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ANNEX 1 
 
BASES PER A L’ADJUDICACIÓ EN REGIM D’ARRENDAMENT DE 43 PLACES 
D’APARCAMENT PER A COTXE, NO VINCULADES, PROPIETAT DE L’INSTITUT 
CATALÀ DEL SÒL 
 
 
1. OBJECTE DEL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PÚBLICA  
 
És objecte d’aquest procediment d’informació pública l’adjudicació en règim 
d’arrendament, de 43 places d’aparcament no vinculades de cotxe, propietat de l’Institut 
Català del Sòl, gestionades i administrades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (en 
endavant Agència), situades a la promoció d’habitatges anomenada Sector Can Puig-47, 
del municipi de Sant Pere de Ribes (Barcelona)  la identificació, rendes i característiques 
de les quals s’assenyalen a l’ANNEX 2, 
 
 
2. CAPACITAT PER A CONTRACTAR 
 
Podran participar en l’adjudicació d’aquestes places d’aparcament totes aquelles 
persones, físiques o jurídiques, que tinguin plena capacitat jurídica i d’obrar.  
 
 
3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 
 
Les sol·licituds es podran presentar de forma presencial i sense cita prèvia en la seu del 
Registre de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en qualsevol de les seves seus 
territorials (carrer de la Diputació, 92 de Barcelona; Plaça Pompeu Fabra, 1 de Girona; 
carrer Clot de les Monges, 6-8, de Lleida; carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14 de 
Tarragona i Plaça Gerard Verges, 1, de Tortosa), de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 
hores, fins les 14:00 hores del dimarts 10 de maig de 2022. 
 
Les sol·licituds també es podran presentar en altres registres de l’Administració. En 
aquest cas, haurà de comunicar-se a l’Agència en la mateixa data per tal que quedi 
constància de la data de presentació mitjançant e-mail adreçat a l’aplicació de la 
Generalitat de Catalunya, CQS.  
 
També es podran presentar les sol·licituds i documentació requerida: 
 

- De forma presencial: 
- En les oficines de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, al carrer 

Diputació, 92, de Barcelona, en horari de 9:00h a 14:00h del matí, 
prèviament cal sol·licitar CITA PRÈVIA a l’enllaç: 
https://habitatge.gencat.cat/ca/contacte/cita-previa-presencial/  o al 
telèfon del Servei d’atenció ciutadana: 93 228 72 00 

- En l’oficina de correus del vostre municipi. 
- En l’Oficina Local d’habitatge del vostre municipi, sol·licitant cita prèvia.  
- De forma telemàtica:  
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- Mitjançant el formulari de petició genèrica sense signatura electrònica que 
trobareu a l’enllaç següent https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
emes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c.  

A l’assumpte de la petició genèrica haureu de fer constar “CONCURRENCIA    
PARQUING EN LL”. 

 
Aquestes sol·licituds (ANNEX 4) s’acompanyaran d’una instància signada pel sol·licitant, 
conforme el model que s’acompanya (ANNEX 3)  
 
No seran vàlides les sol·licituds ni instàncies presentades per qualsevol altre 
procediment diferent de l’indicat anteriorment o fora del termini establert, així com les que 
no acompleixin tots els requisits continguts en el present Document d’Informació.  
 
Adjunt a la instància (ANNEX 3), s’haurà de presentar la documentació següent:  
 

a) Sol·licitud signada per l’interessat conforme el model que s’adjunta (ANNEX 4) 
en el qual s’indicarà el número de plaça d’aparcament, pel qual es vulgui optar, el 
nom de la promoció i el municipi on està ubicada.  
  

 b) Si el sol·licitant és una persona física: Fotocòpia del Document Nacional 
 d’Identitat (DNI), Número d’Identificació d’Estrangers (NIE), Passaport del 
 signant/s de la sol·licitud. 
 

c) Si el sol·licitant és una persona jurídica o societat: Fotocòpia del Document 
Nacional d’Identitat (DNI), Número d’Identificació d’Estrangers (NIE), Passaport 
del representant de la societat o entitat signant de la sol·licitud, així com els 
poders o qualsevol document acreditatiu de les facultats de representació, 
escriptura de constitució o modificació dels estatuts de la societat i el codi 
d’identificació fiscal (CIF) vigent.  
 
d) Resguard de l’ingrés, a favor de l’Agència, en el compte número ES11 2100 
3000 1122 0179 6303 per l’import equivalent a dues mensualitats de la renda 
base, sense IVA, que s’indica a l’annex 2, en concepte de fiança.  
 
Al resguard d’ingrés s’haurà de fer constar la paraula “Fiança/Concurrència 
PK- LL” i el nom del sol·licitant, per a identificar que aquest ingrés correspon a 
una fiança per a participar en una concurrència pública d’ofertes de places 
d’aparcament  en règim de lloguer.  
 
La fiança dipositada es convertirà en dipòsit de fiança legal.  
 
En tots els casos la fiança dipositada es perdrà si el sol·licitant retira 
injustificadament la seva petició abans de l’adjudicació o una vegada adjudicada 
la plaça d’aparcament, no compareix a l’acte de formalització del contracte 
d’arrendament, per causes imputables a l’adjudicatari.  
 
 

4.  OBERTURA DE SOL·LICITUDS I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. 
 
L’Àrea d’Administració i Contractació Patrimonial de l’Agència valorarà les sol·licituds 
presentades per ordre de recepció en el registre i podrà requerir, si ho considera adient,  

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-emes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-emes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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documentació complementària, a efectes d’aclariment o esmena d’errades. Aquesta 
documentació haurà de presentar-se dins el termini que s’atorgui a tal efecte.  
 
Tots els licitadors han d’assenyalar, en el moment de presentar llurs sol·licituds, un 
domicili, un telèfon i una adreça de correu electrònic per a les comunicacions i 
relacions que en general es derivin de la licitació o que puguin afectar al licitador.  
 
En data 24 de maig 2022 (dimarts) l’Àrea d’Administració i Contractació Patrimonial de 
l’Agència, tenint en compte l’ordre d’entrada de les sol·licituds en el registre, formalitzarà 
una relació dels sol·licitants i el director de l’Agència resoldrà l’adjudicació de les places 
d’aparcament sol·licitades. 
 
La resolució d’adjudicació amb la llista de les persones adjudicatàries es publicarà al web 
agenciahabitatge@gencat.cat 
 
La manca de sol·licituds per a totes o per a alguna de les places d’aparcament, 
comportarà declarar l’adjudicació deserta, total o parcialment. Així mateix, la 
concurrència d’ofertes es podrà declarar deserta si les sol·licituds presentades no 
reuneixen els requisits establerts en aquestes bases. 
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es reserva el dret, abans de l’adjudicació de les 
places d’aparcament i encara que s’hagin presentat sol·licituds, a declarar deserta 
l’adjudicació per a totes o per algunes de les places d’aparcament. 
 
Una vegada finalitzat el procediment d’adjudicació, es retornarà la fiança a qui no hagi 
resultat adjudicatari.  
 
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya es reserva el dret de no adjudicar les places 
d’aparcament objecte d’aquesta licitació, a aquelles persones físiques o jurídiques que 
no estiguin al corrent de pagament de qualsevol obligació amb l’Institut Català del Sòl o 
amb l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.  
 
Així mateix, també es reserva el dret de no adjudicar les places d’aparcament, objecte 
d’aquesta licitació, a aquelles persones que estiguin rebent una ajuda per al pagament 
del lloguer de l’habitatge o ajut implícit.  
 
Es donarà prioritat en l’adjudicació d’aquestes places d’aparcament als veïns residents 
als immobles de la promoció d’habitatges on es troben ubicats els locals aparcaments, 
objecte d’aquest procediment d’adjudicació, sempre i quan compleixin els requisits 
esmentats als dos paràgrafs anteriors. 
 
 
5. FORMALITZACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ 
 
Els adjudicataris es comprometen a formalitzar el contracte d’arrendament dins el termini 
de 30 dies hàbils, a partir de la notificació de la signatura d’aquest contracte en les 
oficines de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Transcorregut aquest termini sense haver-se formalitzat el contracte per causes 
imputables a la part adjudicatària, es procedirà a deixar sense efecte la resolució de 
l’adjudicació amb la conseqüent pèrdua de la fiança dipositada.   

mailto:agenciahabitatge@gencat.cat
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6. CONDICIONS ECONÒMIQUES DE L’ARRENDAMENT 

 
La durada del contracte d’arrendament serà d’1 any prorrogable per períodes anuals.  
 
El pagament de la renda base mensual, més el 21% de l’IVA corresponent, es realitzarà 
mitjançant domiciliació bancària, en el número de compte bancari que consti en el 
document d’autorització SEPA (ANNEX 6) que degudament omplert i signat faciliti el 
sol·licitant a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 
Durant la vigència del contracte, la renda 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. 
 
La fiança dipositada es convertirà en dipòsit de fiança legal.  
 
 
7. CONDICIONS GENERALS 
 
La presentació de les sol·licituds per a l’adjudicació de les places d’aparcament, objecte 
d’aquest Document d’informació, no genera cap dret a favor dels interessats, si no es 
procedeix a la formalització del corresponent contracte. 
 
La presentació de les sol·licituds suposa l’acceptació, sense condicions, de les clàusules 
i annexos d’aquest Document d’Informació per part del sol·licitant.  
 
L’Agència, sense necessitat d’iniciar un nou procediment, podrà adjudicar directament 
les places d’aparcament que hagin restat desertes en aquest procés de concurrència 
pública. 
 
S’adjunten com a annexos a questes bases: 
 
Annex 2.- Identificació de les places d’aparcament i renda mensual.  
Annex 3.- Model d’instància. 
Annex 4.- Model de sol·licitud. 
Annex 5.- Model de contracte d’arrendament. 
Annex 6.-        Model SEPA d’autorització bancària. 
 
 
El director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 
 




