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MESURES EN RELACIÓ AL LLOGUER 
 

Què succeeix en el cas que finalitzi el contracte de lloguer durant l'estat d'alarma? 
L'Estat ha aprovat una pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge 
habitual.  
Té afectació als contractes d'arrendament en els quals, dins del període comprès des de 
l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret (﴾2 d'abril de 2020)﴿, fins dos mesos després de finalitzat 
l'estat d'alarma, finalitzi el període de pròrroga obligatòria o tàcita que preveu la LAU. 
L'arrendatari podrà sol·licitar una pròrroga extraordinària del contracte per un termini de 6 
mesos. La pròrroga haurà de ser acceptada per l'arrendador, llevat que hi hagi un altre acord 
entre les parts. 
 
 Què puc fer si no puc pagar el lloguer per haver-‐me quedat sense feina? Hi ha moratòria 
de lloguer durant la crisi del coronavirus o ajudes per pagar-‐lo? 
En data 1 d'abril de 2020, l'Estat ha aprovat diverses mesures per evitar situacions 
d'impagament de lloguers de persones considerades vulnerables. Aquestes mesures han de 
desenvolupar-‐se en pròxims reglaments que aprovarà el mateix Govern i també el Govern de 
la Generalitat. 
Les mesures i recomanacions de resolució són diferents segons el caràcter de l'arrendador; si 
aquest es considera gran tenidor o no, o una empresa pública. 
Per accedir als ajuts previstos, les persones hauran d'acreditar la seva situació de vulnerabilitat. 
En qualsevol cas, els arrendataris i arrendadors poden establir lliurement aquells acords que 
facilitin el pagament de les rendes de lloguer. 
Partint de la bona fe i de les necessitats particulars de les parts, recomanem establir un diàleg 
sincer per arribar a acord entre propietaris i llogaters que evitin situacions d'elevada morositat 
difícils de resoldre. 
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A quins ajuts poden accedir els inquilins d'habitatges de propietaris de 9 o menys 
habitatges? Com han de procedir? 
La persona arrendatària d'un contracte d'habitatge habitual que es trobi en situació de 
vulnerabilitat econòmica, podrà sol·licitar de l'arrendador, l'ajornament temporal i extraordinari 
en el pagament de la renda, si abans no s'hagués acordat entre ambdues parts. El termini per 
sol·licitar-‐ho serà d'un mes, comptat des del dia 2 d'abril de 2020. 
 
Pacte amb l'arrendador: L'arrendador ha de comunicar a l'arrendatari, en un termini de 7 dies 
laborables, les condicions de l'ajornament del deute que accepta o, si no, les possibles 
alternatives que planteja en relació amb les mateixes. En defecte de pacte, la part arrendatària 
podrà tenir accés al programa d'ajudes transitòries de finançament. 
 
Què és el programa d'ajudes transitòries de finançament? 
És el programa de microcrèdits finançat per l'Estat i  que es gestionarà a través de les entitats 
bancàries, amb un tipus d'interès del 0%, a retornar en 6 anys ampliable a 10 en circumstàncies 
extraordinàries. L'import d'aquests avals serà per cobrir un màxim de 6 mensualitats i 
únicament podrà destinar-‐se al pagament de les rendes. Si l'arrendatari persisteix en situació 
de vulnerabilitat i no pot fer front a la devolució del crèdit, s'habilitaran uns ajuts per fer-‐ho de 
fins a 900 € al mes i 200 € per despeses de subministraments. 
Nota: El text legal fa referència a la persona física arrendadora. No obstant això no fa referència 
a les persones jurídiques que no tinguin la condició de "grans tenidors”. 
 
I si tinc un contracte d'arrendament amb un gran tenidor o amb un organisme públic? 
Les persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat poden sol·licitar a la part arrendadora 
en el termini d'un mes des del 2 d'abril l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament 
de la renda. 
A més, el Govern de la Generalitat ha establert una moratòria en el pagament del lloguer per a 
tots els arrendataris d'habitatges i locals comercials que siguin persones físiques o jurídiques, 
administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.  
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Més informació a: 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&docume
ntId=871633&language=ca_ES. 
 
Els habitatges de la Borsa de lloguer que gestiona l'Ajuntament de Parets del Vallès són 
habitatges de propietaris particulars (no són habitatges públics) i, per tant, s'aplicaran els acords 
específics a què arribin propietaris i llogaters, amb o sense la intermediació. 
 
Qui pot sol·licitar una moratòria? 
L'arrendatari de contracte d'habitatge habitual que es trobi en situació de vulnerabilitat 
econòmica. 
 
A quins arrendadors es podrà sol·licitar la pròrroga?  
Als arrendadors que siguin una empresa o entitat pública d'habitatge i als grans tenidors 
d'habitatges. 
 
Què s'ha d'entendre per gran tenidor? 
Aquelles persones físiques o jurídiques que siguin titulars de més de 10 immobles urbans 
(﴾excloent garatges i trasters)﴿ o disposin d'una superfície construïda de més de 1.500 m². 
 
A quin tipus de moratòria es refereix el text legal? 
A un ajornament extraordinari i temporal en el pagament de la renda, sempre que no s'hagués 
aconseguit amb caràcter voluntari per acord entre les dues parts. 
 
Quin termini atorga la Llei per sol·licitar l'ajornament? 
Un mes comptat des del 2 d'abril de 2020. 
 
I si no hi ha acord amb l'arrendador? 
L'arrendador haurà d'optar per alguna d'aquestes dues  decisions comunicant a l'arrendatari, 
en un termini de 7 dies laborables: 
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• Una reducció del 50% de la renda arrendatària durant el temps que duri l'estat d’alarma, i les 
mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de 
vulnerabilitat, amb un màxim de 4 mesos. 
• Una moratòria en el pagament de la renda, a aplicar de manera automàtica i durant el temps 
que duri l'estat d'alarma i a les mensualitats següents si aquell termini és insuficient, fins a un 
màxim de 4 mesos.  
Aquesta renda s'ajornarà mitjançant el fraccionament de quotes durant almenys 3 anys, 
comptats a partir de quan finalitzi l'estat d'alarma o a partir de la finalització del termini dels 4 
mesos esmentats i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la vigència del contracte 
d’arrendament. 
 
I si l’arrendador em condona o proposa una moratòria? 
Quan siguin els arrendadors els que, per iniciativa pròpia o després d'una negociació, 
decideixin condonar alguna quota de lloguer o proposar una moratòria als seus inquilins, el 
millor és plasmar-‐ho per escrit perquè no hi hagi malentesos quan se superi la crisi (﴾signar un 
annex al contracte, establint quines modificacions es faran al pagament i detallant la data i els 
termes de la rebaixa o la moratòria)﴿. 
Davant la impossibilitat que les dues parts coincideixin en persona per signar el document, 
convé plasmar-‐ho, almenys, per correu electrònic. 
 
El meu arrendador vol cobrar la renda i no vol arribar a cap acord. Què s'hi pot fer? 
Poseu-‐vos en contacte amb l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament, intentarem intermediar per 
provar d'acordar una solució a la seva situació. Per fer-‐ho possible el Servei informarà sobre les 
diferents mesures aprovades per l'Estat i la Generalitat. 
 
Com es reconeix una situació de vulnerabilitat econòmica a efectes d'obtenir moratòries 
o ajudes estatals  en relació amb el lloguer de l'habitatge habitual? 
Les persones llogateres han de complir les següents condicions: 

• Haver patit un ERTO, quedar a l'atur o estar en situació de reducció de jornada. 
• Els ingressos de la llar no poden ser superiors a 3 vegades l'IPREM (﴾incrementat en 0.1, 

si hi ha fills o ascendents a càrrec, o 0.15, si la família és monoparental)﴿.  
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• En cas de discapacitat d'un dels membres de la llar, 4 o 5 vegades depenent del grau 
de la discapacitat. L'IPREM mensual està establert en 537,84€ (﴾7.519,59€ anuals en 14 
pagues)﴿. 

• La suma de les despeses corresponents a la renda de lloguer i dels subministraments 
bàsics ha de ser superior al 35% dels ingressos nets de la llar. 

• Amb alguna excepció, cap membre de la unitat familiar arrendatària ha de disposar en 
propietat o usdefruit d'un altre habitatge a Espanya. 

 
Quin és el valor oficial de l’IPREM per a l’any 2020? 
 VALOR OFICIAL 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 € 
 
Com acredito que em trobo en situació de vulnerabilitat? 
L’arrendatari haurà d’acreditar que es troba en situació de vulnerabilitat presentant la 
documentació següent: 
-‐ Situació legal d'atur: mitjançant certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el 
qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur. 
-‐ En els supòsits de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant 
Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o per l'òrgan competent de 
la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat 
declarada per l'interessat. 
-‐ Nombre de persones que habiten en l'habitatge habitual: 

• Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet. 
• Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb 

referència al moment de la presentació dels documents i als 6 mesos anteriors. 
• Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent  per realitzar 

una activitat laboral 
-‐ Titularitat dels béns: Nota simple del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat 
familiar. 
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-‐ Declaració responsable de deutor o deutors relativa a l'acompliment dels requisits exigits per 
considerar-‐sense recursos econòmics suficients segons aquest Reial decret llei. 
 
-‐ Si el sol·licitant de la moratòria no pogués aportar algun dels documents exigits, podrà 
substituir-‐los per mitjà d'una declaració responsable que inclogui justificació expressa dels 
motius que impedeixen aquesta aportació. Després de la finalització de l'estat d'alarma 
disposarà d'1 mes per l'aportació dels documents. 
 
Quines conseqüències tindrà l'aplicació indeguda per l'arrendatari de la moratòria 
excepcional?  
Serà responsable dels danys i perjudicis que s'hagin pogut produir, així com de totes les 
despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals, sense perjudici de les 
responsabilitats d'un altre ordre que poguessin donar lloc. 
Si l'arrendatari és propietari o usufructuari d'un altre bé immoble a Espanya  no s'entendrà que 
concorren els supòsits de vulnerabilitat econòmica. Aquest requisit és extensiu a qualsevol 
membre de la unitat familiar. 
 
 Què són les línies d’avals ICO? 
Són una línia específica d'avals de l'Estat, mitjançant acord entre el Ministeri i l'Institut de 
Crèdit Oficial (﴾ICO)﴿, 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, sense 
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.  
 
On es sol·liciten i quina documentació hauré de presentar? 
Les sol·licituds es fan a la teva entitat bancària. Cal presentar la documentació següent: 
-‐ Situació legal d'atur: mitjançant certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el 
qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per atur. 
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-‐ En els supòsits de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant 
Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o per l'òrgan competent de 
la comunitat autònoma, si escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat 
declarada per l'interessat. 
-‐ Nombre de persones que habiten en l'habitatge habitual: 

• Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet. 
• Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge, amb 

referència al moment de la presentació dels documents i als 6 mesos anteriors. 
• Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una 

activitat laboral 
-‐ Titularitat dels béns: Nota simple del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat 
familiar. 
-‐ Declaració responsable de deutor o deutors relativa a l'acompliment dels requisits exigits per 
considerar-‐sense recursos econòmics suficients segons aquest Reial decret llei. 
 
Actualment hi ha altres ajuts en matèria d'habitatge? 
No, però està previst un nou programa d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i 
social del COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual. 
Amb quin objecte?  
Per a la concessió d'ajudes al lloguer per a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que, 
a conseqüència de la situació excepcional provocada pel Covid 19, tinguin problemes per 
atendre el pagament total o parcial del lloguer o no puguin retornar les ajudes transitòries de 
finançament. 
Requisits dels destinataris: Hauran de concórrer en els sol·licitants els requisits de 
vulnerabilitat econòmica. 
Quantia de l'ajuda:  900 euros / mes i de fins al 100% de la renda arrendatícia o, si cas, de fins 
al 100% del principal i interessos el préstec que s'hagi subscrit amb el qual es hagi satisfet el 
pagament de la renda de l'habitatge habitual. 
 
Oficina Local d'Habitatge de Parets del Vallès 
De dilluns a divendres -‐ 9 a 14 h 
93 573 88 88  
habitatge@parets.cat   
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MESURES EN RELACIÓ AL PAGAMENT D’HIPOTEQUES 
 
M'he quedat sense feina i no puc pagar la quota hipotecària. Què hi puc fer? 
A partir del 18 de març fins al 3 de maig de 2020, els deutors hipotecaris podran presentar una 
sol·licitud davant l'entitat financera amb la qual van formalitzar el préstec hipotecari del seu 
habitatge habitual, perquè se suspengui el pagament del deute pel termini d'un mes, 
prorrogable fins a la finalització de l'estat d'alarma. 
 
Qui es pot beneficiar d’aquesta moratòria? 

a. Persona deutora hipotecària perdi el treball o, si és empresari o professional, que 
pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o que hagi de suportar una caiguda 
de les vendes de més del 40%. 
 

b. Que els ingressos totals de tots els membres de la unitat familiar no superin, en el mes 
anterior a la sol·licitud de la moratòria: 
Tres vegades l’IPREM (﴾Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples)﴿ mensual, 1.613,52 
euros mensuals. 
Límit que s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec, o per 0,15 
vegades l’IPREM en el cas de les unitats familiars monoparentals. 
Aquest límit s´incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys 
membre de la unitat familiar. 
Quatre vegades l’IPREM si un o més membres de la unitat familiar té una discapacitat 
superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma 
permanent per l’activitat laboral acreditades. 
Cinc vegades l’IPREM, si el deutor hipotecari pateix paràlisis cerebral, malaltia mental, o 
discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33 %; o és persona amb 
discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 65 %, o pateix una 
malaltia greu que l’incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador per a 
realitzar una activitat laboral. 
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c. Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge 
(﴾llum, aigua, gas, telèfon, quota de la comunitat)﴿ siguin superiors al 35% dels ingressos 
nets familiars. 
 

d. Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració 
significativa del seu esforç mensual en el pagament de la quota hipotecària en el 
termes següents: 1 . Que l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda 
familiar s’hagi multiplicat per al meny s 1 ,3. 2. Que s’hagi produït un descens 
substancial de les vendes igual o superior al 40 %. 

 
On es pot sol·licitar? 
En l’entitat bancària on tens actualment la hipoteca. 
La moratòria en el pagament de la quota mensual de la hipoteca no significa la condonació o 
perdó dels rebuts no pagats durant el període d’excepcionalitat, sinó l’ajornament del seu 
pagament. En concret, les quantitats ajornades es pagaran prorratejades entre les quotes que 
manquin fins al venciment de la hipoteca, una vegada finalitzat l’estat d’alarma. 
 
 
 
 

Oficina Local d'Habitatge de Parets del Vallès 
De dilluns a divendres -‐ 9 a 14 h 
93 573 88 88  
habitatge@parets.cat   
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MESURES EN RELACIÓ ALS LLANÇAMENTS 
 
Tinc un procediment judicial de desnonament en curs. Em poden desnonar mentre duri 
l'estat d'alarma? 
El Consell General del Poder Judicial (﴾CGPJ)﴿ ha estès a tot Espanya l'ajornament de les activitats 
judicials no urgents, inclosos els desnonaments fins al dia 27 de març, però es preveu que 
s'allargui mentre duri la crisi de la COVID-‐19. 
Així mateix, el TSJC ha declarat la suspensió de les actuacions judicials programades i dels 
terminis processals durant la vigència de l'estat d'alarma.  
A més, s'ha decretat que, un cop finalitzat l'estat d'alarma, es podran suspendre per un termini 
de 6 mesos els desnonaments de les llars sense alternativa habitacional en els procediments 
de desnonament derivats de contractes d'arrendament subjectes a la LAU en els que s'acrediti 
davant el jutjat una situació de vulnerabilitat. 
 
Quin serà el termini màxim d'aquestes mesures?  
El període màxim serà de 6 mesos, comptats des del dia 2 d'abril de 2020. 
 
Qui pot sol·licitar la suspensió processal? 
Aquelles persones arrendatàries que acreditin davant el Jutjat trobar-‐se en una situació de 
vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda, com a conseqüència de la situació 
extraordinària creada pel Covid 19 i que no tinguin alternativa habitacional. 
 
Com ha de sol·licitar? 
L'estat de vulnerabilitat social o econòmica haurà de ser comunicada a Lletrat / a de 
l'Administració de la Justícia i aquest  als serveis socials competents. 
 
Quines condicions han de concórrer en l'arrendatari? 
L'arrendatari haurà de complir amb la definició de vulnerabilitat econòmica. 
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Si el lletrat / a de l'Administració de Justícia entengués que concorre la situació de 
vulnerabilitat econòmica al·legada ha de decretar la suspensió amb caràcter retroactiu a la data 
en què aquella es va produir atès l'informe dels Serveis socials. 
 
I si la situació de vulnerabilitat econòmica concorre així mateix en la persona de 
l'arrendador?  
El lletrat / a de l'Administració de Justícia ho ha de comunicar als Serveis Socials competents 
per a la seva consideració. 
El Decret del Jutjat assenyalarà que, transcorregut el termini de la suspensió, es reprendrà el 
còmput dels dies processals 
 
 
 

Oficina Local d'Habitatge de Parets del Vallès 
De dilluns a divendres -‐ 9 a 14 h 
93 573 88 88  
habitatge@parets.cat   
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Oficina Local d'Habitatge de Parets del Vallès 
De dilluns a divendres -‐ 9 a 14 h 
93 573 88 88  
habitatge@parets.cat   
 

MESURES PER GARANTIR ELS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 

No puc fer front al pagament dels subministraments de l'habitatge. Em poden tallar 
l'electricitat, el gas o l'aigua? 
No, 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 als consumidors, persones físiques, en 
el seu domicili habitual, per motius diferents a la seguretat dels subministraments, de les 
persones i de les instal·lacions. 
Així mateix, el  període durant el qual 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. 
Reducció del 50% del cànon de l’aigua. 
A més, volem informar-‐vos que, atenent les necessitats de les famílies en aquesta situació de 
crisi, el Govern de la Generalitat ha decidit, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, aplicar 
una reducció del 50% del cànon de l’aigua, amb caràcter universal, per a tots els usuaris 
domèstics durant els mesos d’abril i maig. Aquesta mesura també l’hem fet efectiva al món 
empresarial, aplicant una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta 
d’activitats econòmiques. Així mateix, i per als col·lectius més vulnerables que ja avui s’estan 
beneficiant del cànon social zero en el primer tram (﴾o aquells que hi puguin entrar a partir 
d’aquesta nova crisi provocada pel virus COVID-‐19)﴿, ampliem la gratuïtat del cànon social la 
resta de trams en cas que el seu consum se situï per sobre del primer tram. 
 
Podeu consultar el text del Decret Llei en el següent enllaç:  
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_del_dogc/?anexos=1&anne 
x=A&numDOGC=8095A&seccion=0 


