
 

 

 

 

RESUM REIAL DECRET LLEI 35/2020, DE 22 DE DESEMBRE 

ARRENDAMENTS  

 

 

REDUCCIÓ O MORATÒRIA EN LA RENDA DE CONTRACTES PER A ÚS 

DIFERENT D’HABITATGE (es disposen a l’art. 3 Llei 29/1994) 

 

 

Requereix petició expressa de l'arrendatari, la moratòria/reducció es cenyeix única i 

exclusivament a la Renda, a cap altre concepte (amb tot obre la possibilitat a acord entre 

les parts pels altres conceptes). 

 

Termini per sol·licitar la moratòria: La data límit és el 30 de gener de 2021. 

 

Quins arrendataris poden beneficiar-se de la moratòria? 

 

• Autònoms (afiliats i ja d'alta en la Seguretat Social a 25/10/2020 data de 

declaració del segon estat d’alarma). 

• Pimes, que no superin els límits del 275.1: 

- Actiu no superior a 4 milions d’Euros. 

- Xifra anual de negoci no superior a 8 milions d’Euros 

- Mitjana treballadors no superior a 50. 

 

 



 

 

 

En tots dos casos podran sempre que: o bé l’activitat estigui suspesa per disposició 

normativa (R.D. 926/2020 de 25 d’Octubre) o bé quan la facturació sigui reduïda en un 

75%, en comparació amb la facturació del mes natural anterior i la mitjana del mateix 

trimestre del mes referenciat l’any anterior.  

 

Exemple: Si es sol·licita al Gener, s’agafarà la facturació del mes de desembre del 2020, 

i la mitjana del 4rt trimestre del 2019 i si la facturació és inferior en un 75% es podrà 

sol·licitar. 

 

 

Què es pot sol·licitar? 

 

A) SI L’ARRENDADOR ES GRAN TENIDOR 

En aquest supòsit l’aplicació de les mesures extraordinàries és OBLIGATORI. 

 

Es considera gran tenidor: titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i 

trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2. 

 

L’arrendatari podrà optar per dues opcions, i té 7 dies hàbils per comunicar la seva 

decisió a l’arrendador: 

 

1.- Una reducció  del 50 % de la renda durant el temps que duri l’actual estat d’alarma i 

les seves pròrrogues i fins a un límit de quatre mesos més. 

 

2.- Una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà mentre duri l’actual estat 

d’alarma, i que es pot estendre a les mensualitats següents, fins a un màxim de quatre  



 

 

 

mesos. La renda s’ajornarà, sense penalització ni meritació d’interessos, a partir de la 

següent mensualitat a la data de la resposta de la propietat a la sol·licitud.  

 

El pagament ajornat d’aquestes rendes es podrà efectuar durant el període de dos anys 

a comptar de la finalització de la moratòria, i sempre dins el termini durant el qual 

continuï la vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les pròrrogues, 

repartint-se els imports ajornats de manera proporcional al llarg d’aquest període. 

 

L’arrendador escull una de les dues opcions. Si no ho fa, s’aplicarà la que proposa 

l’arrendatari. 

 

 

B) ARRENDADOR NO GRAN TENIDOR 

 

En primer lloc cal destacar que en aquest supòsit l’arrendador NO ESTÀ OBLIGAT, tot i 

això i en cas que no s’hagués arribat ja a cap acord entre les dues parts, es pot sol·licitar 

el mateix que amb els Grans Tenidors, és a dir: 

 

1.- Una reducció  del 50 % de la renda durant el temps que duri l’actual estat d’alarma i 

les seves pròrrogues i fins a un límit de quatre mesos més. 

 

2.- Una moratòria en el pagament de la renda  

 

En ambdues opcions, i exclusivament en el marc de l’acord anterior, les parts poden 

disposar lliurement de la fiança, que podrà servir per al pagament total o parcial 

d’alguna o algunes de les mensualitats de la renda. En cas que es disposi total 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 sigui inferior a un any. 

 

 

Novetat fiscal Propietaris no grans tenidors: 

 

Per incentivar als NO grans tenidors a la rebaixa de la renda s’ha introduït tant per a la 

Renda de les Persones Físiques com a l’Impost de Societats, la possibilitat de computar 

coma despesa la rebaixa en el preu de lloguer que s’acordi si l’arrendatari del local està 

dins de les següents activitats Classificades al I.A.E.: 

 

- Divisió 6: comerç, restaurants i hostalatges, reparacions. 

- Grup 969: altres serveis recreatius. 

- Grup 972: Perruqueries 

- Grup 973: Serveis Fotogràfics, copisteries. 

 

Aquesta novetat només és aplicable pel 2021, i només serà considerada despesa 

deduïble l’import rebaixat els tres primers mesos. 

 


