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COMUNICACIÓ OFICINA COMARCAL D’HABITATGE DEL 

VALLÈS ORIENTAL 

Assumpte: C5-2020 Recull de mesures en l’àmbit d’habitatge a arrel de la 

publicació del REAL DECRETO LEY 11/2020 

 

Suspensió del procediment de desnonament i dels llançament per a les llars 

vulnerables sense alternativa habitacional 

En processos de desnonament derivats dels contractes d’arrendament dels habitatges, un cop 

aixecada la suspensió dels procediments i terminis per la finalització de l’estat d’alarma 

ocasionat pel COVID-19, es podrà suspendre extraordinàriament el desnonament per un 

període màxim de fins a sis mesos des de l’entrada en vigor del RDL (1 d’abril de 2020), si: 

- La persona arrendatària acredita al jutjat trobar-se en una situació de vulnerabilitat 

social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes del COVID-19, que 

li impossibilita trobar una alternativa habitacional. 

- Els Jutjats sol·licitaran un informe als Serveis Socials. 

 

Pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual 

En cas que tinguem un contracte d’arrendament en el que es finalitzi el període de pròrroga 

obligatòria o el període pròrroga tàcita, dins del període comprés entre l’1 d’abril de 

2020 i dos mesos després de la finalització de l’estat d’alarma, es pot aplicar una pròrroga 

extraordinària màxima de sis mesos sempre que l’arrendatari ho sol·liciti al arrendador, que 

haurà d’acceptar-ho tret que s’hagin fixat altres termes per les parts.  

Moratòria del deute de lloguer en habitatge habitual 

1. En cas que la propietat sigui un gran tenidor1 o una empresa/entitat pública d’habitatge, i 

la persona arrendatària es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica2 podrà sol·licitar a 

la part arrendadora en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del RDL (1 d’abril de 

2020) l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer, sempre 

que no s’hagi ja acordat voluntàriament. 

La part arrendadora comunicarà en el termini màxim de 7 dies laborables des de la 

presentació de la sol·licitud una d’aquestes opcions: 

i. Una reducció del 50 % de la renda durant el temps que duri l’Estat d’alarma 

decretat pel Govern, i de les mensualitats següents si el termini resulta insuficient 

però fins a un màxim de 4 mesos, o 

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 decretat pel Govern, i de 

les mensualitats següents, fins a un màxim de 4 mesos. Aquesta renda ajornada 

s’afegirà de forma fraccionada a la renda mensual fins a un màxim de tres anys, 

comptats a partir de la finalització dels 4 mesos abans citats, i sempre dins del 

termini del qual es mantingui la vigència del contracte d’arrendament o de les seves 

                                                           
1 GRAN TENIDOR: persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans (s’exclouen garatges i trasters) 
o una superfície construïda de més de 1500 m2 
2 VULNERABILITAT ECONÒMICA DEFINIDA EN EL RDL I EN EL MATEIX DOCUMENT 



 

C5-2020_1 abril de 2020   2 
 

prorrogues. No s’aplicarà cap tipus de penalització ni interessos a les quantitats 

retornades.  

 

2. En cas que la propietat no sigui cap dels definits en el punt anterior, la persona arrendatària 

podrà sol·licitar a la part arrendadora, en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor del 

RDL (1 d’abril de 2020) l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda, 

sempre que no s’hagi ja acordat voluntàriament amb anterioritat. La part arrendadora 

comunicarà en el termini màxim de 7 dies laborables des de la presentació de la sol·licitud: 

i. Les condicions de l’ajornament o del fraccionament ajornat del deute que accepta 

o , les possibles alternatives que es donin al respecte, o 

ii. La no acceptació sobre l’ajornament temporal. 

 

Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica a efectes d’obtenir moratòries o 

ajuts en relació amb la renda de lloguer de l’habitatge habitual 

Calen la concurrència conjunta dels requisits següents: 

a) Que la persona que estigui obligada al pagament de la renda de lloguer passi a trobar-

se en situació d’atur, en un ERTE, o hagi reduït la seva jornada per motiu de cures; en 

cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars, que suposin una pèrdua 

substancial d’ingressos. Aquesta pèrdua ha de significar que no s’arriba amb el conjunt 

d’ingressos de la unitat familiar del mes anterior de la sol·licitud de la moratòria a: 

a. 3 IPREM 

b. Un increment en 0,1 IPREM per cada fill a càrrec en la unitat familiar, i de 0,15 

IPREM per cada fill si es tracta de unitat familiar monoparental 

c. Un increment de 0,1 IPREM per cada persona major de 65 anys que formi part 

de la unitat familiar 

d. En cas que algun membre de la unitat familiar tingui declaració de discapacitat 

superior al 33 %, situació de dependència o incapacitat permanent per a 

l’activitat laboral es comptabilitzaran 4 cops l’IPREM sense perjudici dels 

increments abans descrits per fills a càrrec. 

e. Es cas que la persona obligada al pagament de la renda sigui una persona amb 

paràlisis cerebral, una malaltia mental, o amb una discapacitat intel·lectual, 

amb un grau reconegut igual o superior al 65 %, el límit és de 5 IPREM. 

b) Que la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics (aigua, gas, 

electricitat, gas-oil per a la calefacció, serveis de telecomunicacions fix i mòbil, i quotes 

de la comunitat de propietaris) sigui igual o superior al 35 % dels ingressos nets de 

la unitat familiar. 

Tot i reunir els requisits anteriors, no s’entendrà que concorren els requisits de vulnerabilitat 

econòmica si la persona arrendatària o qualsevol de les que composin la unitat familiar sigui 

propietària o usufructuaria d’algun habitatge a Espanya (tret dels casos que es pugui acreditar 

la no disponibilitat del mateix, separació o divorci, o qualsevol altre causa aliena a la seva 

voluntat o quan l’habitatge és inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de 

les persones que formen la unitat de convivència). 
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¿Quin és el valor oficial de l’IPREM per a l’any 2020? 

 

 VALOR OFICIAL 
IPREM 2020  

 3 IPREM   4 IPREM   5 IPREM  

 IPREM MENSUAL                         537,84 €       1.613,52 €       2.151,36 €       2.689,20 €  

 IPREM ANUAL 12 pagues                      6.454,03 €     19.362,09 €     25.816,12 €     32.270,15 €  

 IPREM ANUAL 14 pagues                      7.519,59 €     22.558,77 €     30.078,36 €     37.597,95 €  
 

Línia d’avals per a la cobertura per compte de l’Estat del finançament a persones 

arrendatàries en situació de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de 

la expansió del COVID-19 

S’autoritza al Ministeri de Transports, mobilitat i Agenda Urbana per tal que desenvolupi una 

línia d’avals amb total cobertura de l’Estat, per tal que les entitats bancàries puguin oferir ajuts 

transitoris de finançament a les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat ja definida, 

amb un termini de retorn de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per uns quatre més, 

senes que meriti cap tipus de despesa i interès. 

Aquests ajuts transitoris de finançament han de dedicar-se al pagament de l’arrendament de 

l’habitatge i podran cobrir un import màxim de 6 mensualitats de la renda. 

Nou programa d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVI-

19 en els lloguers d’habitatge habitual 

Aquest programa tindrà per objecte la concessió d’ajuts al lloguer, per adjudicació directa, a 

les persones arrendatàries d’habitatge habitual que, com a conseqüència de l’impacte 

econòmic i social del COVID-19, tinguin problemes transitoris per atendre el pagament parcial 

o total del lloguer i compleixin amb els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social definida. 

La quantia d’aquest ajut serà definida per cada Comunitat Autònoma i podrà ser de fins a 

900 €/mes i de fins al 100 % de la renda de lloguer, o de fins al 100 % del principal i interessos 

del préstec subscrit amb el que s’ha fet el pagament de la renda de l’habitatge habitual. 

Garantia del subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas 

natural i aigua 

Excepcionalment, mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, no es podrà suspendre el 

subministrament d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, inclosos els gasos 

manufacturats i els gasos liquats del petroli, gas natural i agua als consumidors, 

persones físiques, en el seu domicili habitual, per motius diferents a la seguretat del 

subministraments, de les persones i de les instal·lacions. 

Per acreditar davant el subministrador que el subministrament es produeix a l’habitatge 

habitual, el consumidor podrà emprar qualsevol mitjà documental que acrediti aquesta 

circumstància. 

Així mateix, el període durant el que estigui en vigor l’estat d’alarma no computarà a efectes 

de terminis entre el requeriment de pagament i la suspensió del subministrament per 

impagament establert a la normativa o en els contractes de subministrament. 

 

Aquest comunicat s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou 

la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut 

d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la resta de 

normativa sobre la matèria. 


