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ARRENDAMENTS D'ÚS DIFERENT D’HABITATGE ARRENDADOR EMPRESA O ENTITAT PÚBLICA 

D'HABITATGE O GRAN TENIDOR(art. 1) 
 

L’arrendatari de local de negoci si compleix els requisits de l'article 3, pot sol·licitar a l'arrendador 

gran tenidor una moratòria en el pagament de la renda. 

 

Afecta a: 

 

1. ARRENDADORS que siguin: 
 

▪ EMPRESA o ENTITAT PÚBLICA D'HABITATGE 

▪ GRAN TENIDOR: persona física o jurídica titular de més de 10 IMMOBLES o que tingui una 

superfície de + de 1500 m². 

 

2. ARRENDATARIS: persona física o jurídica arrendatària d’un contracte d’ús diferent a habitatge 

que sigui AUTÒNOM o PIME i que compleixi els requisits de l'Art. 3: 

 

- AUTÒNOMS 

• Arrendataris d’un immoble afecte a l’activitat de l'autònom. 

• Està afiliat o donat d’alta (a la data de la declaració de l’estat d’alarma) en el Règim 

Especial de la Seguretat Social -RETA- o en una Mutualitat substitutòria del RETA. 

• Que la seva activitat hagi quedat SUSPESA per la COVID-19. 

• Si no ha quedat suspesa l’activitat, ha d'acreditar una reducció de la facturació d'almenys 

un 75 % (facturació del mes anterior a la sol·licitud en comparació a la mitja mensual del 

trimestre del mateix mes de l'any anterior). 

 

- PIMES 

• Arrendataris d’un immoble afecte a l’activitat de la PIME. 

• Que no superi els límits de l'art.257.1 del RD 463/2010 de 2 juliol -Llei de Societats de Capital, 

és a dir: 

 

a. Que el total de les partides de l’actiu no superi els 4 milions d’euros. 

b. Que el total net de la xifra anyal de negoci no superi els 8 milions d’euros. 

c. Que el número mig de treballadors durant l’exercici no sigui superior a 50. 
 

• Que la seva activitat hagi quedat SUSPESA per la COVID-19. 

• Si no ha quedat suspesa l’activitat, ha d'acreditar una reducció de la facturació d'almenys 

un 75 % (facturació del mes anterior a la sol·licitud en comparació a la mitja mensual del 

trimestre del mateix mes de l'any anterior). 

 

MORATÒRIA GRANS TENIDORS 

 

• L'ha de sol·licitar l’arrendatari que compleixi el requisits esmentats. 

• La sol·licitud s'ha de fer en el termini màxim d'un mes des de l’entrada en vigor del Decret, 

és a dir, com a màxim el dia 23 de maig 2020. 

• El propietari/arrendador té obligació d’acceptar-la. 

• No és aplicable si anteriorment les parts ja havien arribat a un acord de moratòria o de 

reducció de renda per causa de la COVID-19. 

• La moratòria s’aplica de manera automàtica. 

• Afecta al període que duri l’estat d’alarma, les seves pròrrogues i els mesos següents fins a 

un MÀXIM DE 4 MESOS. 

• La renda s’ajornarà sense interessos a partir del mes següent. 

• La renda ajornada es fraccionarà en quotes mensuals duran un termini màxim de 2 ANYS, 

comptats des del moment que s’aixequi l’estat d’alarma o des del final del termini de 4 

mesos, però sempre dintre del termini de vigència del contracte d’arrendament. 
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