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Amb la garantia de:

Anul·lada la pròrroga 
forçosa en contractes 
d’arrendament 
posteriors 
al Decret Boyer

ITE 
dels edificis

Tenen 
a la seva disposició 
un exemplar

Per qualsevol consulta o ampliació de l’informació, poden posar-se en contacte amb el nostre 
Departament Jurídic, trucant als telèfons 93 337 00 02 / 93 296 80 57 o al mail infolh@cpulh.com

Per qualsevol dubte o aclaració poden 
consultar en el nostre Departament 
d’Arquitectura, trucant als telèfons 

93 337 00 02 / 93 296 80 57 
o al mail infolh@cpulh.com

El Tribunal Suprem ha fixat doctrina jurisprudencial en la 
sentència de data 12 de març de 2015, on estableix expres-
sament que els contractes d’arrendament de local de negoci 
posteriors a 9 de maig de 1985, en els quals es va pactar 
la pròrroga forçosa, tenen per el que fa referència a la seva 
durada, la mateixa regulació que els contractes anteriors a 9 
de maig de 1985.

El que determina el Tribunal Suprem, és que tots els con-
tractes signats durant la vigència del Decret Boyer (del 9 de 
maig de 1985 al 31 de desembre de 1994), en els quals 
les parts hagin expressat la seva voluntat de sometre’l a la 
pròrroga forçosa, deixaran d’estar subjectes a aquest règim 
i tenen el mateix calendari d’extinció que els contractes sig-
nats abans del 9 de maig de 1985.

Els edificis de pisos amb una antiguitat del 1951 al 1960 
han de passar la inspecció tècnica dels edificis (ITE), durant 
el 2015.

Els edificis de pisos amb una antiguitat entre 1961 i 1971,te-
nen plaç fins el 31 de desembre de 2016.

Els edificis unifamiliars també están obligades a pasar la 
ITE, i el termini per aquelles amb antiguitat anterior a 1900, 
finalitza el 31 de desembre de 2016.

El Consell de les Cambres de la 
Propietat Urbana, en la voluntat i 
ànim de facilitar als seus associ-
ats i els propietaris en general una 
eina que els hi ajudi a resoldre els 
problemes que planteja el dia a 
dia, ha editat una Guia que ha de 
facilitar la seva autogestió, sense 
perjuidi de l’assesorament neces-
sari dels problemes més trans-
cendentals que es plantegen en 
la vida comunitària, servei que les 
Cambres de la Propietat realitzan. 
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