals estem passant als habitatges, per quan si són 

subjectes d’un ERTE o són els titulars dels contractes que ara no poden explotar, 

també demanen aquesta exoneració o suspensió. 

 

I en aquesta discussió, els juristes es plantegen que aconsellar als seus clients: 

si cal defensar el que he mal denominat “excepcions” o això li pot comportar, 

quan s’aixequi la suspensió dels terminis processals, una possible demanda de 

desnonament. 

 

Enfront d'això, la nostra postura és que el millor, en aquesta situació, és negociar 

amb l'arrendador aquesta estranya i complexa situació amb fórmules 

imaginatives però que comportin que l’arrendador pugui continuar cobrant tot o 

part de la renda. Per exemple, pactar una reducció de la renda un X% durant sis 

mesos. Això possibilitaria que l’arrendador cobrés una part i que l’arrendatari no 

sols tingués una reducció mentre duri aquesta situació, sinó que restablerta la 

normalitat pugui anar-se a poc a poc recuperant; o ajornar el pagament, però 

sense que impliqui renúncia al cobrament; o prorrogar la durada del contracte si 

aquest estava pròxim a finalitzar... 

 

No aconseguir acords comportarà problemes segur, ja que si l’arrendador vol 

cobrar l’impagat estarà legitimat per a interposar, quan s’aixequi la suspensió 

dels terminis processals en la jurisdicció civil, un procediment de desnonament 

per falta de pagament i cal recordar que enfront d’un procediment de 
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desnonament per falta de pagament, només cal al·legar i provar el pagament 

(article 444 de la LEC), per la qual cosa oposar-se mitjançant aquestes 

“excepcions” abans al·ludides pot no aconseguir paralitzar el desnonament, 

obligant l’arrendatari a interposar un procediment declaratiu al marge per a 

intentar aconseguir aquesta exoneració o paralitzar el desnonament. I en aquest 

supòsit, a més de col·lapsar els jutjats, les resolucions poden ser molt divergents 

i dependrà de moltes qüestions. No és el mateix que es tanqui un restaurant que 

va poder oferir menjars a domicili que una botiga de roba; que l’arrendatari sigui 

un petit comerciant que sigui una multinacional; que el contracte sigui de llarga 

durada o que estigui pròxim a finalitzar, però la veritat és que, en tots aquests 

supòsits, l’arrendatari ha disposat del local, encara que sigui per a 

emmagatzematge del material i l’arrendador haurà de fer front a despeses 

relatives a la propietat de l’immoble. 

 

Quan es parla de la clàusula rebus, es busca un equilibri de contraprestacions, 

però en el nostre supòsit, quin és aquest equilibri si l’arrendatari té el local i 

l’arrendador no cobra? No és lògic que l’arrendatari no estigui obligat a pagar les 

rendes i l’arrendador hagi de pagar l’IBI, les despeses de comunitat de la finca 

on estigui situat el local (afecció real), potser impost de patrimoni, tema IVA… I 

no oblidem que no tots els arrendadors són entitats bancàries, fons “voltor” o 

grans corporacions, molts són propietaris que precisen d’aquests ingressos per 

a viure o fins i tot per a pagar hipoteques a les quals no podran fer front i de les 

quals poden no estar exclosos de l’ajornament per no estar en situació de risc 

d’exclusió social. 

 

Per això, la solució no hauria de venir d’una interpretació judicial de determinats 

conceptes o doctrines si no d’una disposició legal. I és el govern mitjançant les 

oportunes ordres qui haurà d’aclarir i esperem que no sigui mitjançant la simple 

suspensió del pagament total de les rendes si no s’acompanya d’ajudes reals als 

arrendadors. Hi ha altres opcions com donar ajudes econòmiques, baix 

determinats supòsits, als arrendataris per a pagar aquestes rendes, o fixar una 

reducció d’un tant per cent (20% o 30%) per imposició legal de la renda durant 

aquest complicat període, sense necessitat de suspendre el total pagament. 

 

En resum, no és admissible que la càrrega del problema recaigui exclusivament 

en l’arrendador o que hàgim de confiar que els jutjats resolguin aquests 

contenciosos no desitjats quan el tancament ha estat imposat per un Reial Decret 

(encara que sigui motivat) i fins llavors el que procedeix és que arrendadors i 

arrendataris arribin a acords transaccionals que possibilitin que la situació sigui 

el menys traumàtica possible per a totes dues parts. 

 

Barcelona, 23 de març de 2020.  


