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REIAL DECRET-LLEI 15/2020 DE 21 D’ABRIL (COVID-19) 
 MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A L’ECONOMIA I L’OCUPACIÓ 

 

El Reial Decret-Llei 15/2020 (en endavant, el RDL), de 21/04/2020, publicat el 22/04/2020 i en vigor a partir del 23/04/2020, 
estableix una sèrie de mesures complementàries que resumim a continuació. El podeu consultar en l’enllaç RDL 15/2020 
 

ARRENDAMENTS D’ÚS DIFERENT DEL D’HABITATGE 
 

Les mesures es dirigeixen a reduir els costos operatius de PIMES i autònoms: Moratòria en el pagament de la renda de 
lloguer:  

a) Si l’arrendador és empresa o entitat pública d’habitatge o gran tenidor (= propietari > 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 23/04/2020, sol·licitar al seu arrendador l’ajornament 
temporal i extraordinari del pagament de la renda. L’arrendador l’haurà d’acceptar, sempre que no s’hagi pactat amb anterioritat 
l’ajornament o la condonació total o parcial. 

Si es compleixen tots els requisits, la moratòria s’aplicarà de manera automàtica i afectarà al període de temps que duri l’estat 
d’alarma, les seves pròrrogues, i les mensualitats següents, prorrogables una a una, si el termini fos insuficient en relació amb 
l’impacte provocat pel COVID-19, sense superar, en cap cas, el màxim de 4 mesos. 

Aquesta renda s’ajornarà, sense interessos ni penalitzacions, a partir de la següent mensualitat, mitjançant el fraccionament de 
les quotes durant, almenys, 2 anys, que es comptaran, en general, a partir de la finalització del termini dels 4 mesos esmentats, 
i sempre dins del termini de vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les seves pròrrogues. 
 
b) Si l’arrendador no és ni empresa ni entitat pública d’habitatge ni gran tenidor: 

L’arrendatari, podrà, en el termini d’1 mes a partir del 23/04/2020, sol·licitar al seu arrendador l’ajornament temporal i 
extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o reducció de la renda no s’hagués acordat per 
ambdues parts amb caràcter voluntari. 

Les parts podran disposar lliurement de la fiança, que podrà servir per al pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats 
de la renda arrendatícia. En tot cas, l’arrendatari haurà de reposar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de 
la celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas que aquest termini fos inferior a un any. 

Quins requisits ha de complir l’arrendatari a les opcions a) i b) anteriors: 

a) Si l’arrendatari és un AUTÒNOM: 

 Estar afiliat i en situació d’alta, en la data de la declaració d’estat de l’alarma, en el RETA (o Règim Especial de la 
Seguretat Social dels Treballadors del Mar o en una de les Mutualitats substitutòries del RETA). 

 Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’estat d’alarma o per ordres dictades per les Autoritats 
competents. 

 En cas que no es vegi directament suspesa, que la seva facturació del mes natural anterior a la sol·licitud d’ajornament 
s’hagi vist reduïda en, almenys, un 75% en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest 
mes referit a l’any anterior. 

b) Si l’arrendatari és una PIME: 

 Que no se superin els límits establerts en l’article 257.1 LSC que autoritzen a formular comptes anuals abreujats (és a 
dir, que, durant els 2 darrers exercicis consecutius, s’hagin donat, almenys, 2 de les circumstàncies següents): 

i. que el total de les partides de l’actiu no superi els 4 milions d’euros,  
ii. que l’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 8 milions d’euros,  
iii. que el nombre de treballadors no sigui superior a 50. 

 Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma o de les ordres dictades 
per les Autoritats Competents. 

 En cas que no es vegi directament suspesa, que la seva facturació del mes natural anterior a la sol·licitud d’ajornament 
s’hagi vist reduïda en, almenys, un 75% en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany aquest 
mes referit a l’any anterior. 

Tot això 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. 
 

MORATÒRIA HIPOTECÀRIA I CRÈDITS NO HIPOTECARIS 
 

Complementa el que s’indica en el Reial Decret-Llei 11/2020, de 31/03/2020, de manera que: Serà obligació unilateral de l’entitat 
creditora: 

 L’elevació a escriptura pública del reconeixement de la concessió de la moratòria, per a que es pugui procedir a la seva 
inscripció en el Registre de la Propietat. 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf


 
 Promoure la formalització de la pòlissa o escriptura pública en la qual es documenti el reconeixement de la suspensió de 

les obligacions contractuals en els crèdits o préstecs sense garantia hipotecària i, la inscripció, si s’escau, en els Registres 
oportuns. 

Tot això, serà d’aplicació a qualsevol sol·licitud de moratòria tot i que la sol·licitud o la seva acceptació s’haguessin produït amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest RDL. 
 

PROTECCIÓ CONSUMIDORS 
 

Complementa també el que s’indica en el Reial Decret-Llei 11/2020, de 31/03/2020, respecte el dret de resolució de determinats 
contractes sense penalització per part de consumidors i usuaris, amb la finalitat de clarificar i determinar millor el moment de 
naixement dels drets. Així: 

Quan un contracte de compravenda de béns o de prestació de serveis, inclosos els de tracte successiu, resultés d’impossible 
compliment com a conseqüència de qualsevol mesura adoptada durant l’estat d’alarma, el consumidor i usuari tindrà dret a 
resoldre el contracte durant un termini de 14 dies des de la impossible execució d’aquest. La pretensió de resolució només 
podrà ser estimada quan no sigui possible obtenir de les propostes de revisió ofertes per cada una de les parts, sobre la base 
de la bona fe, una solució que restauri la reciprocitat d’interessos del contracte. Les propostes de remissió admeten lliurament 
de vals o bons substitutoris del reemborsament. 

S’entendrà que no és possible obtenir proposta de revisió que restauri la reciprocitat d’interessos del contracte quan hagi 
transcorregut un període de 60 dies des de la sol·licitud de resolució contractual per part del consumidor o usuari sense que hi 
hagi acord entre les parts sobre la proposta de revisió. 
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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 

 

 

 

 

 


