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Mesures per als lloguers d’ús diferent del 
d’habitatge  (locals de negoci) 

 

Beneficiaris, mesures i terminis 

Aplicació de les mesures en funció de les característiques del propietari i el llogater.  

1. Lloguers per a ús diferent del d'habitatge on el propietari té caràcter de gran tenidor 

 Persona física o jurídica arrendatària d'un contracte de lloguer per a ús diferent 

del d'habitatge  

 Podrà sol·licitar a la persona arrendadora, quan aquesta sigui una empresa o 

entitat pública d'habitatge, o un gran tenidor, entenent per tal la persona física 

o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i 

trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m² 

 Sol·licitar en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor del RDL 15/2020 : 

la moratòria en el pagament de la renda, que s'aplicarà de manera automàtica i 

afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues i a 

les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos 

insuficient en relació amb l'impacte provocat pel COVID-19, sense que puguin 

superar-se, en cap cas, els quatre mesos.  

Aquesta renda s'ajornarà, sense penalització ni meritació d'interessos, a partir 

de la següent mensualitat de renda 

 Aquesta moratòria haurà de ser acceptada per l'arrendador, sempre que no 

s'hagués aconseguit ja un acord entre totes dues parts de moratòria o reducció 

de la renda. 

 

2. Lloguers per a ús diferent del d'habitatge on el propietari no sigui gran tenidor 

 Persona física o jurídica arrendatària d'un contracte de lloguer per a ús diferent 

del d'habitatge diferent dels definits en el punt anterior 1. 

 Podrà sol·licitar a la persona arrendadora en el termini d'un mes, des de 

l'entrada en vigor del  RDL 15/2020: 

l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que 

aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s'hagués acordat per totes dues 

parts amb caràcter voluntari. 
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 Les parts podran disposar lliurament de la fiança prevista en l'article 36 de la Llei 

29/1994, de 24 de novembre, que podrà servir per al pagament total o parcial 

d'alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatària. En cas que es disposi 

totalment o parcialment d'aquesta, 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. 

 

Requisits 

Els Autònoms i pimes arrendataris a l'efecte del punt 1. i  2. podran accedir a les 

mesures previstes quan compleixin els següents requisits: 

1. Autònom  (Empresari individual) 

a) Estar d´alta d´autònom en el moment de la declaració de l´estat d´alarma 

efectuat mitjançant RD 463/2020, de 14 de març. 

b) Que l’ activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l'entrada en vigor del 

Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

c) En el cas que l’ activitat no es vegi directament suspesa a conseqüència de 

l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar 

la reducció de la facturació del mes natural anterior al que se sol·licita 

l'ajornament en, almenys, un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual 

del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l'any anterior. 

2. Pime 

a) Que no superin els límits establerts a l´article 257 de la Llei de Societats de 

Capital.  És a dir que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de 

tancament de cadascun d´ells, almenys dues d´aquestes circumstàncies: 

- Que el total de les partides de l´actiu no superi els quatre milions d´euros. 

- Que l´import net de la seva xifra de negocis anual no superi els 8 milions 

d´euros.  

- Que el número mitjà de treballadors empleats durant l´exercici no sigui 

superior a 50. 

b) Que l’activitat hagi quedat suspesa a conseqüència de l'entrada en vigor del 

Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

c) En el cas que l’ activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que es 

preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'haurà d'acreditar la 

reducció de la seva facturació del mes natural anterior al que se sol·licita 

l'ajornament en, almenys, un 75% , en relació amb la facturació mitjana mensual 

del trimestre al qual pertany aquest mes referit a l'any anterior. 
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Acreditació dels requisits 

L'arrendatari haurà de presentar a l'arrendador la següent documentació: 

1. La reducció d'activitat s'acreditarà inicialment mitjançant declaració responsable en 

la qual, sobre la base de la informació comptable i d'ingressos i despeses, es faci constar 

la reducció de la facturació mensual en, almenys, un 75%, en relació amb la facturació 

mitjana mensual del mateix trimestre de l'any anterior. En tot cas, quan l'arrendador el 

requereixi, l'arrendatari haurà de mostrar els seus llibres comptables a l'arrendador per 

a acreditar la reducció de l'activitat 

 

2. La suspensió d'activitat, s'acreditarà mitjançant certificat expedit per l'Agència 

Estatal de l'Administració Tributària o l'organisme competent de la Comunitat 

Autònoma, sobre la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat. 

 

_______________________________________________________________________ 

Altres 

Els arrendataris que s'hagin beneficiat de l'ajornament temporal i extraordinari en el 

pagament de la renda sense reunir els requisits establerts, seran responsables dels 

danys i perjudicis que s'hagin pogut produir, així com de totes les despeses generades 

per l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals.  

 

 

Més informació 

Reial Decret-lllei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures  urgents complementàries per a recolzar  l’ 

economia i l’ocupació.  

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

