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ANNEX 2 

CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE LOCAL 

 
A) LLOC I DATA DEL CONTRACTE: 

 
Barcelona, a  
 

B) PARTS CONTRACTANTS: 
 
ARRENDADOR: 

 
L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona amb NIF P-5801915-I, amb seu al 
carrer del Dr. Aiguader, 26-36, i representat per la seva Gerent, 

 
PART ARRENDATÀRIA: 
 

Titular local:  
CIF/NIF.:  
Direcció:  

 
C) OBJECTE DEL CONTRACTE: 
 

Adreça:    
 
Promoció:  

Municipi:   
BARCELONA 

 
 

Referència local:    Superfície :             m2 

 
D) DADES ECONÒMIQUES: 
 

Renda local € 
Repercussions fiscals € 

Total   
Iva 21 % € 

Quota complementària 
 

  € 

Fiança: 
 

  € 

 
E) DURACIÓ DEL CONTRACTE: 
 

Termini:   15 anys. 
  Renovable per períodes anuals al seu venciment 
 
F) DESTINACIÓ:  
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Reunides les parts contractants en el lloc i data indicats, es reconeixen mútuament la capacitat 
legal necessària per atorg ar el present contracte, les dades de referència i circumstàncies del 
qual es consignen anteriorment, i, aquest efecte, 

 
 

E X P O S E N  
 

 
Que l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona és propietari de l’entitat, la 
identificació i característiques de la qual s’especifiquen a l’apartat C de l’encapçalament d’aquest 
contracte, i en ser-ne susceptible d’ocupació, ambdues parts convenen la formalització del 
present contracte d’arrendament amb subjecció a les següents 

 
 

E S T I P U L A C I O N S 
 

 
PRIMERA.- L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona lloga l'entitat 
identificada a l'apartat C de l'encapçalament, a l'arrendatari identificat a l'apartat B. 

 
SEGONA.- Aquest contracte començarà a regir el dia ............. , i tindrà la duració establerta en 
l'apartat E de l'encapçalament, essent prorrogable per anualitats,  sempre que l'arrendatari destini 
l’activitat del local a l’ús específic ressenyat a l’apartat F de l’encapçalament. 

 
Les parts convenen de mutu acord l'exclusió del que disposa l'article 34 de la Llei 29/1994, de 24 
de novembre, d'Arrendaments Urbans. En conseqüència, a l'extinció d'aquest contracte per 
transcurs del termini convencional, l'arrendatari no tindrà dret a cap tipus d'indemnització. 
 
TERCERA.- La renda pactada es fixa en la quantia consignada en l'apartat D de l'encapçalament 
d'aquest contracte. 

 
Aquest arrendament està subjecte al pagament de l’IVA, en la manera establerta a l’article 78 de 
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, del Impost sobre el Valor Afegit, i que es detalla a l’apartat 
D de l’encapçalament. 

 
El pagament de la renda i altres conceptes s'efectuarà per mesos avançats dins els cinc primers 
dies de cada mes, al compte corrent de l'Entitat Bancària que el titular assenyali.  
 
Les parts contractants convenen que la renda que en cada moment satisfaci l'arrendatari, durant 
la vigència del contracte o de les seves prorrogues, s'acomodarà cada any a la variació percentual 
experimentada per l'Índex General Nacional del Sistema d'Índex de Preus de Consum que fixi l' 
Institut Nacional d'Estadística (u Organisme que el substitueixi), aplicant sobre aquella renda el 
percentatge que representi la diferència existent entre els índex que corresponguin al període de 
revisió. Per l'aplicació de les actualitzacions es prendrà com a mes de referència el de signatura 
d'aquest contracte.  En cap cas, la demora en aplicar la revisió suposarà renúncia o caducitat de 
la mateixa. 

 
QUARTA.- L'arrendatari abonarà a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 
mensualment la quota per serveis fixada en l'apartat D de l'encapçalament, per tal de fer front a 
les despeses de participació en els elements i serveis comuns, incloent-hi tots els conceptes que 
formin part de la liquidació de l'Administrador, com assegurances, honoraris d'administració, etc.  
 
Aquesta quota té caràcter provisional i serà objecte de revisió periòdica en la quantitat necessària 
per a cobrir les variacions dels conceptes que la composen i dels seus imports. 

 
 
 



 
 
 

Pàgina 3 de 4 
 

CINQUENA.- En el moment de la firma del present contracte, l'arrendatari prestarà la fiança 
consignada en l'apartat D, consistent en dues mensualitats de la renda i que respondrà del 
pagament de la renda, dels perjudicis causats per incompliment de les obligacions contractuals i 
dels danys originats a l'immoble. 
 
SISENA.- Pagaments a càrrec de l’arrendatari: 
 

a) Els serveis d'aigua, gas i electricitat seran a càrrec del llogater, el qual haurà de contractar-
los amb les empreses corresponents, essent-ne també al seu càrrec l'adquisició, 
conservació i reparació dels comptadors corresponents. 

b) La renda pactada no inclou els impostos, contribucions i arbitris que gravin el local. Per 
tant, es pacta especialment que seran repercutits íntegrament per l'arrendador, quedant 
obligat l'arrendatari al pagament d'aquestes despeses en la seva totalitat. 

 
SETENA.- L'arrendatari rep l'entitat arrendada lliure de mobiliari i estris i coneix i accepta el seu 
estat físic i situació urbanística. 
 
En aquest acte l’arrendador fa lliurament de les claus del local. 
 
VUITENA.-Tots els danys que puguin esdevenir-se per acció, omissió, negligència o mal ús en 
l'edifici o local, sense perjudici de les responsabilitats legals establertes, podran ser reparats pel 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona a càrrec del llogater o de qui 
depengui la persona responsable del fet, o indistintament pel llogater causant dels danys. 

 
Les reparacions necessàries de l'entitat a fi de conservar-la en l'estat de servir per l'ús pel qual es 
lloga seran realitzades directament per l'arrendatari, prèvia autorització i posterior supervisió dels 
Serveis Tècnics del IMHAB. 

 
En aquest sentit, s’autoritzen les obres necessàries per a l’adequació i manteniment per a l’ús de 
l’activitat a la que es destina el local, les quals s’autoritzen per a què es puguin fer durant la 
vigència del contracte.  
 
L'arrendatari respondrà dels perjudicis resultants per causar molèsties o danys als veïns. 
 
NOVENA.- Sense previ permís per escrit de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 
Barcelona, es prohibeix expressament: 
 

a) Rellogar, traspassar, cedir o subrogar l'entitat en tot o part, tant si és a títol gratuït u onerós, 
així com destinar-lo total o parcialment a hostalatge. 

b) Realitzar obres de qualsevol mena i les modificacions o substitució de les instal·lacions, 
sense autorització prèvia. En tot cas, les obres així autoritzades seran a càrrec del llogater i 
quedaran a benefici de l'entitat, sense dret a valoració o reclamació en cap moment. El 
permís municipal, serà també a càrrec del llogater. 

c) Tenir en l'entitat llogada, matèries inflamables, explosives o antihigièniques i caldrà 
observar en tot moment les ordenances estatals i municipals vigents. 

d) La col·locació a la façana d'anuncis o rètols, aires condicionats ni antenes de telefonia mòbil, 
així com la modificació o nova obertura de finestres, portes o balconades. 

e) La instal·lació de motors o altres elements que produeixin vibracions, sorolls, olors o fums 
que puguin causar molèsties als veïns o bé afectar a la conservació de l’edifici. 

 
DESENA.- Són obligacions de l’arrendatari, sens perjudici de les previstes en el present contracte 
i en la legislació vigent: 

 
a) El llogater s'obliga a facilitar l'accés a l'entitat del personal que l’Institut Municipal de 

l’Habitatge i Rehabilitació designi per tal de poder-ne comprovar l'estat de conservació o 
per tal de realitzar les obres de reparació que calguin.  

b) Observar les normes de bon veïnatge i policia urbana.  
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c) Si per causa de l’activitat a què es destina el local llogat, la Companyia d'Assegurances que 
té l'immoble assegurat pel risc d'incendis, exigeix un augment de la prima corresponent, la 
diferència que aquest augment suposi serà a compte de l'arrendatari, que vindrà obligat al 
seu pagament. 

 
ONZENA.- S'estableix especialment com a causa de resolució d'aquest contracte, l' incompliment 
per part del llogater de qualsevol de les clàusules pactades, i en el que no estigui pactat, l’ 
incompliment de qualsevol de les obligacions imposades per la Llei 29/1994, de novembre 
d’Arrendaments Urbans, modificada per la Llei 4/2013, de 4 de juny i la legislació comuna. 
 
Igualment s’estableix com a causa de resolució, l’incompliment per part del llogater de les 
obligacions pactades en aquest contracte. 
 
DOZENA.- S'estableix un període de carència de 2/6 mesos en el pagament del lloguer. 
 
En prova de conformitat i acceptació signen aquest contracte per duplicat exemplar, dels quals 
un d'ells el rep l'arrendatari, a un sol efecte, en el lloc i data indicats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GERENT       PART ARRENDATÀRIA 
 
 
 
 
 


