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COMUNICACIÓ OFICINA COMARCAL D’HABITATGE DEL 

VALLÈS ORIENTAL 

 

 

Assumpte: C6-2020 Complement al comunicat C5 del Recull de mesures en 

l’àmbit d’habitatge a arrel de la publicació del REAL DECRETO LEY 11/2020 

 
 
Segons el Comunicat C5-2020 emès per l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental sobre 
el Recull de mesures en l’àmbit d’habitatge a arrel de la publicació del REAL DECRETO LEY 
11/2020 informar-vos que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat un recull de preguntes i 
respostes freqüents respecte a la moratòria establerta per a les persones que tenen un habitatge en 
règim de lloguer, i que per motius de vulnerabilitat provada pel COVID-19, no podran fer front al 
pagament del lloguer en l’enllaç següent: Preguntes freqüents AHC 
 
Així mateix també ha penjat uns models de sol·licituds per a les persones llogateres que vulguin acollir-
se a aquesta moratòria en l’enllaç següent: Formularis moratòria lloguer AHC 
Hi ha dos models de sol·licituds per a les persones llogateres segons la propietat sigui un gran tenidor 
(persona jurídica amb més de 10 habitatges) o sigui una persona física. 
 
És important fer aquesta sol·licitud dins del termini establert en el Reial Decret Llei, i que s’estén fins al 
2 de maig de 2020. Ara bé recordem que qui té la potestat d’elecció tant de moratòria o de reducció de 
la renda es sempre la propietat. Si aquesta no accepta la moratòria, en el cas de les persones físiques 
o jurídiques que no estan obligades a fer-ho, la part llogatera pot demanar un microcrèdit, sense 
despeses ni interessos. No obstant encara s’ha de desplegar una Ordre Ministerial que concreti on 
demanar els microcrèdits així com d’altres tràmits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest comunicat s'adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació privilegiada o confidencial. Si no sou 

la persona destinatària indicada, us recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut 

d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, i la resta de 

normativa sobre la matèria. 

http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/actualitat/mesurescovid19/preguntesfrequents/lloguer/!ut/p/z1/rZHNTsMwEISfhUOO0W5qk7rHiqK0VRsQFSXxBTmOkxil-XVaeHtMJYQAlaoSvq28--3ODHCIgFdir3NhdF2J0tYx95_Z_SSYMzpa4cOS4vR6MQsWjBJECk_nGrj9xhNvirAFDlxWpjEFxKKQUjh4UImDQppBlNoI4-BO9UOnelnvdepNHGw6lQ-VUX3WqXZQlekdLMs6H1T3gWukTiGWXpoy6aErRkniUpZSl3lj35UiyRKiJiSjyp7Pz10YW4XjkwoDDzYX7vwBZNuZBa4Y2dyGSPCOXgxcHiX8kYFNcdStb9a5xQpTuLrKaoi-HIbou8MQ_XYYok-HLU2_tC2f2uBq2_Nq5_8juWb3uGPEz8LQFQl7O8zL_OodpstxNg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/actualitat/mesurescovid19/formularis/!ut/p/z1/nVHLTsMwEPwWDjlG6zSmcY4RRaFVGxAVbeILWjtxY5RXE6eFv8dw4SGVquxtX7M7M8AhBd7gQe_Q6LbByuYZnz6zhzC-Y3SyJI8LSqLr-SyeM-oTQmF7boDbNjkREYENcOCyMZ0pIcNSSnTIsRAOQWlGrLRB45C6GMa-GGR70LkXOkS1fT1W2OvhY7uTOodMCqUk0omLggYuzUXgioAql4VCebYUoufbb_m5hzJLKDhJKPZgfeHNX4BsM7OAS-avbxPik3t6MeDik8IfklvTJv3qZrWzsGhKVzeqhfRLUEh_CgrpN0Htsn7Z73lkbWkbU7za8X_40tVPNfOnKkksF_Z2LLbR1TuMknin/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

