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Preguntes freqüents  sobre  LLOGUER derivades de la crisi sanitària del COVID-19. 

Data actualització: 29/04/2020 

 Què puc fer si no puc pagar el lloguer a causa de la crisi del COVID-19? Hi ha moratòria de lloguer 

durant la crisi del coronavirus o ajudes per pagar-lo? 

 A quins ajuts podem accedir els inquilins d'habitatges de petits propietaris? Com hem de proce-

dir? 

 Si el meu arrendador accepta no cobrar-me el lloguer o  em proposa una moratòria, què cal fer? 

 I si el meu arrendador em vol cobrar la renda i no vol arribar a cap acord. Què s'hi pot fer? 

 I si tinc un contracte d'arrendament amb un gran tenidor o amb un organisme públic? 

 I els llogaters de la Borsa de Mediació en Lloguer social, què podem fer si no podem assumir el 

pagament del lloguer? 

 Què passa si el meu contracte de lloguer aviat acabarà o ja ha vençut? 

 Tinc un procediment judicial obert. Em poden desnonar mentre duri l'estat d'alarma? 

 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? 
 
************************************************************************************* 

 Què puc fer si no puc pagar el lloguer a causa de la crisi del COVID-19? Hi ha moratòria de lloguer 

durant la crisi del coronavirus o ajudes per pagar-lo? 

 El REIAL DECRET LLEI  11/2020 de data 31 de març  aprovat per l’Estat preveu diverses mesures 

per evitar situacions d'impagament de lloguers de persones considerades vulnerables.  

 Algunes mesures encara han de desenvolupar-se en pròxims reglaments que aprovarà el mateix 

Govern  de l’Estat i també el Govern de la Generalitat. Si voleu rebre informació des de l’Oficina 

Local d’Habitatge quan surtin els ajuts, deixeu-nos les vostres dades de contacte enviant-nos un 

correu electrònic a habitatge@vilanova.cat o trucant-nos al 93.814.00.00 (ext. 2066) de dilluns a 

divendres, de 9 a 13 h. i ens posarem en contacte amb vosaltres. 

 Les mesures de resolució proposades en el Decret són diferents segons: 

  Si el vostre pis és propietat de gran tenidor (bancs, propietaris de 10 habitatges o més, 

fons inversors, etc.) o entitat pública. En aquest cas és obligatori que us apliquin una 

moratòria o bé una reducció del 50% del lloguer. Posteriorment podreu acollir-vos a 

ajudes i/o préstecs. 

 O si el vostre pis és d’un petit propietari. En aquest cas, heu de negociar i arribar a un 

acord pactat. També podreu acollir-vos a ajudes i/o préstecs. 

 En qualsevol cas, els arrendataris i arrendadors podeu establir lliurement aquells acords que fa-

cilitin el pagament de les rendes de lloguer, motiu pel qual es recomana contactar el més aviat 
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possible per evitar arribar a  situacions d’elevat deute, difícils de resoldre posteriorment. Si ne-

cessiteu ajuda per fer aquesta negociació o intermediació, podeu contactar amb el Servei 

d’Atenció Urgent en Habitatge pel COVID-19 i us ajudarem, a través del correu electrònic  

habitatge@vilanova.cat o trucant-nos al 93.814.00.00 (ext. 2066) de dilluns a divendres, de 9 a 

13 h. 

 A quins ajuts podem accedir els inquilins d'habitatges de petits propietaris? Com hem de proce-

dir? 

Els llogaters en situació de vulnerabilitat podeu sol·licitar al propietari, abans del 2 de juliol l'ajornament 

temporal i extraordinari en el pagament de la renda. La propietat respondrà com a màxim en 7 dies la-

borables, detallant les condicions d'ajornament o de fraccionament del deute que accepta o, si no, les 

possibles alternatives que planteja.  Si necessiteu un model d’escrit per sol·licitar l’ajornament al propie-

tari, podeu consultar els que hi ha al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

 Si el meu arrendador accepta no cobrar-me el lloguer o  em proposa una moratòria, què cal fer? 

Quan siguin els arrendadors els que, per iniciativa pròpia o després d'una negociació, decideixin no co-

brar 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 plas-

mar-ho, almenys, per correu electrònic. 

Si necessiteu ajuda per redactar aquest document, podeu consultar els models de documents que tro-

bareu al web de l’Oficina Local d’Habitatge.  

 I si el meu arrendador em vol cobrar la renda i no vol arribar a cap acord. Què s'hi pot fer? 

Poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció Urgent en habitatge pel COVID-19 de l’Oficina Local 

d’Habitatge i, primer de tot, intentarem intermediar amb l’arrendador per trobar una solució a la vostra 

situació. 

Tanmateix, si la part arrendadora no accepta cap acord de reducció o moratòria, els inquilins en situació 

de vulnerabilitat podreu tenir accés al programa de microcrèdits per poder fer front al lloguer. 

El programa de microcrèdits serà finançat per l'Estat i 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.  

Important  Si us perdura la situació de vulnerabilitat i no podeu 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. 

De moment no hi ha informació específica sobre com demanar aquests ajuts, però si voleu rebre infor-
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mació des de l’Oficina Local d’Habitatge, deixeu-nos les vostres dades de contacte enviant-nos un correu 

electrònic a habitatge@vilanova.cat o trucant-nos al 93.814.00.00 (ext. 2066) de dilluns a divendres, de 

9 a 13 h.  

 I si tinc un contracte d'arrendament amb un gran tenidor o amb un organisme públic? 

En aquest cas, l’article 4 del RDLL11/2020 estableix una moratòria automàtica del deute arrendatici. Per 

tant, si us trobeu en situació de vulnerabilitat, heu de sol·licitar a la part arrendadora, abans del 2 de 

juliol  l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda. Si necessiteu un model d’escrit 

per sol·licitar l’ajornament al propietari, podeu consultar els que hi ha al web de l’Agència de l’Habitatge 

de Catalunya. 

La propietat (banc, gran tenidor, etc) us haurà de respondre com a màxim en 7 dies dient-vos quina 

d’aquestes dues opcions us aplicarà:  

a) Reducció del 50% de la renda de lloguer durant el temps que duri l'estat d'alarma i si la situació 

de vulnerabilitat ho requereix. Es podrà prorrogar aquesta reducció durant 4 mesos. 

b) Moratòria en el pagament del rebut de lloguer sencer, durant el temps que duri l'estat d'alarma 

i les mensualitats següents, sense que puguin superar-se en cap cas els 4 mesos. S'ajornarà mit-

jançant el fraccionament de les quotes durant almenys 3 anys o pel temps de vigència que li 

quedi a l'arrendament. Les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sen-

se interessos. Els inquilins podreu tenir accés al programa de microcrèdits per poder fer front al 

pagament d'aquestes rendes. 

Alguns bancs ja informen en el seu web sobre com poden acollir-se a la moratòria els llogaters dels seus 

immobles: 

Banco de Santander  

Bankia 

Caixabank  

Pel que fa als habitatge municipals, l’Ajuntament ja ha establert una moratòria en el pagament del llo-

guer d’abril per a tots els arrendataris, prorrogable mentre duri aquesta situació i, amb posterioritat, 

també s’estudiarà cas per cas per trobar una solució adequada a cada persona o unitat de convivència.    

Als habitatges públics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya també se’ls aplica una moratòria en el 

pagament del lloguer mentre duri la situació d'excepcionalitat. Podeu consultar més informació al web 

de l’Agència de l’Habitatge: www.agenciahabitatge.cat 
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 I els llogaters de la Borsa de Mediació en Lloguer social, què podem fer si no podem assumir el 

pagament del lloguer? 

Els habitatges de la Borsa de lloguer que gestiona l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú són de propietaris 

particulars (no són habitatges públics) i, per tant, s'aplicaran els acords específics a què arribeu entre 

propietaris i llogaters, si escau,  amb la intermediació de l’equip tècnic de la Borsa. 

En aquest sentit volem posar de manifest la solidaritat de molts propietaris de pisos de Borsa, que ja han 

acceptat per iniciativa pròpia no cobrar la mensualitat de lloguer del mes d’abril i instem a d’altres que 

ho puguin fer perquè s’incloguin en aquesta mesura. 

Tanmateix, les persones llogateres de Borsa que no pugueu arribar a cap acord amb la propietat i us 

trobeu en situació de vulnerabilitat podreu acollir-vos als ajuts específics per al pagament del lloguer de 

què disposa el Programa de foment de la Borsa. Per fer-ho caldrà que contacteu amb el vostre gestor 

per correu electrònic amendez@vilanova.cat o bé trucant al 93.814.00.00 ext 2066.  

 Què passa si el meu contracte de lloguer aviat acabarà o ja ha vençut? 

Els contractes amb data de venciment des del 2 d'abril fins dos mesos després de la finalització de l'estat 

d'alarma es podran prorrogar a petició del llogater per 6 mesos més des de la data de finalització del 

contracte. Ara bé, la sol·licitud de pròrroga ha de ser ACCEPTADA per l'arrendador i podeu arribar a un 

altre tipus d'acord si així ho considereu les dues parts. 

Si el vostre contracte va vèncer en dates anteriors i us heu vist afectats per aquesta situació o no acon-

seguiu arribar a cap acord, podeu adreçar-vos al Servei d’Atenció Urgent en Habitatge pel COVID-19 i us 

ajudarem a negociar amb la propietat o a trobar una solució de reallotjament. Podeu contactar-nos a 

través del correu electrònic habitatge@vilanova.cat o trucant-nos al 93.814.00.00 (ext. 2066) de dilluns 

a divendres, de 9 a 13 h. 

 

 Tinc un procediment judicial obert. Em poden desnonar mentre duri l'estat d'alarma? 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat la suspensió de les actuacions judicials progra-

mades i dels terminis processals durant la vigència de l'estat d'alarma. A més, l’article 1 del RDLL 

11/2020 preveu 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 deri-

vats de contractes d'arrendament subjectes a la LAU en els que s'acrediti davant el jutjat una situació de 

vulnerabilitat. 

 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 que vulgueu acollir-vos a aquestes mesures heu de complir les següents condici-

ons: 
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 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). 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. 

L’acreditació d’aquestes situacions es faran aportant o donant consentiment de consulta telemàtica de 

la documentació que es detalla a l’article 6 del RDLL 11/2020. Tanmateix, si no poguéssiu aportar alguna 

documentació per motius relacionats amb la crisi del COVID-19, podeu substituir-ho fent una declaració 

responsable del compliment dels requisits, que inclogui també l’explicació dels motius que us impedei-

xen entregar aquesta documentació i un cop finalitzi l’estat d’alarma disposareu del termini d’un mes 

per  aportar els documents que no haguéssiu facilitat. 

 

 

 


