
El passat 18/12/2018, es va publicar al BOE el Reial De-
cret-Llei 21/2018 de mesures urgents en matèria de 
lloguer, disposició que modifica significativament la Llei 
d’Arrendaments Urbans, especialment en relació a l’arren-
dament d’habitatge i les seves pròrrogues. El canvi norma-
tiu està vigent des del dia 19/12/2018.

Destaquem seguidament els aspectes més rellevants que 
es modifiquen respecte a la normativa anterior.

Els contractes d’arrendament d’habitatge tindran la du-
ració mínima:

· 5 anys si l’arrendador és persona física (un particular) 

· 7 anys si l’arrendador és persona jurídica

En tots dos casos, arribat el venciment, si les parts no diuen 
res, el contracte es podrà prorrogar per 3 anys més.

Per poder actualitzar la renda, per exemple, l’IPC, haurà de 
constar expressament pactat, si no existeix pacte al res-
pecte no s’hi podrà fer l’actualització.

Les despeses de gestió immobiliària aniran a càrrec de 
l’arrendador si aquesta és una persona jurídica, a ex-
cepció si l’arrendatari és el que ha contractat directa-
ment els serveis. 

Respecte a la fiança, es manté l’obligatorietat de dipòsit 
d’un mes pel cas del contracte d’habitatge i dos mesos 
per contractes d’ús diferent a l’habitatge, i tot que es pu-

gui exigir la prestació de garantia addicional, en qualsevol de 
les seves formes, en el cas d’habitatge aquesta no podrà 
superar en cap cas l’import de dues mensualitats.

Els contractes d’arrendament d’habitatge per ús esta-
ble i permanent, queden exempts de tributar per ITP. 

S’introdueixen modificacions que afecten el procedi-
ment de desnonament en disposar que si hi ha una pos-
sible situació de vulnerabilitat es podrà acordar la sus-
pensió del procediment durant el termini màxim d’un 
mes si l’arrendador es persona física i de 2 mesos si és 
persona jurídica.
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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 
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