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Annex 5 
 

CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE PLAÇA D’APARCAMENT 
 

Barcelona,  

REUNITS 
 

D’una part, la senyora Dolors Clopés i Alemany, Directora Operativa de Gestió Patrimonial 
de l’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, qui intervé en nom i representació 
de l’Institut Català del Sòl, estant facultada per a aquest acte en virtut de l’escriptura de 
substitució de poders, atorgada pel Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
autoritzada per la Notària de Barcelona, senyora Immaculada Rúbies Royo, el dia 28 
d’octubre de 2015.  
 
I d’una altra part, com a part arrendatària, el/la senyor/a...... amb DNI ................actuant en 
nom i interès propi, amb domicili a efectes de notificacions a.................del municipi de 
............................... 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal per atorgar el present contracte i a 
aquest fi,  
 
 

MANIFESTEN 
 

 
I.- Que l’Institut Català del Sòl és propietari en ple domini de la següent finca de la promoció 
anomenada.................de........................... 
 
1.- PLAÇA D’APARCAMENT que s’identifica amb el número xxx per al vehicle amb la 
matrícula número: ...................................................................................................................... 
 
TÍTOL: 
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
INSCRIPCIÓ: Inscrit al Registre de la Propietat de.........al tom........., llibre........, foli.........., 
finca número........, inscripció 1a.  
 
CARREGUES: lliure de càrregues i gravàmens, excepte els derivats del règim de propietat 
horitzontal, així com de llogaters i ocupants.  
 
II.- Que segons resolució del Director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de 
data..........., el/la senyora.............ha resultat adjudicatari/ària de la plaça d’aparcament 
número.......de la promoció..... del municipi de......... 
 
III.- Que ambdues parts, tal com intervenen, convenen la formalització del present contracte 
d’arrendament, amb subjecció a les següents  
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ESTIPULACIONS 
 
 
PRIMERA.- OBJECTE: L’Agència de l’Habitatge de Catalunya cedeix en arrendament al 
senyor....................la plaça d’aparcament identificada amb el número xxxx situada a la 
planta baixa i soterrània del bloc ........, de la promoció.... del municipi de....., el qual l’accepta 
i pren en aquest mateix acte.  
 
SEGONA.- Es pacta expressament que la duració d’aquest contracte serà d’1 any, a 
comptar des de la data de la seva signatura.  
 
Si dins els quinze dies anteriors a la data de venciment del contracte, o en el seu cas 
d’alguna de les seves pròrrogues, l’arrendador no notifica a l’arrendatari l’acabament de 
l’arrendament, requerint-lo per al desallotjament de la plaça i la seva entrega a la lliure 
disposició de la propietat, s’entendrà que existeix tàcita reconducció, restant prorrogat el 
contracte d’arrendament per períodes anuals fins que qualsevol de les parts notifiqui a l’altra 
la seva decisió unilateral de resoldre el contracte.  
 
TERCERA.- Es fixa com a renda de l’arrendament, una quota mensual de .........euros, dels 
quals.........euros corresponen a la renda mensual i ...........euros a l’IVA al tipus vigent, que 
en aquest moment és del 21%. Aquest import es pagarà mitjançant domiciliació bancària de 
l’arrendatari, dins els cincs primers dies de cada mes.  
 
Les parts contractants convenen que durant la vigència d’aquest contracte, la renda, IVA 
exclòs, es revisarà anualment mitjançant l’aplicació de la variació anual de l’índex de 
garantia de competitivitat, expressat amb dos decimals, utilitzant com a referència l’últim 
mes amb dades disponibles. En el supòsit que l’índex sigui negatiu, es considerarà que el 
valor de la revisió és zero. En cap cas la demora en l’aplicació de la revisió implicarà la seva 
renúncia o caducitat. 
 
Les esmentades modificacions de renda tindran caràcter d’acumulatives, i es posarà com a 
base per a la primera revisió la renda establerta en aquest contracte, i per a les successives, 
la resultant de la darrera revisió. S’exigirà la renda actualitzada a l’arrendatari a partir del 
mes següent a aquell en què l’arrendador la notifiqui a l’arrendatari per escrit.  
 
L’impagament de la renda en el termini establert donarà dret a l’arrendador a cobrar 
interessos de demora del 8,5% (vuit i mig per cent) des del primer dia de retard i sense 
necessitat de requeriment. 
 
QUARTA.- L’arrendatari fa efectiva en aquest mateix acte la quantitat de .....euros, que 
correspon a dues mensualitats de renda sense IVA, i que s’abonen en concepte de fiança.  
 
CINQUENA.- Queda expressament prohibit el sotsarrendament d’aquest plaça 
d’aparcament.  
 
SISENA.- Aquest arrendament cobreix exclusivament la disponibilitat o ús i gaudiment de 
l’espai de la plaça d’aparcament. En conseqüència, aquest contracte no s’estén al dipòsit del 
vehicle/béns mobles dipositats, no existint cap responsabilitat per part de l’arrendador, en 
cas de danys causats a vehicles/béns mobles, furt, robatori, danys per aigua o incendi.  
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SETENA.- L’arrendatari en aquest acte presta el seu consentiment perquè l’arrendador 
pugui resoldre unilateralment el contracte d’arrendament en cas d’impagament de 3 
mensualitats de renda, comprometent-se a retornar la possessió en el termini d’un mes de la 
recepció del requeriment de desocupació.  
 
VUITENA.- Tot allò que no s’hagi previst expressament en aquest contracte es regirà per la 
Llei d’Arrendaments Urbans i subsidiàriament pel Codi Civil.  
 
En prova de conformitat s’atorga i signa aquest contracte per duplicat exemplar, i a un sol 
efecte en el lloc i data que s’indiquen a l’encapçalament.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’Institut Català del Sòl    La part arrendatària 
Dolors Clopés i Alemany 
   
 
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD), us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en un fitxer del 
qual és responsable l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació, 92, 
08015 Barcelona, amb la finalitat de gestionar les relacions entre vostè i l'Agència pel que fa a polítiques socials 
sobre l'habitatge.  
 
Us informem de la possibilitat d'exercir el dret d'accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb 
l'Agència, cancel·lació de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu 
d'adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de l'Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


