
 
 
 
Avui 22 d’octubre de 2020 ha sortit el DECRET LLEI 34/2020, de 20 d'octubre, de 
mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci 
arrendats. 
 
Aquest decret modifica el funcionament de la normativa adreçada al lloguer de béns 
immobles destinats a ús comercial. I diu el següent: 
 

Article 1 

Modificació de les condicions del contracte 

Si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l'autoritat competent decreta 
mesures de suspensió del desenvolupament de l'activitat o de restricció de 
l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d'activitats 
industrials i comercials, en els contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la 
part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d'una altra 
manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, 
amb la finalitat de restablir l'equilibri de les prestacions i d'acord amb les exigències de 
la bona fe i de l'honradesa en els tractes. 
 

Article 2 

Regles aplicables davant la manca d'acord entre les parts 

1. En el cas que les parts no arribin a un acord per mitjà de negociació o mediació en 
el termini d'un mes a comptar del requeriment previst per l'article 1, s'apliquen les 
regles següents: 

a) En cas de suspensió del desenvolupament de l'activitat, la renda i altres quantitats 
degudes per la part arrendatària s'han de reduir en un cinquanta per cent respecte de 
les vigents mentre duri la mesura de suspensió. 

b) En cas de restricció parcial de l'aprofitament material del l'immoble, la renda i altres 
quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir, mentre durin les mesures 
de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d'aprofitament de 
l'immoble, mesurada objectivament per la reducció d'aforament o d'horaris o per altres 
limitacions imposades per la norma. 

c) La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a 
l'establiment no afecta l'aplicació de les reduccions previstes per les lletres a) i b) 
d'aquest apartat. 
 
Aquesta resolució entra en vigor avui mateix un cop publicada al DOGC 
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