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AFECTACIÓ DE LA COVID 19 EN ELS 
CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’ÚS DISTINT 
A VIVENDA 
 
Hi ha dues normes que han impactat directament  en 
els contractes d’arrendament  d’ús distint a 
l’habitatge. 

 Reial Decret 15/2020 mesures urgents 
complementaries per recolzar l’economia el i 
el treball. Aquesta norma és d’aplicació 
ESTATAL 

 Decret Llei 34/2020 de 20 d’octubre 
mesures urgents de suport a l’activitat 
econòmica desenvolupada en locals de 
negoci arrendats. Aquesta norma és 
d’aplicació a CATALUNYA. 

 
Ambdues lleis tenen les finalitats següents: 

 Evitar tancament d’empreses 

 Potenciar negociació entre parts 

 Evitar el col·lapse judicial per impagaments 
 
NORMA ESTATAL: 
Els arrendataris podran sol·licitar des del 23 d’abril 
de 2020 l’ajornament temporal i extraordinari del 
pagament de la renda. Sempre que les parts no 
hagin arribat abans a un acord. 
 
Aquesta moratòria en el pagament de renda, s’haurà 
de retornar l’import degut en un màxim d’un d’any. 
  
NORMA A CATALUNYA: 
El Decret Llei 34/2020 permet demanar demanar 
l’ajornament de la renda. Com es poden acreditar els 
requisits per demanar aquest ajornament: 

 Reducció d’activitat o Declaració 
responsable: reducció de la facturació 
mensual, com a mínim en un 75% en relació 
a la facturació mitjana mensual del mateix 
trimestre de l’any anterior. 

 Suspensió de l’activitat o Certificat expedit 
per l’Agència tributària o de l’organisme 

competent de la comunitat autònoma sobre 
la base de la declaració de cessament de 
l’activitat / declaració interessat. 

 
Qualsevol acord ha de quedar per escrit. La falta de 
documentació acreditativa de l’acord implicarà que 
Hisenda obligui al pagament total de l’IVA. 
 
ALTRES MESURES 

 Possibilitat de fer ús de les garanties 
addicionals que constin en els contractes 
d’arrendament. En el cas que sigui 
necessari, aquesta disposició haurà de ser 
reposada en un màxim d’un any. No es pot 
fer ús de la fiança. 

 

 Possibilitat de resoldre el contracte. Si les 
mesures de suspensió de l’activitat es 
perllonguen més de 3 mesos en el transcurs 
d’un any, l’arrendatari pot desistir del 
contracte (sense penalització). 

 
CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS 
Aquesta clàusula fa referència a que les parts han 
estan obligades a negociar per situacions 
extraordinàries (com en aquest cas l’estat de 
pandèmia). L’aplicació d’aquesta clàusula ha d’estar 
lligada a criteris de proporcionalitat i a una sèrie de 
supòsits que de manera obligatòria s’han de donar.  
 
És un concepte complicat i de difícil aplicació ja que 
va en contra de tots els principis de la contractació. 
 
DAVANT DE TOTA AQUESTA NORMATIVA I QUE 
CADA SITUACIÓ POT SER DIFERENT US 
RECOMANEM QUE CONTACTEU AMB EL 
SERVEI JURÍDIC DE LA FAC PER MIRAR 
D’ESTUDIAR CADA CAS EN CONCRET. 
 
 
Serveis Jurídics de la FAC  
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