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COMUNICACIÓ OFICINA COMARCAL D’HABITATGE DEL 

VALLÈS ORIENTAL 

 

Assumpte: C7-2020 2n Complement al comunicat C5 del Recull de mesures en 

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

 

S’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals 
i organitzatives per afrontar al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, i 
entre d’altres aspectes modifica algun extrem del Reial Decret Llei 11/2020 i del que 
us vam enviar un resum en el Comunicat C5-2020 sobre el Recull de mesures en 
l’àmbit d’habitatge que s’hi recollien. 
 
Respecte a aquestes modificacions que tenen incidència en l’àmbit d’habitatge cal a 
dir que s’amplia el termini que té la part arrendatària per a sol·licitar la moratòria del 
lloguer a la part arrendadora, que s’establia fins al 2 de maig de 2020 en l’anterior 
Reial Decret Llei, i que segons la nova redacció s’allarga fins al proper 2 de juliol de 
2020. 
 
Per altra banda aquest Reial Decret Llei 16/2020 regula alguns aspectes dels préstecs 
ICO per al pagament del lloguer, no obstant cal que s’aprovi l’Ordre Ministerial 
pertinent.  
 
Respecte als ajuts del lloguer enunciats per l’Estat per contribuir a minimitzar 
l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual, 
informar-vos que l’11 d’abril del 2020 es va publicar l’Orden TMA/336/2020, de 9 

de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda 
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al Covid-19. 
 
No obstant, cada Comunitat Autònoma haurà de definir i fer públiques les condicions 
d’accés d’aquests ajuts del lloguer. En aquest sentit la Generalitat de Catalunya ha 
comunicat que farà públiques aquestes condicions d’accés als ajuts al lloguer 
disposades en aquesta Ordre, tant aviat com l’Estat aporti el pressupost econòmic per 
fer-lo viable, i hagi posat en funcionament i a disposició dels llogaters els ajuts 
transitoris de finançament, anomenats microcrèdits, que està elaborant el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mitjançant acord amb l’Institut de Crédito 
Oficial (ICO). Comunicació Agència de l'Habitatge-Ajuts al lloguer 
 
 

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 v irtut 

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. 
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