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Aquesta comunicació té una finalitat exclusivament informativa. 
Estem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte. 

Qualsevol actuació ha de consultar-se amb els nostres especialistes 

 
 

 

REIAL DECRET-LLEI 11/2020 DE 31 DE MARÇ (COVID-19) 
 MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES EN L’ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC (I) 

 

El Reial Decret-Llei 11/2020 (en endavant, el RDL), de 31/03/2020, publicat ahir i en vigor a partir del 02/04/2020, estableix una 
sèrie de mesures que us resumirem en diferents circulars. Podeu consultar-lo en l’enllaç RDL 11/2020 
 

HABITATGE HABITUAL I ARRENDAMENTS 
 

Les mesures es dirigeixen a la protecció de persones en “situació de vulnerabilitat econòmica”. No afecten als 
arrendaments de locals, sinó només d’habitatges. 

Quan existeix situació de vulnerabilitat econòmica? Quan concorren tots els següents requisits: 

a) Que l’arrendatari estigui en situació de desocupació, ERTO, reducció de jornada per motiu de cures o, en cas de ser 
empresari o circumstàncies similars, tingui una pèrdua substancial d’ingressos, no arribant el conjunt d’ingressos dels membres 
de la unitat familiar al límit de 3 cops l’IPREM (s’incrementa en cas de fills a càrrec o persones amb discapacitat). Actualment: 
IPREM = 537,84€/mes (IPREM x 3 = 1.613,52€/mes). 
 

b) Que la renda més les despeses i subministraments bàsics (electricitat, gas, gasoil, aigua corrent, telecomunicació fixa i mòbil 
i despeses comunitat) resulti >35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. 

c) I que l’arrendatari, o persones que convisquin amb ell, NO siguin propietaris ni usufructuaris d’un altre habitatge a Espanya. 

Tot això s’ha d’acreditar amb documentació específica (indicada en el RDL) i, en cas de beneficiar-se indegudament, serà 
responsable dels danys i perjudicis produïts, així com de les despeses d’aplicació d’aquestes mesures excepcionals. 

Quina protecció es concedeix per part del RDL a l’arrendatari en situació de vulnerabilitat econòmica? 

I. Suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments d’habitatge habitual, per a llars vulnerables sense 
alternativa d’habitació: 

Es preveu la suspensió d’aquests procediments per després de l’aixecament de l’estat d’alarma per a aquells arrendataris que 
es trobin en situació de vulnerabilitat social o econòmica, pel termini estrictament necessari i, com a màxim, de 6 mesos a 
comptar des de l’entrada en vigor del RDL. 

II. Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual: 

En els contractes que finalitzi el període de pròrroga obligatòria o tàcita, entre el 02/04/2020 i el dia en que hagin transcorregut 
2 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, es podrà aplicar, prèvia sol·licitud de l’arrendatari, una pròrroga extraordinària 
del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de 6 mesos. 

III. Moratòria de deute arrendatici d’habitatge habitual: En funció de l’arrendador: 

a) Si l’arrendador és empresa o entitat pública d’habitatge o gran tenidor (= propietari de >10 immobles urbans, exclosos 
garatges i trasters, o d’una superfície construïda de >1.500 m2):  

Aplicació automàtica. L’arrendatari podrà, en el termini d’1 mes des del 02/04/2020, sol·licitar al seu arrendador l’ajornament 
temporal i extraordinari del pagament de la renda (sempre que no s’hagi pactat amb anterioritat l’ajornament o la condonació 
total o parcial). L’arrendador haurà de comunicar a l’arrendatari la seva decisió en el termini de 7 dies laborables. Alternatives: 

i) Una reducció del 50% de la renda durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents si aquest termini fos 
insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat, amb un màxim de 4 mesos. 

ii) Una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà de manera automàtica i que afectarà al període de temps que 
duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquest termini fos insuficient en relació amb la 
situació de vulnerabilitat, amb un màxim de 4 mesos.  

Aquesta renda s’ajornarà, sense interessos ni penalitzacions, a partir de la següent mensualitat de renda, mitjançant el 
fraccionament de les quotes durant, almenys, 3 anys, que es comptaran a partir del moment en que se superi la situació de 
vulnerabilitat, o a partir de la finalització del termini dels 4 mesos indicat, i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la 
vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues. 

La moratòria no serà d’aplicació si l’arrendatari té accés al programa d’ajudes transitòries de finançament, aixecant la moratòria 
en el pagament de la renda i el fraccionament de les quotes preestablert, en la 1a mensualitat de renda en que aquest 
finançament estigui a disposició de l’arrendatari. 

b) Si l’arrendador no és ni empresa ni entitat pública d’habitatge ni gran tenidor: 

Modificació excepcional i transitòria de les condicions contractuals. L’arrendatari podrà sol·licitar, en el termini d’1 mes 
des del 02/04/2020, l’ajornament temporal de la renda (sempre que no s’hagi pactat amb anterioritat l’ajornament o la 
condonació total o parcial). L’arrendador comunicarà a l’arrendatari, en el termini de 7 dies laborables, les condicions 
d’ajornament o fraccionament del deute que accepta o, sinó, les possibles alternatives. Si no s’arriba a cap acord, l’arrendatari 
tindrà accés al programa d’ajudes transitòries de finançament. 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf


 

Programa d’ajudes transitòries de finançament: Línia d’avals de cobertura estatal (ICO) per a que les persones en 
situació de vulnerabilitat el destinin al pagament de la renda, amb un termini de devolució de fins a 6 anys, prorrogables 
excepcionalment 4 anys més. 

IV. Altres mesures: 

a) Nou “Programa d’ajudes per minimitzar l’impacte social i econòmic en els lloguers d’habitatge habitual”.  

b) Substitució del programa d’ajuda a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual pel 
nou “Programa d’ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, 
persones sense llar i altres persones especialment vulnerables”. 

c) Modificació del Programa de foment del parc d’habitatge en lloguer. 
 

MORATÒRIA HIPOTECÀRIA I CRÈDITS NO HIPOTECARIS 
 

El RDL defineix què s’entén per “vulnerabilitat econòmica” als efectes de moratòria hipotecària i del crèdit de finançament no 
hipotecari, matisant l’anterior definició. En tot cas, la situació ha d’acreditar-se amb documentació específica (indicada en el 
RDL) i, en cas de beneficiar-se indegudament, serà responsable dels danys i perjudicis produïts, així com de les despeses 
d’aplicació d’aquestes mesures excepcionals. 

I. Moratòria de deute hipotecari. El RDL completa els requisits a efectes de vulnerabilitat econòmica per a la moratòria 
hipotecària recollits en el RDL 8/2020, de 17 de març, i especifica que la moratòria aplicarà al deute hipotecari o els préstecs 
hipotecaris contractats per a l’adquisició de: 

a) Habitatge habitual. 

b) Immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupin els empresaris i professionals que pateixin una pèrdua 
substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seva facturació d’almenys un 40%. 

c) Habitatges diferents de l’habitual en situació de lloguer en que el deutor hipotecari persona física, propietari i arrendador de 
d’aquests habitatges, hagi deixat de percebre la renda des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma o deixi de percebre-la fins 
a 1 mes després de la finalització del mateix. 
 

II. Suspensió de les obligacions derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària per a préstecs o crèdits 
vigents abans de l’entrada en vigor del RDL quan el deutor (aplicable també al fiador i avalador del deutor) sigui persona física 
en situació de vulnerabilitat econòmica. La suspensió es podrà sol·licitar fins a 1 mes després de la finalització de l’estat d’alarma 
acompanyant la documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat, procedint el creditor a la suspensió automàtica, que 
tindrà una durada de 3 mesos, sense meritació d’interessos de cap tipus. 

PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS 
 

El RDL estableix, com a mesures de protecció als consumidors, les següents: 

a) Quan un contracte de compravenda de béns, en el qual el comprador sigui un consumidor, resultés d’impossible compliment 
a conseqüència de qualsevol mesura adoptada durant l’estat d’alarma COVID-19, aplicarà el següent: 

 Es concedeix un termini prudencial de 60 dies a les parts per buscar de bona fe una solució que restauri l’equilibri contractual 
(reciprocitat d’interessos d’ambdues parts), per a la qual cosa s’admeten els lliuraments de vals o bons. Transcorregut aquest 
termini sense acord, el Consumidor tindrà 14 dies per instar la resolució del contracte, amb dret a recuperar les quantitats 
lliurades a l’Empresari. En tot cas, l’Empresari podrà deduir d’aquest reemborsament les despeses incorregudes, que haurà 
de detallar. 

b) Quan un contracte de prestació de serveis, en el qual el receptor del servei sigui un consumidor, resultés d’impossible 
compliment a conseqüència de qualsevol mesura adoptada durant l’estat d’alarma COVID-19, s’aplicaran les mateixes normes 
que a l’apartat a). Però si el contracte fos de “tracte successiu” (és a dir, de durada continuada en el temps, per llarg temps o 
per termini indefinit), es concedeix a l’Empresari la possibilitat d’oferir la recuperació a posteriori d’aquest servei. Només en cas 
que el Consumidor no accepti aquesta recuperació, l’Empresari estarà obligat a tornar els imports percebuts durant el temps de 
servei no prestat i a abstenir-se de seguir cobrant fins que el servei es pugui restablir, quedant el contracte suspès (no extingit), 
tret que les parts acordin extingir-lo. 

c) En el cas de viatges combinats cancel·lats pel COVID-19, l’Agència de Viatges o l’Organitzador podran lliurar al consumidor 
un bo, per ser utilitzat dins de l’any següent a la finalització de la vigència de l’estat d’alarma (incloses les seves pròrrogues) i 
canviar-lo en diners al final d’aquell any, si no l’ha fet servir. També procedirà el reemborsament en efectiu del viatge quan el 
Consumidor insti directament la resolució en les condicions legalment establertes i sempre que els proveïdors de serveis 
(aerolínies, hotels, etc.) haguessin procedit, al seu torn, a la devolució total de l’import dels seus serveis, podent l’Agència 
realitzar reemborsaments parcials i lliurament de bons per l’import diferencial quan sigui procedent. 
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Aquest comunicat procedeix d’ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 
Bruc, 72-74 3ª Planta 08009 Barcelona 

Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 
Per conèixer la nostra política de privacitat i tractament de dades personals premi, si us plau, l’enllaç 

http://addvera.eu/ca/arees/avisos-legals/ 
En qualsevol moment, pot manifestar la seva voluntat de no rebre més comunicats de novetats de la nostra Firma per mitjans electrònics 

Per a això, envieu un correu a addvera@addvera.eu 
 

 

 

 

 


