
35 dies ha estat la vigent del Decret Llei del Govern en ma-
tèria de lloguer. El 18 de desembre de 2018 es publicava en 
el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) els nous canvis legislatius 
en aquesta matèria.

Sense perjudici, el 22 de gener quan s’havia de convalidar el 
Decret Llei, el grup de Podemos, ha derogat la norma per-
què no inclou una limitació en el preu dels lloguers.

Per la qual cosa, ens trobem així, per una banda, amb con-
tractes d’arrendament signats entre el 18 de desembre i el 
22 de gener, els que es van signar abans d’aquesta data i 
els que s’estan signant amb posterioritat.

En el supòsit dels que es van signar durant aquests 35 dies 
que va estar vigent el Decret Llei, el seu contracte continu-
arà vigent i li serà d’aplicació la norma que va estar vigent 
durant aquests dies.

Un dels punts més destacats del decret Llei era el canvi en la 
duració dels contractes que passava dels tres als cinc anys. 
En el cas que el propietari fos una societat el límit s’establia 
en set anys.

Com el Decret Llei no s’ha convalidat es tornarà al règim 
jurídic anterior. D’aquesta manera, el màxim d’anys pel 
contracte continuarà essent de tres anys.

Així queden els punts claus  

Aval il·limitat 
L’arrendador podrà exigir la fiança que vulgui per llogar l’ha-
bitatge, ja que el decret ho limitava dos mesos. D’aques-
ta manera, els propietaris dels habitatges podran demanar 
avals o dipòsits bancaris a més de la fiança.

El propietari i l’empresa intermediària de lloguer podran tor-
nar a pactar la quantia dels honoraris i la responsabilitat en 
el pagament.
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Si desitja donar-se de baixa de les nostres publicacions i enviaments comercials, respongui al correu inflh@cpulh.com, i indicant en l’assumpte la paraula “BAIXA”. Informatiu.

Informació Protecció de Dades de Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospitalet del Llobregat (infolh@cpulh.com):
FINALITAT: Informar-lo dels nostres productes i serveis per mitjans electrònics. LEGITIMACIÓ: Interès legítim a mantenir-li informat en la seva condició de client, o consentiment 
del interessat i/o usuari. CESSIONS: No es contemplen. CONSERVACIÓ: Durant la relació contractual i/o fins que ens sol·liciti la baixa comercial i, durant els terminis exigits 
per llei per atendre eventuals responsabilitats finalitzada la relació. DRETS: Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i la limitació o 
oposició en el correu electrònic del responsable. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es).

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Per qualsevol ampliació de l’informació poden dirigir-se al nostre Departament Jurídic, 
trucant als telèfons 93 337 00 02; 93 296 80 57, al correu: infolh@cpulh.com

o a través de la web www.cpulh.com 
  La Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet-1000562843389580/

Mesures fiscals 
El llogater en el lloguer social de l’habitatge per part de les 
Administracions o entitats públiques, continuaran pagant 
l’Impost de Béns Immobles (IBI). El Decret Llei ho suprimia.

A més a més, els contractes tornaran a estar subjectes 
al pagament del ITPAJD (Impost de Transmissions Pa-
trimonials i Actes Jurídics Documentats). El pagament 
d’aquest impost és un 0,5% del import del lloguer i ho 
paga el llogater.

La regulació dels habitatges turístics i el tràmit dels desno-
naments tornaran a la situació anterior. D’aquesta manera 
en el supòsit dels desnonaments continuarà sense contem-
plar-se situacions vulnerables.

En el cas dels habitatges turístics, la regulació continua en 
mans d’ajuntaments. 


