
 
 

 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGULEN LA 
CONTRACTACIÓ, PER CONCURS PÚBLIC, DE L’ARRENDAMENT DE L’IMMOBLE 

“CASA DE LA MESTRA DE VILALLEONS” I L’IMMOBLE DEL CARRER PUIG 
L’AGULLA 2, 1-2, A SANT JULIÀ DE VILATORTA. 

 
 
CLÀUSULA 1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONTRACTACIÓ 
 
És objecte d’aquest plec el conjunt de condicions que han de regir l’adjudicació dels 
contractes d’arrendament dels béns patrimonials “Casa de la mestra de Vilalleons” a la 
plaça Major 1, de Vilalleons i de l’immoble del carrer Puig l’Agulla 2, 1-2, de Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
Constitueix l’objecte dels contractes l’arrendament mitjançant concurs públic dels béns 
immobles que es descriuen a continuació: 
  

1. Casa de la mestra de Vilalleons 
 
Descripció: edifici municipal, situat a la plaça de l’Església núm. 1, que termeneja al nord 
amb el call que va del carrer Major a la plaça de l’Església, al sud amb la casa anomenada 
“cal Campaner”, a l’est amb la plaça dels Castanyers i a l’oest amb la plaça de l’Església. 
 
Registre a l’inventari de béns: 110101 B 
 
Referència cadastral: 3581406DG4338S-0001/PB 
 
L’ús de l’immoble és exclusivament residencial. 
 
L’immoble disposa d’aparcament, el contracte inclou garatge tancat sota la porxada de la 
plaça, amb aquesta finalitat. 
 

2. Pis del carrer Puig l’Agulla 
 
Descripció: pis de titularitat municipal situat al Carrer Puig l’Agulla número 2, 1-2, de Sant 
Julià de Vilatorta. 
 
Registre a l’inventari de béns: 110101 Edificis 
 
Referència cadastral: 4016414DG4441N-0004/YB 
 
L’ús de l’immoble és exclusivament residencial. 
 
 
 CLÀUSULA 2. RÈGIM JURÍDIC 
 
Els contractes a què es refereix aquest Plec tenen caràcter de privat, de conformitat amb el 
que estableix l’article 9.2 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic i per tant queden 
subjectes a la legislació patrimonial. 
 



 
 

 
 

La legislació patrimonial aplicable és la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de 
les administracions públiques, i el seu Reglament aprovat per Reial Decret 1373/2009, de 
28 d’agost; El Decret Legislatiu 27/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; I el Reglament de béns de les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny.  
 
Per a resoldre els dubtes i buits que es puguin presentar en l’aplicació de la regulació 
patrimonial s’han d’aplicar els principis extrets de la Llei de contractes del sector públic i les 
seves disposicions de desenvolupament.  
 
Finalment, i d’una manera supletòria, s’han d’aplicar les normes de dret administratiu pel 
que fa a la preparació i adjudicació; i les normes de dret privat, quant els efectes i extinció, 
en particular, per la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans i 
supletòriament pel Codi civil. 
 
 
CLÀUSULA 3. CAPACITAT PER CONTRACTAR 
 
3.1 Poden presentar-se al concurs públic, per elles mateixes o mitjançant un representant 
legal, les persones físiques que tinguin plena capacitat jurídica d’obrar i per contractar 
d’acord amb les normes del Codi civil i, en particular, pel contracte d’arrendament de béns 
immobles i no incorrin en alguna de les prohibicions per a contractar d’acord amb la 
legislació vigent.  
 
3.2 Les persones que es presentin al concurs públic hauran de prendre el compromís de 
residir habitualment a l’habitatge, mitjançant una declaració responsable que haurà 
d’incloure en la presentació de la proposició. 
 
3.2 No poden participar en aquesta licitació les persones que en el moment que finalitzi el 
termini de presentació d’ofertes hagin sol·licitat o estiguin declarades en concurs, hagin 
estat declarades insolvents en qualsevol procediment, estiguin subjectes a intervenció 
judicial o hagin estat inhabilitades de conformitat amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, 
concursal, així com les que incorren en els supòsits que preveu la normativa sobre 
incompatibilitats o en alguna de les prohibicions per contractar que estableix la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
3.3 No poden participar en la licitació les persones físiques que hagin intervingut en el 
disseny, actuacions prèvies o actes preparatoris del procediment de licitació, en especial, 
d’elaboració dels plecs, estudis del mercat immobiliari o altres supòsits, quan els siguin 
d’aplicació. 
 
3.4 La intervenció en el procediment comporta que el licitador coneix i accepta 
expressament i de manera incondicionada la totalitat de les clàusules i condicions dels 
plecs. 
 
CLÀUSULA 4. IMPORT DE LA RENDA ARRENDATÍCIA 
 
4.1 L’import de l’arrendament ha de ser com a mínim el següent en cadascun dels béns: 



 
 

 
 

1. Casa de la Mestra: 350 €/mensuals. 
2. Pis del Carrer Puig l’Agulla: 400€/mensuals.  

 
4.2 El pagament de la renda s’efectuarà per la persona arrendatària per mesos anticipats, 
entre el dies 1 i 10 de cada mes, mitjançant transferència bancària en el número de compte 
de l’Ajuntament que s’assenyali. 
 
4.3 La renda inicial es revisarà anualment, coincidint en la data de formalització del 
contracte, incrementant-se en la mateixa proporció que ho hagi fet l’índex de preus al 
consum (IPC) a Catalunya i concretament pel subgrup arrendament d’habitatge, publicat 
per l’INE, durant els dotze mesos anteriors al mes en que procedeixi la revisió de la renda.  
 
 
CLÀUSULA 5. DURADA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT 
 
La durada d’aquests contractes d’arrendament serà de (7) set anys, des de la data de 
formalització. Acabat el termini del contracte, es pacta expressament que aquest contracte 
es prorrogarà d’any en any, si cap de les dues parts s’hi oposa comunicant-ho a l’altra part 
en un termini no inferior a tres mesos a la finalització del període inicial o del termini de 
cada pròrroga. 
 
L’arrendatari pot desistir del contracte d’arrendament, una vegada hagin transcorregut 
almenys sis mesos, sempre que ho comuniqui a l’arrendador amb una antelació mínima de 
trenta dies. En cas de desistiment, l’arrendatari haurà 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. Els períodes de temps inferior a l’any donaran lloc a la part proporcional 
de la indemnització. 
 
 
CLÀUSULA 6. FORMA D’ADJUDICACIÓ 
 
6.1 El contracte s’adjudicarà mitjançant concurs públic, complint les regles de publicitat i 
concurrència d’acord amb la normativa prevista en aquest Plec i atenent els criteris 
d’adjudicació que s’hi preveuen. 
 
6.2 La Mesa de Contractació estarà composta per les persones següents: 

 President: senyor Joan Carles Rodríguez Casadevall, alcalde de l’Ajuntament 

 Vocals: senyora Gemma Rica Botia, regidora d’habitatge 
 senyora Divina Costa Muntadas, regidora de Vilalleons 

 Secretària: la secretària de la Corporació o persona en qui delegui. 
 
CLÀUSULA 7. GARANTIES 

 

L’adjudicatari, en el termini de quinze dies des que se li notifiqui l’adjudicació, haurà de 

constituir una fiança equivalent a una mensualitat de la renda de lloguer que s’haurà de 

dipositar en efectiu. 

 

La fiança es dipositarà a l’Institut Català del Sòl (INCASOL) en el moment de la celebració 

del contracte d’arrendament, d’acord amb l’article 36.1 de la LAU, la Llei 13/1996, de 29 de 



 
 

 
 

juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el 

Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels contractes 

de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de Fiances a l'Institut Català del Sòl. 
 
 
CLÀUSULA 8. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS  
 
8.1 La presentació de proposicions per part dels licitadors suposa l’acceptació de totes i 
cadascuna de les clàusules d’aquest Plec, així com la ferma declaració responsable que es 
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració. 
La retirada total o parcial de la documentació presentada, abans de la finalització del 
termini de presentació comporta el desistiment per part del licitador de l’oferta. Una vegada 
finalitzat el termini de presentació d’ofertes no es pot retirar la documentació. 
 
8.2 El termini per a la presentació de proposicions és de quinze (15) dies naturals a 
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí 
Oficial de la Província. Fora d’aquest termini no s’acceptaran proposicions. 
 
8.3 Les proposicions, així com la resta de documentació exigida per participar en el 
concurs, s’han d’ajustar als models que s’adjunten a aquest Plec i han de ser presentades 
en dos (2) sobres tancats per a cadascun dels immobles pels qual es presenti oferta, tal 
com es determina a continuació: 
 
Els dos sobres, identificats amb les lletres A (documentació administrativa) i B (proposta 
relativa als criteris d’adjudicació) amb la documentació requerida s’han de presentar 
exclusivament d’una manera presencial, en horari d’obertura al públic de l’Ajuntament (de 
dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i dimarts i dijous de 17:00 a 20:00). En cas de 
presentar la documentació en un altre dels registres previstos a la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques i a la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, així com si s’envia per correu, s’ha de remetre, en la mateixa data de 
presentació, mitjançant fax al número 93 812 20 63, el full en què consti el segell del 
registre davant el qual s’ha presentat la documentació, També es pot comunicar per correu 
electrònic a l’adreça sjv.ajuntament@vilatorta.cat adjuntant si bé en aquest cas, únicament 
és vàlid si existeix constància de la transmissió i recepció, i adjuntant el full en què consti el 
segell del registre davant el qual s’ha presentat la documentació. La documentació tramesa 
d’aquesta manera ha d’arribar a l’Ajuntament dins dels 10 dies hàbils següents a la data de 
justificació de la seva presentació, un cop transcorregut aquest termini sense rebre-la, es 
tindrà per no feta l’oferta i, no serà admesa. 
 
8.4 Cada licitador només pot presentar una sola proposició per a cada immoble. No 
s’admetran ofertes que no reuneixin els requisits que preveu aquest Plec o n’ajustin als 
models annexos a aquest Plec. 
 
8.5 Cada licitador podrà presentar oferta per un o per als dos immobles. En el cas que 
presenti oferta per als dos immobles haurà de presentar les ofertes en sobres separats, és 
a dir, sobres A i B per a un immoble i, separadament, sobres A i B per a l’altre. 
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No obstant, només se li podrà adjudicar l’arrendament d’un dels dos immobles tenint la 
possibilitat de triar en el cas que sigui l’oferta amb millor puntuació en les ofertes 
presentades per als dos immobles. 
 
CLÀUSULA 9. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR 
 
Els licitadors hauran de presentar la següent documentació per a participar en el concurs: 
 

1. Documentació - Casa de la mestra de Vilalleons 
 
SOBRE A “Documentació administrativa que presenta (identificació del licitador) al concurs 
convocat per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a l’adjudicació del contracte 
d’arrendament del bé patrimonial “Casa de la mestra de Vilalleons”. 
 
Aquest sobre haurà de contenir la documentació següent: 

1. La que acrediti la personalitat del licitador, mitjançant document nacional d’identitat 
o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi haurà 
d’aportar: el seu propi document nacional d’identitat (o document que el substitueixi) 
i el poder notarial que acrediti la seva representació i facultats. 

2. Declaració responsable que el licitador no té deutes tributaris amb l’Ajuntament en 
període executiu. 

3. Declaració responsable fent avinent que el licitador no es troba inclòs en cap de les 
causes de prohibició per contractar amb l’Administració pública que es relacionen 
en la Llei de contractes del sector públic. 

4. Declaració responsable del licitador del compromís de residir habitualment en 
l’habitatge objecte d’arrendament i en aquest sentit tramitar l’alta de totes les 
persones que hi residiran en el padró d’habitants de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, durant el primer mes de lloguer. 

 
SOBRE B “Proposta que presenta (identificació del licitador) relativa als criteris 
d’adjudicació del concurs convocat per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a 
l’adjudicació del contracte d’arrendament del bé patrimonial “Casa de la mestra de 
Vilalleons”. 
 
Aquest sobre contindrà la proposta que presenta el licitador respecte de cadascun dels 
criteris de valoració, degudament signada pel licitador o pel seu representant, segons el 
model següent: 
 
“Na/En................................, major d’edat, amb DNI núm..........................., amb domicili 
a.........................................., en nom propi (o en representació de .......), una vegada 
assabentat/da de les condicions exigides per participar en el concurs per a l’arrendament 
de l’immoble “Casa de la mestra de Vilalleons”, presento la següent proposició: 
 

- Criteri de màxima ocupació: Número de persones que residiran a l’immoble 
objecte d’arrendament (màxim 7 persones): 
 

- Criteri d’unitat de convivència amb familiars de primer grau: Número de 
familiars que residiran a l’immoble objecte d’arrendament:  

 



 
 

 
 

- Criteri de priorització territorial: El/els membre/s de la unitat de convivència 
acrediten les següents circumstàncies de vinculació amb el poble de Sant Julià de 
Vilatorta. 

a) Residència actual en el municipi (comprovació  en el padró d’habitants) 
si/no 

b) Vincles familiars, s’adjunta declaració responsable si/no 
c) Vincles professionals, s’adjunten contractes laborals o relacions 

empresarials si/no 
 

- Criteri econòmic: Increment de l’import de la renda fixat en aquest Plec (import 
mínim: 350 €/mes): 

 Increment de 20€/mes 

 Increment de 40€/mes 

 Increment de 60€/mes 

 Increment de 80€/mes 

 Increment de 100€/mes 
 
 
Lloc, data i signatura del licitador.” 

 
 
2. Documentació - Pis del carrer Puig l’Agulla 

 
SOBRE A “Documentació administrativa que presenta (identificació del licitador) al concurs 
convocat per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a l’adjudicació del contracte 
d’arrendament del bé patrimonial “Pis del Carrer Puig l’Agulla”. 
 
Aquest sobre haurà de contenir la documentació següent: 

1. La que acrediti la personalitat del licitador, mitjançant document nacional d’identitat 
o document que el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi haurà 
d’aportar: el seu propi document nacional d’identitat (o document que el substitueixi) 
i el poder notarial que acrediti la seva representació i facultats. 

2. Declaració responsable que el licitador no té deutes tributaris amb l’Ajuntament en 
període executiu. 

3. Declaració responsable fent avinent que el licitador no es troba inclòs en cap de les 
causes de prohibició per contractar amb l’Administració pública que es relacionen 
en la Llei de contractes del sector públic. 

4. Declaració responsable del licitador del compromís de residir habitualment en 
l’habitatge objecte d’arrendament i en aquest sentit tramitar l’alta de totes les 
persones que hi residiran en el padró d’habitants de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta, durant el primer mes de lloguer. 

 
SOBRE B “Proposta que presenta (identificació del licitador) relativa als criteris 
d’adjudicació del concurs convocat per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per a 
l’adjudicació del contracte d’arrendament del bé patrimonial “Pis del Carrer Puig l’Agulla”. 
 



 
 

 
 

Aquest sobre contindrà la proposta que presenta el licitador respecte de cadascun dels 
criteris de valoració, degudament signada pel licitador o pel seu representant, segons el 
model següent: 
 
“Na/En................................, major d’edat, amb DNI núm..........................., amb domicili 
a.........................................., en nom propi (o en representació de .......), una vegada 
assabentat/da de les condicions exigides per participar en el concurs per a l’arrendament 
de l’immoble “Pis del Carrer Puig l’Agulla”, presento la següent proposició: 
 

- Criteri de màxima ocupació: Número de persones que residiran a l’immoble 
objecte d’arrendament (màxim 5 persones): 
 

- Criteri d’unitat de convivència amb familiars de primer grau: Número de 
familiars que residiran a l’immoble objecte d’arrendament:  

 
- Criteri de priorització territorial: El/els membre/s de la unitat de convivència 

acrediten les següents circumstàncies de vinculació amb el poble de Sant Julià de 
Vilatorta. 

a) Residència actual en el municipi (comprovació  en el padró d’habitants) 
si/no 

b) Vincles familiars, s’adjunta declaració responsable si/no 
c) Vincles professionals, s’adjunten contractes laborals o relacions 

empresarials si/no 
 

- Criteri econòmic: Increment de l’import de la renda fixat en aquest Plec (import 
mínim: 400€/mes): 

 Increment de 20€/mes 

 Increment de 40€/mes 

 Increment de 60€/mes 

 Increment de 80€/mes 

 Increment de 100€/mes 
 
 
Lloc, data i signatura del licitador.” 
 
 
CLÀUSULA 10. TRAMITACIÓ DEL CONCURS DAVANT LA MESA 
 
La Mesa de contractació es constituirà en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la 
finalització del termini per a la presentació de propostes en sessió no pública, per a 
procedir a l’obertura de la documentació administrativa presentada pels licitadors, una 
vegada examinada la documentació, la Mesa pot: 
 

a) Excloure els concursants que no reuneixen les condicions exigides per participar en 
aquest concurs o que han presentat les ofertes fora de termini. 

b) Concedir un termini màxim de tres dies hàbils per a l’esmena de defectes o 
omissions esmenables observats en la documentació presentada, sota 



 
 

 
 

l’advertiment de l’exclusió definitiva del licitador que en el termini concedit no hagi 
esmenat els defectes o omissions. 

c) Admetre els licitadors que hagin aportat la documentació previst al Plec. 
 
La Mesa de contractació, després d’examinar la documentació del sobre A i, si s’escau, 
una vegada transcorregut el termini per esmenar defectes o omissions esmenables, 
reunida en sessió pública, prèviament anunciada als interessats, adoptarà l’acord sobre 
l’admissió i exclusió dels licitadors i els motius, i procedirà a l’obertura dels sobres B. En 
aquest acte públic que s’inicia amb la lectura de l’anunci del concurs, es donarà als 
interessats la possibilitat de comprovar que els sobres que contenen les propostes 
referents als criteris de valoració es troben en les mateixes condicions en què varen ser 
lliurats. Abans de l’obertura dels sobres, s’invitarà als licitadors interessats que manifestin 
els dubtes que tinguin o demanin les explicacions que considerin necessàries, i la Mesa 
farà els aclariments i donarà les respostes corresponents, però sense que en aquest 
moment es pugui fer càrrec o admetre documents que no s’hagin lliurat durant el termini 
d’admissió d’ofertes o el de correcció o d’esmena de defectes o omissions. 
 
La Mesa de contractació en el termini màxim de set (7) dies hàbils a comptar des de la 
realització de l’acte públic d’obertura dels sobres B, analitzarà les ofertes presentades 
atenent els criteris i el procediment fixat en aquest Plec. Dins d’aquest termini pot sol·licitar, 
abans de formular la proposta, tots els informes que consideri necessaris i estiguin 
relacionats amb l’objecte del concurs. Així mateix, en cas de produir-se dubtes raonables 
per a la valoració de les propostes, la Mesa de contractació podrà demanar als licitadors la 
documentació complementària o aclaridora necessària per a procedir a l’atribució dels 
punts corresponents, sense que es pugui modificar la seva proposta. 
 
Dins del termini establert abans, la Mesa de contractació ha de determinar l’oferta més 
avantatjosa i n’ha d’aixecar l’acta corresponent, sense que aquesta proposta generi cap 
dret a favor del licitador amb l’oferta mes avantatjosa. L’acta, juntament amb la proposta, 
s’elevarà a la Junta de Govern Local de la Corporació. 
 
CLÀUSULA 11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

- Criteri de màxima ocupació: Número de persones que residiran a l’immoble 
objecte d’arrendament. Fins a un màxim de 5 punts 
Puntuació:   
1. Casa de la mestra: 
  3 persones: 2 punts 
  4 persones: 3 punts 
  5 persones: 4 punts 
  6 ò 7 persones: 5 punts 
 
2. Pis del carrer Puig l’Agulla: 

3 persones: 3 punts 
4 persones: 4 punts 
5 persones: 5 punts 

 



 
 

 
 

- Criteri d’unitat de convivència amb familiars de primer grau: Número de 
familiars que residiran a l’immoble objecte d’arrendament. Fins a un màxim de 10 
punts. 
Puntuació:  1 fill o familiar de 1r grau: 2 punts 
  2 fills o familiars de 1r grau: 5 punts 
  3 fills o familiars de 1r grau o més: 10 punts 
 

- Criteri de priorització territorial: El/els membre/s de la unitat de convivència 
acrediten les següents circumstàncies de vinculació amb la poble de Sant Julià de 
Vilatorta. Fins a una màxim de 10 punts, d’acord amb la següent puntuació que es 
pot acumular: 

a. Residència actual en el municipi sense immoble en el municipi: 4 punts 
b. Vincles familiars en el municipi: 3 punts 
c. Vincles professionals en el municipi: 3 punts 

 
- Criteri econòmic: Increment de l’import de la renda fixat en aquest Plec (Casa de 

la mestra 350€/mes i Pis del carrer Puig l’Agulla 400€/mes) amb la següent 
puntuació fins a un màxim de 5 punts: 

Per l’increment de 20 €/mes: 1 punt 
Per l’increment de 40 €/mes: 2 punts 
Per l’increment de 60 €/mes: 3 punts 
Per l’increment de 80 €/mes: 4 punts 
Per l’increment de 100 €/mes: 5 punts 

 
CLÀUSULA 12. ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES 
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes des de la data de 
proposta d’adjudicació de la Mesa de contractació, acordarà l’adjudicació dels contractes 
d’arrendament dels dos immobles, podent apartar-se motivadament de la proposta feta per 
la Mesa o declarar desert el concurs també de forma motivada. 
 
L’acord de la Junta de Govern Local de la Corporació es notificarà als adjudicataris i a la 
resta de licitadors, amb expressa referència als recursos procedents. 
 
CLÀUSULA 13. FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES 
 
13.1 Els contractes s’han de formalitzar en el termini màxim de deu (10) dies hàbils 
següents al de la data de recepció de la notificació d’adjudicació a l’adjudicatari. Els 
contractes podran ser elevats a escriptura pública a petició de qualsevol de les dues parts 
qui assumirà les despeses que se’n derivin (incloent honoraris de notari i registrador, 
tributs, taxes i altres...), fins i tot les despeses de la inscripció en el corresponent registre 
de la propietat, així com les de cancel·lació registral posterior quan finalitzi el contracte 
d’arrendament. 
 
13.2 Si per causa imputable a l’adjudicatari no es formalitzés el contracte dins del termini 
establert, prèvia audiència de l’interessat, es podrà deixar sense efecte l’adjudicació amb 
retenció de la garantia. 
 



 
 

 
 

13.3 S’entén que també formen part dels contractes les condicions i compromisos assumits 
per l’adjudicatari en la seva oferta, en relació als criteris d’adjudicació. 
 
CLÀUSULA 14. OBLIGACIONS DE L’ARRENDATARI 
 
Són obligacions de l’arrendatari: 

1. Les despeses derivades del subministrament d’aigua, gas i electricitat seran a 
càrrec de l’arrendatari i abonats junts amb la renda o directament a les empreses 
subministradores. 

2. L’arrendatari accepta l’estat de conservació i de serveis de l’immoble sense que 
tingui la possibilitat d’exigir-ne cap millora al propietari. 

3. L’arrendatari ha d’abonar el preu de l’arrendament en les condicions establertes en 
aquest plec. 

4. L’arrendatari ha de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
patrimonial dels danys que es poguessin produir sobre els béns arrendats. 

5. Totes les obligacions que es determinin en el contracte d’arrendament en relació al 
compliment de normativa de convivència i de comportament veïnal. 

 
 
CLÀUSULA 15. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 
 
Son obligacions de l’arrendador: 
 

1. L’Ajuntament realitzarà, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions 
que siguin necessàries per conservar l’immoble en les condicions d’utilització per 
servir a l’ús convingut, excepte quan el deteriorament la reparació del qual es tracti 
sigui imputable a l’arrendatari d’acord amb el que disposen els articles 1563 i 1564 
del Codi Civil. 

2. Aquelles que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable. 
 
 
CLÀUSULA 16. DESPESES D’ANUNCIS I RESTA DE DESPESES 
 
Les despeses de publicació de l’anunci, així com la resta de despeses i impostos que es 
puguin derivar d’aquest concurs, seran satisfets a compte i càrrec de l’adjudicatari. 
 
CLÀUSULA 17. EFECTES I RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Pel que fa als efectes i extinció, el contracte d’arrendament es regeix per les disposicions 
aplicables als arrendaments per a ús d’habitatge previstes en la Llei 29/1994, de 24 de 
novembre, d’arrendaments i supletòriament pel que disposa el Codi civil. Especialment es 
farà constar en el contracte que l’incompliment dels compromisos referents als criteris 
d’adjudicació seran causa de resolució del contracte d’arrendament, prèvia audiència a 
l’interessat. 
 
CLÀUSULA 18. JURISDICCIÓ 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir en relació amb el compliment del plec de condicions 
administratives particulars i en la preparació i adjudicació s’han de resoldre per via 



 
 

 
 

administrativa o, en el seu cas, per via contenciosa administrativa. Les qüestions relatives 
al compliment, execució i extinció del contracte s’han de resoldre davant la jurisdicció civil. 
Amb aquesta finalitat, les parts es sotmeten expressament a la competència i jurisdicció del 
jutjats de Vic. 
 
 
 
 


