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1. LA LEGISLACIÓ ARRENDATÀRIA  
 
 
• Règim Jurídic. 

• Àmbit d’aplicació de la LAU de 1964. Arrendaments exclosos.  

• Àmbit d’aplicació de la LAU de 1994. Arrendaments exclosos. 

• Arrendament d’habitatge. 

• Arrendament de local de negoci i d’ús diferent del d’habitatge.  

• Arrendament d’habitatges d’ús turístic.  

 

2. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE i LA FIANÇA 
 
 

• Formalització del Contracte. 
 

• Fiança 
o Concepte 
o Quantia 
o Actualització 
o Altres garanties 

 

• Inscripció dels Arrendaments Urbans. 
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3. LA CESSIÓ DELS CONTRACTES 
 
HABITATGE 
 

• Cessió del contracte LAU de 1964. 
• Cessió del contracte LAU de 1994. 
• Cessió del contracte LAU de 2013. 

 

 
 
 
 
4. LA CESSIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT PER A ÚS DIFERENT DEL D’HABITATGE 
 

• LAU 64 (traspàs). 

• LAU 94 (article 32). 
 

 
 
 
5. SUBROGACIÓ MORTIS CAUSA 
 
 
 

• Subrogacions anteriors LAU de 1964. 

• Subrogacions anteriors Decreto Boyer (maig/85). 

• Subrogacions posteriors Decreto Boyer (maig/85) i anteriors a 01/01/95. 

• Subrogacions entrada en vigor Ley 4/2013. 
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6. DURADA DEL CONTRACTE I LA PRÒRROGA FORÇOSA 
   

• Qüestions generals.  

  

• La tàcita reconducció. La pròrroga i els seus tipus.  

  

• Contractes d’arrendament a la LAU de 1964.  

  

o Contractes d’arrendament d’habitatge i assimilats signats abans de 9 de maig de 

1985.  

  

o Contractes d’arrendament d’habitatge signats després del 9 de maig de 1985 i 

abans de l’1 de gener de 1995.  

  

o Contractes d’arrendament de local de negoci i assimilats signats abans del 9 de 

maig de 1985, la jubilació de l’arrendatari.  

  

o Contractes d’arrendament de local de negoci signats després del 9 de maig de 

1985 i abans de gener de 1995.  

  

• Contractes d’arrendament a la LAU de 1994 de l’1/1/1995 i a partir del 06/06/2013:  

  

o Contractes d’habitatge.  

  

o Contractes d’ús diferent del d’habitatge. 

 

• Contractes d’arrendament segons els últims RD. 
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7. LES EXCEPCIONS A LA PRÒRROGA FORÇOSA (LAU DE 1964) 
 

• La causa de necessitat de l’arrendador. 

• La causa de reedificació. 

• El no ús. 

• El doble habitatge. 

• Oportunitat de disposar d'un altre habitatge. 

 
 
 
 
 
 
8. EL DRET D’ADQUISICIÓ PREFERENT  
 

• A la LAU de 1964. 

• A la LAU de 1994, en la seva nova redacció Ley 4/2013. 

 
 
 
 
 
 
9. LES OBRES 
 

• Diferència entre obres de conservació i obres de millora. 

• Obres en contractes anteriors al Decreto Boyer (maig/85). 

• Obres en contractes posteriors al Decreto Boyer (maig/85) i anteriors a 

• 01/01/95. 
• Obres en contractes LAU 94, en la seva nova redacció Ley 4/2013. 
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10. LA RENDA 

 

• Consideracions generals  

 

• Contractes d’arrendament de la LAU de 1964:   

 
o Contractes d’arrendament d’habitatge signats abans i després del 9 de maig de 1985. 

L’actualització de la renda. Altres drets de repercussió de l’arrendador. (Disposició 

Transitòria 2a de la LAU de 1994)  

 
o Contractes d’arrendament de local de negoci signats abans i després del 9 maig de 1985. 

L’actualització de la renda. Altres drets de repercussió de l’arrendador. (Disposició 

Transitòria 3a de la LAU de 1994)  

 
o L’actualització de la renda dels contractes d’arrendament assimilats. (Disposició 

Transitòria 4a de la LAU de 1994)  

 

• Contractes d’arrendament de la LAU de 1994:  

 
o Contractes d’habitatge. Drets de repercussió de l’arrendador abans i després del RDL 

7/2019. 

 
o Contractes d’usos diferents dels d’habitatge. Drets de repercussió de l’arrendador 

abans i després de la Llei 4/2013.  

 

o Referència als RDL 11/2020 i 15/2020 de mesures COVID-19 en matèria de rendes dels 

contractes de la LAU 1994. 

  

  

http://www.cafbl.cat/
mailto:cafbl@cafbl.cat


Mallorca, 214, baixos 

08008 Barcelona  

T 934 510 202  

www.cafbl.cat 

cafbl@cafbl.cat 

 

 

11. CAUSES DE RESOLUCIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
A la LAU de 1964:   
    

• A instàncies de l’arrendador. Enumeració. 

• A instàncies de l’arrendatari. 

  
  
A la LAU de 1994 (abans i després del RDL 7/2019):   
  

• Contractes d’arrendament d’habitatges.  

• Contractes d’ús diferent del d’habitatge.  

  
  
  
12. PROCESSOS ARRENDATICIS   
  

• Especial referència al judici de desnonament (després de la reforma del RDL 7/2019).  

• Incidència de la Llei Concursal.  

• L’arbitratge i la mediació als arrendaments urbans.  
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13. EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT, LA LLEI DE L’HABITATGE I LA MASOVERIA URBANA  

 

El Contracte d’Arrendament 

  

• Tipus de contracte d'arrendament.  

  

• Formalitats en la confecció del contracte i les seves clàusules annexes.  

  

• Les fiances legals i d'altres garanties.  

  

• La cèdula d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica.  

  

• Els impostos en els contractes d'arrendament.  

  

• Ley 18/2007, de 28 desembre del Dret a l'Habitatge (Catalunya), en vigor des de 

09/04/08.  

  

• La publicitat de l'arrendament.  

  

• La negociació del contracte i el contingut de les clàusules.  

  

• La figura de l'Administrador de Finques.  

 

• El contracte de masoveria urbana. 
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