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REIAL DECRET-LLEI 7/2019, D’ 1 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS  
EN MATÈRIA D’HABITATGE I LLOGUER  

 

  

Després del fallit RDL 21/2018, de 28 de desembre -que, com els vàrem informar, no va ser convalidat pel Congrés dels 
Diputats-, el passat 5 de març es va publicar al BOE el nou RDL 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria 
d’habitatge i lloguer. 
Aquest nou RDL recull les mesures que es promulgaven en l’anterior RDL 21/2018, i afegeix algunes altres. Els punts més 
rellevants a tenir en compte són: 
Modificacions de la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans: 
• Pròrroga obligatòria: estén els terminis mínims de pròrroga obligatòria dels arrendaments d’habitatge, dels 3 anys 

actuals a 5 anys (7 anys si l’arrendador és persona jurídica).  
• Pròrroga tàcita: transcorreguts els 5 o 7 anys de pròrroga obligatòria, l’arrendador ha de notificar la seva voluntat 

de no renovar el contracte, almenys, amb 4 mesos d’antelació.  
• Necessitat de l’arrendador: la necessitat de l’arrendador no opera com a causa d’extinció si el contracte està dins 

del període contractual, de manera que si el contracte es formalitza per 5 anys, l’arrendador no podrà invocar una 
causa de necessitat fins que no finalitzi aquest termini contractual. 

• Publicitat registral: ja no serà necessari inscriure el contracte en el Registre de la Propietat perquè aquest tingui 
efectes davant de tercers durant els primers 5 (o 7) anys del contracte, però sí serà necessari si la durada és superior. 

• Actualització de la renda: s’estableix una limitació al dret d’actualització de la renda, de manera que els increments 
no podran excedir la variació anual que experimenti l’IPC, durant tota la vigència del contracte. 

• Despeses de gestió immobiliària: si l’arrendador és persona jurídica, les despeses de gestió immobiliària i de 
formalització del contracte, seran a càrrec de l’arrendador. 

• Garanties complementàries: excepte en contractes de llarga durada, el valor de les garanties addicionals a la fiança 
legal, no podran excedir de 2 mesos de renda. 

Modificacions de la Llei 49/1960 sobre Propietat Horitzontal: 
• Increment del Fons de Reserva de les Comunitats de Propietaris (10% del pressupost de l’any anterior) i la possibilitat 

que aquest es destini a obres obligatòries d’accessibilitat (que serà obligatori realitzar quan les ajudes públiques a les 
que pugui accedir la Comunitat cobreixin el 75%). 

Modificacions de la Llei 1/2000 de Enjudiciament Civil: 
• Incorpora mesures de reforma del procediment de desnonament d’habitatge, com regular la intervenció dels 

Serveis Socials en cas que l’arrendatari a desnonar estigui en situació de vulnerabilitat social, i la tramitació dels 
procediments en matèria d’arrendament per quantia quan aquesta es pugui determinar. 

Altres mesures econòmiques i fiscals en matèria d’habitatge i lloguer: 
• Quant a l’ IBI: a) exceptua l’obligació que els ens públics el repercuteixin quan s’arrendin habitatges amb renda 

limitada; b) pel que fa a habitatges desocupats, possibilita que la normativa estatal o autonòmica determini què s’ha 
d’entendre com a tals, i que els ajuntaments apliquin recàrrecs en funció del període de desocupació; i c) crea una 
bonificació potestativa, per a habitatges llogats amb renda limitada, de fins al 95%.  

• En la modalitat Transmissions Patrimonials Oneroses de l’ ITPAJD, declara exempt l’arrendament d’immobles per a 
ús estable i permanent, operacions en les quals el subjecte passiu és l’arrendatari. 

 
Aquest RDL ja ha estat convalidat i les mesures afecten als contractes celebrats a partir del 2 de març de 2019. 
 
Si us plau, no dubteu en contactar-nos si necessiteu més informació.  ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 
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Novetats 2019 

Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 
http://addvera.eu/areas/avisos-legales/ 

En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de la nostra Firma per mitjans electrònics, per a això, envieu un correu a 
advera@addvera.eu 
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