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REIAL DECRET-LLEI AMB MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE I 
LLOGUER 
 

RESUM 

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat el Reial Decret-llei, de 14 de desembre de 2018, de mesures urgents en matèria 

d'habitatge i lloguer, que preveu un conjunt de disposicions de caràcter urgent per millorar l'accés a l'habitatge i afavorir 

el lloguer assequible. 

 

 

Resumidament, alguna de les mesures que contempla el Reial Decret-llei que poden afectar clients persones jurídiques que 

siguin arrendadores d'habitatges són les següents: 

  

1. S'amplia el termini de pròrroga obligatòria (o de durada obligatòria per a l'arrendador) dels contractes d'arrendament 

d'habitatge de 3 a 5 anys, si l'arrendador és persona física, o 7 anys si és persona jurídica. Així mateix, s'amplia el 

termini de pròrroga tàcita d'1 a 3 anys. 

 

2. Es limiten les garanties addicionals a la fiança, fins a un màxim de 2 mensualitats, tret que es tracti de contractes de 

llarga durada. És a dir, en els contractes de durada "ordinària", es poden exigir com a màxim 3 mensualitats a 

l'arrendatari entre la fiança legal i l'addicional. 

 

3. Quan el propietari sigui una persona jurídica, les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte hauran de 

córrer a càrrec de l'arrendador, excepte aquelles despeses en què s'hagi incorregut per iniciativa directa de l'arrendatari. 

 

4. Es modifica la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, per habilitar la possibilitat que, per majoria 

qualificada de tres cinquenes parts dels propietaris, en les comunitats de veïns es puguin adoptar acords que limitin o 

condicionin l’exercici de l'activitat del lloguer turístic d'habitatge. 

 

5. També es modifica la Llei d'Enjudiciament Civil, introduint un apartat 1 ter a l'article 441, pel qual s'estableix l'obligació 

d'informar en el requeriment de pagament al demandat, de la possibilitat d'acudir als serveis socials, i en el seu cas, de 

la possibilitat d'autoritzar la cessió de les seves dades a aquests, a efectes que puguin apreciar una possible situació 

de vulnerabilitat. 

 

6. Si l'Administració competent aprecia indicis de l'existència d'aquesta situació, es notificarà a l'òrgan judicial 

immediatament, que haurà de suspendre el procés fins que s'adoptin les mesures que els serveis socials considerin 

oportunes, durant un termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la comunicació dels serveis socials a 

l'òrgan judicial, o de dos mesos si el demandant és persona jurídica. 
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Un cop adoptades les mesures o transcorregut el termini s'alçarà la suspensió i el procediment podrà continuar pels 

seus tràmits. 

 

Així mateix, quan es tracti d'habitatge habitual, amb caràcter previ al llançament, s'haurà d'haver procedit en els termes 

recollits en el nou apartat 1 ter de l'article 441 LEC, i el mateix requeriment s'ha d'incloure en el procés d'execució de 

les rendes arrendatícies.  

 

Pel que fa a l'entrada en vigor, es produirà l'endemà de la seva publicació al BOE, és a dir, el 19 de desembre de 2018. 

 

El règim transitori preveu que els contractes d'arrendament celebrats amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial Decret-llei 

continuïn regint-se pel que estableix el règim jurídic que els era aplicable, sense perjudici de la possibilitat que les parts acordin 

adaptar els contractes preexistents al nou règim jurídic, sempre que aquesta adaptació no sigui contrària a les previsions legals. 

 

TÉ ALGUNA CONSULTA? 

 

Des de les Àrees d’Immobiliari i Processal treballem per poder resoldre els dubtes que pugui plantejar aquesta novetat i 

la seva afectació a arrendadors privats. Si té alguna consulta, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. 

CONTACTE: 
  

Ignacio Benejam 

Soci de l’Àrea Processal 

ibenejam@rcd.legal 

Felipe Cabredo 

Associat de l’Àrea Processal 

fcabredo@rcd.legal 

Leire Elorza 

Associada de l’Àrea d’Immobiliari 

lelorza@rcd.legal 

www.rcd.legal 
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