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NOVETATS PRINCIPALS DE LA LLEI 4/2013 DE MESURES DE  
FLEXIBILITZACIO I FOMENT DEL MERCAT DE LLOGUERS 

D’HABITATGES: 
 

 
1.- La durada mínima de l'arrendament d’habitatge p assa de 5 a 3 anys.-  
 
La durada de l'arrendament d’habitatge es podrà pactar lliurement per les parts. Ara 
bé, si aquesta fos inferior a tres anys , arribat el dia del venciment del contracte, 
aquest es prorrogarà potestativament pel llogater i obligatòriament pel propietari, per 
terminis anuals, fins complir aquest període de tres anys. 
 
També es modifica la pròrroga tàcita, en el sentit que arribada la data del venciment 
del contracte, una cop transcorreguts com a mínim tres anys, si cap de les parts 
notifica a l'altra, almenys amb trenta dies d'antelació la seva voluntat de no renovar-ho, 
el contracte es prorrogarà durant un any més. 
 
2.- Recuperació de l'immoble per l'arrendador per desti nar-ho a habitatge 
permanent .-  
 
No procedirà la pròrroga obligatòria del contracte, si un cop transcorregut el primer any 
de durada del contracte, l'arrendador comunica a l'arrendatari que té necessitat de 
l'habitatge arrendat per destinar-la a habitatge permanent per a sí o els seus familiars 
en primer grau de consanguinitat o adopció, o per al seu cònjuge de sentència ferma 
de separació, divorci o nul·litat matrimonial,  
 
3.- Previsió que l'arrendatari pugui desistir del c ontracte en qualsevol moment.-  
 
L'arrendatari d’habitatge podrà desistir del contracte d'arrendament, un cop hagin 
transcorregut almenys sis mesos, sempre que li comuniqui a l'arrendador amb una 
antelació mínima de trenta dies. 
 
Es podrà pactar en el contracte que, per al cas de desistiment, l'arrendatari hagi 
d’indemnitzar a l'arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la 
renda en vigor per cada any del contracte que resti per complir. 
 
 
4.- Actualització de la renda de lloguer d’habitatg e segons criteri dels 
contractants.-  
 
En relació al lloguer d’habitatge, les parts poden pactar lliurement un sistema 
d'actualització de la renda, diferent de la variació de l’IPC. A manca de pacte, es 
considerarà l’IPC. 
 
 



  

 
 
També es permet substituir el pagament de la renda, per l’obligació del llogater de fer 
obres en l’habitatge. 
 
5.- Creació d'un Registre de sentències fermes d'im pagaments de rendes de 
lloguer.  
 
Aquest Registre té com a finalitat oferir informació sobre el risc que suposa llogar a 
persones que tenen precedents d'incompliment de les seves obligacions de pagament 
de renda en contractes d'arrendament. 
 
Per consultar aquest Registre, cal presentar a l’administració una proposta de 
contracte de lloguer en el qual s’identifiqui el possible llogater. 
 
 
Per a més informació consulteu el nostre departament Jurídic. 
  
Departament Jurídic 
Persona de contacte: Elena Requena – erequena@paresiaubia.com 
 


