Barcelona, a
REUNITS,
D'una banda el Sr. Josep Tejedo i Fernández, major d'edat, amb NIF nº 36.960.709P i
domicili a efectes del present contracte a Barcelona, Zona Franca, Sector C, Centre Directiu,
planta 5ª.

Registre Mercantil de Barcelona:foli 44, torn 1536,llibre 971, sessió 2a, inscripció 1a full 12605,data 6-4-1967 N.I.F. A-08 210403- MERCADOSD E ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA,S.A.

I d'altra banda el Sr/a.__________________________, major d'edat, amb NIF
______________________i
domicili
a
efectes
del
present
contracte
a__________________________________________________.
INTERVENEN
El Sr. Josep Tejedo i Fernández, en nom i representació de la companyia mercantil
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. (en endavant MERCABARNA)
domiciliada a 08040 Barcelona, Zona Franca, Sector C, Centre Directiu, 5ª planta i amb NIF
A-08210403.
Es troba facultat per aquest acte en virtut de l'escriptura de nomenament de càrrec de
Director General i atribució de facultats, autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Vicente
Pons LLácer, en data 13 de març de 2012, al nº 622 del seu protocol.
El/la Sr/a. _________________________________________________, actua en nom i
representació de la companyia mercantil _________________________________amb
domicili a __________________________________i amb NIF _____________________.
Es troba facultat/da per aquest acte en la seva condició, d’__________________ de
l’esmentada societat, extrem que acrediten mitjançant l’aportació de l’escriptura de poder
autoritzada pel Notari de ____________Sr/a. ____________________________ en data
___________________, al núm. _______________ del seu protocol.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per contractar i obligar-se en la qualitat amb que
respectivament actuen, i especial per celebrar el present contracte d’arrendament,
assegurant els compareixents l'íntegra subsistència dels apoderaments i càrrec, i a tal
efecte:
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MANIFESTEN
PRIMER.-

Que Mercabarna posseeix a la Zona Franca uns terrenys destinats
expressament a edificar-hi la denominada Unitat Alimentària de Barcelona.

SEGON.-

Que MERCABARNA amb la finalitat de servir a l'esmentada Unitat Alimentària
ha construït una sèrie d’edificis al seu càrrec. Forma part d’aquestes
construccions el Mercat majorista de producte ecològic - BIOMARKET situat a
la illa delimitada pels carrers Longitudinal 5, Longitudinal 7 (de nova
urbanització) i Transversal 5 del recinte de Mercabarna i el carrer perimetral
paral·lel al carrer 4 de la zona Franca.

TERCER-

Que MERCABARNA, interessada en l’arrendament de les 22 parades que
configuren el Mercat majorista de producte ecològic - BIOMARKET ha
convocat un concurs públic, mitjançant procediment obert (OB19109) per al
lloguer de les 22 parades, publicant-ne el corresponent anunci en el perfil del
contractant de l’entitat i a la Plataforma de Contractació Pública de la
Generalitat.

QUART-

Que
en
base
a
l’oferta
presentada,
per l’empresa
________________________que compleix amb tots els requisits requerits en
la licitació, el Director general de MERCABARNA, degudament autoritzat per
l’òrgan de contractació, un cop lliurada tota la documentació requerida i
escollides per part dels licitadors, per l’ordre de puntuació obtingut, les
diferents parades, en data __________________ ha resolt adjudicar en
mitjançant contracte de lloguer la parada núm. __________ del Mercat
majorista de producte ecològic – BIOMARKET a _____________________.

CINQUÈ-

Que __________________ha acreditat davant MERCABARNA la seva
capacitat i personalitat per a contractar i obligar-se en general i especialment,
per atorgar el present contracte; havent acreditat també la solvència tècnica
i professional, econòmica i financera sol·licitada al Plec de Clàusules jurídiques
i econòmiques reguladores de la licitació.

SISÈ.-

En conseqüència, ambdues parts formalitzen aquest contracte i estableixen
els següents:

2

PACTES
I.

Objecte
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A., "MERCABARNA", arrenda a
_____________________, la parada núm. _________ del Mercat majorista de producte
ecològic – BIOMARKET amb l'exclusiu i únic objecte que sigui destinada a l’activitat de
venda a l’engròs de __________________________.
- les característiques de l’esmentada parada son :
.
.
.

Superfície:
Localització:
Instal·lacions existents:

____________________________m2
_____________________________
Consten en el Plec de Clàusules Jurídiques i econòmiques

L’arrendament de la parada es du a terme d’acord amb l’establert en el present
contracte i amb subjecció a la següent documentació que revestirà caràcter contractual:
- Plec de Clàusules Jurídiques i econòmiques
- Oferta tècnica presentada per l’arrendatària
- Oferta econòmica presentada per l’arrendatària
Aquesta documentació, de la que les parts manifesten posseir-ne còpia exacta, forma
part integrant d’aquest contracte.
II.

Acceptació
_________________, accepta l’arrendament i es compromet a l'explotació, fent ús de
la parada arrendada, de l'activitat també detallada, amb estricta subjecció a les clàusules
del contracte així com a totes les lleis i disposicions vigents, i en especial aquelles que
fan referència a la indústria, el comerç i el treball, incloses les de previsió i seguretat
social.

III.

Condicions econòmiques
1. Preu mínim d’adjudicació
El preu mínim d’adjudicació
___________________________

ofert

es

de

____________

més

IVA
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Tenint en compte que l’arrendatària per poder prendre part en la licitació va constituir
una garantia provisional per import de _____________________ (3% del preu mínim
de licitació) i d’acord amb el que s’estableix 6.2 del Plec de clàusules jurídiques i
econòmiques, l’import d’aquesta garantia es deduirà de l’import a fer efectiu, en el
moment de signar el contracte d’arrendament, en concepte de preu mínim de licitació.
L’import que manca per satisfer, IVA inclòs, de __________________________€ es fa
efectiu, per l’arrendatària, en aquest acte mitjançant xec, còpia del qual s’adjunta al
present contracte.
2. Renda anual
El pagament de la renda anual, d’import _________€ més IVA, sense perjudici de les
corresponents revisions que més endavant es faran constar, s'abonarà en fraccions
mensuals de ___________________€ més IVA, que s'hauran de fer efectives,
ineludiblement, dintre dels 10 primers dies de cada mes mitjançant rebut domiciliat
amb càrrec al compte que comuniqui l’arrendatària. La renda es començarà a cobrar a
partir del mes de _________ de 2020.
La falta de pagament per part de l’arrendatària de la renda establerta permetrà a
MERCABARNA, exercitar davant la jurisdicció ordinària les accions legals que cregui
oportunes, a fi d'exigir el pagament del deute, més els interessos corresponents al
tipus bancari i indemnitzacions per danys i perjudicis
3. Revisió de la renda
La revisió de la renda, fins la finalització del contracte, s’efectuarà sobre la fracció
mensual d’aquest que es vingui satisfent i es realitzarà per primera
vegada,_________________ (a l’any de la signatura del contracte d’arrendament) i
després anualment, aplicant a l’última renda exigida el percentatge que correspongui
d'acord amb les oscil·lacions de l'Índex de Preus al Consum (IPC) de la Comunitat
Autònoma Catalana o el que el substitueixi, elaborat per l'Institut Nacional
d'Estadística (INE). S'acorda que la forma de càlcul de l'esmentat percentatge es farà
sobre les variacions produïdes entre l'últim índex definitiu publicat per l'INE i el del
mateix mes de l'any anterior.
IV.

Fiança
a) La garantia definitiva, o fiança, corresponent a dos mesos de renda, s’estableix en
________ €.
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Aquesta fiança respondrà de l'exacte compliment del contracte i de les responsabilitats
que es puguin derivar, com a conseqüència dels perjudicis ocasionats per l'incompliment
de les obligacions contractuals, i dels danys originats per l’arrendatària en l'immoble,
sense perjudici que MERCABARNA pugui reclamar a l'arrendatari els danys i perjudicis,
indemnitzacions econòmiques que pertoquin o les responsabilitats administratives,
penals o civils que s'escaiguin legalment.
b) Modificació de la fiança.
La modificació de la fiança procedirà en el supòsit de modificació del contracte.
Així mateix cada 10 anys, a comptar des de la signatura del contracte i coincidint amb la
data de revisió de la renda, la fiança serà revisada adequant-se a l’import de dos mesos
de la renda que es tingui que fer efectiva des d’aquell moment
c) Devolució de la fiança
La devolució o cancel·lació de la fiança es realitzarà, una vegada produït el venciment
del termini de durada del contracte i acomplert satisfactòriament el mateix, o resolt
aquest per causes no imputables al contractista seguint el procediment establert en el
contracte.
V.

Durada de l'arrendament
El present contracte tindrà una durada fins al 31 de desembre de 2040, amb independència
de les causes que facin possible a MERCABARNA rescindir-lo amb anterioritat a la data ja
esmentada, segons el que s’indica en el Pacte XII.
En el moment en que finalitzi el contracte, l’arrendatària vindrà obligada a deixar la parada
lliure i completament buida a plena disposició i satisfacció de MERCABARNA.
En el cas de resolució avançada del contracte per causa de l’arrendatària, MERCABARNA
farà seva la fiança i, a més podrà exigir a l’arrendatària la corresponent indemnització per
danys i perjudicis per l' import d’un any d’arrendament.

VI.

Obligacions de les parts
Son obligacions bàsiques dels arrendataris de les parades, les següents:
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1. Executar al seu càrrec en l’interior de la parada la totalitat de les obres que s’hagin de
dur a terme en aquesta per adequar-la a l’activitat a realitzar, d’acord amb l’establert en
la clàusula 18 Plec de clàusules jurídiques i econòmiques, amb l'obligació formal de
posar-ho en coneixement de MERCABARNA, sense que per tal concepte pugui reclamar
cap quantitat a l'esmentada empresa al termini de l'arrendament.
2. Destinar la parada únicament i exclusivament a l’ús i finalitat indicats en el Pacte I del
present contracte.
3. El pagament de les quantitats que, en concepte de preu mínim de licitació i renda es
fixin i de totes les que corresponguin a l’arrendatària.
4. Posar només si s’ha pres aquest compromís: Comercialitzar en la parada, com a mínim,
un _____% de fruites i/o hortalisses biològiques de proximitat (distancia màxima amb
Mercabarna de 250 Km) .
Aquest compromís s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació dels acords de proveïment
signats amb productors de fruites i/o hortalisses biològiques de proximitat (distancia
màxima amb Mercabarna de 250 Km ) o document acreditatiu de que l’empresa conrea
directament terres en les que produeix fruites i/o hortalisses biològiques de proximitat
(distancia màxima amb Mercabarna de 250 Km ).
Per acreditar el compliment d’aquest extrem s’haurà de presentar trimestralment a
Mercabarna, de forma telemàtica, declaració responsable, acompanyada de la
documentació que acrediti el compliment d’aquesta obligació.
5. Disposar, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, dels permisos oficials i constar
inscrita en els registres corresponents que siguin preceptius i necessaris per poder dur
a terme l’activitat de forma correcta, específicament s’haurà d’estar donat d’alta en el
Registre de CCPAE.
6. Mantenir la parada en bon estat de conservació i realitzar-hi les reparacions ordinàries.
7. Mantenir la parada oberta al públic els dies i hores de funcionament del BIOMARKET.
8. Acomplir l’establert en el Pla de Mobilitat interior de Mercabarna .
9. L’arrendatària haurà de contractar i mantenir vigent, amb una companyia solvent, una
pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi en tot cas i suficientment, els possibles danys
a tercers per import mínim de 500.000 €.
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La pòlissa de responsabilitat civil haurà de mantenir-se en vigor fins la conclusió total i
definitiva del contracte.
D’aquesta pòlissa s’haurà de presentar inicialment una còpia a Mercabarna i
posteriorment, amb periodicitat anual, còpia dels rebuts satisfets pel seu manteniment.
Aquesta pòlissa haurà de ser actualitzada segons l’increment que experimenti l'IPC de
Catalunya cada 5 anys.
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, l'adjudicatari serà plenament i
íntegrament responsable dels danys no assegurats.
10. L’arrendatària mantindrà la parada neta i es proveirà dels mitjans necessaris per a
l’eliminació de residus, els quals aniran totalment al seu càrrec. Donada l’existència a
Mercabarna, d’una Zona de Recollida de Residus, l’arrendatària podrà optar entre
eliminar els residus propis de la seva activitat pel seu compte, o portar-los a l’esmentada
Zona, sempre i quan s’acompleixin els requisits establerts per Mercabarna.
11. Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat u obra que pogués perjudicar el BIOMARKET.
12. L’arrendatària s’obliga i es compromet a facilitar, en tot moment i circumstància,
l’entrada en la parada a MERCABARNA o al personal que ella designi, a efectes de
comprovar el compliment de les obligacions de l’arrendatària, així com l’ús i l’estat de
conservació de la parada.
13. Proveir-se dels adequats serveis de seguretat.
14. Acomplir l’establert en la “NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT MAJORISTA
DE PRODUCTE ECOLÒGIC DE MERCABARNA “BIOMARKET”.
15. L’arrendatària no tindrà dret d’adquisició preferent en cas d’alienació de la finca.
16. Facilitar puntualment la informació estadística sol·licitada per la Direcció de
MERCABARNA.
17. L'arrendatària, en el supòsit d'extinció del contracte d'arrendament pel transcurs del
termini convencional, no tindrà dret a cap indemnització.
L'incompliment per l'arrendatària de qualsevol de les obligacions assumides, mitjançant el
present contracte, donarà lloc a la seva resolució, i a l'obligació d'indemnitzar a l'arrendadora
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per danys i perjudicis, sent a càrrec de l'arrendatària el pagament de les costes que la
reclamació origini, cas que es produeixen.
VII.

Transmissió dels drets de l’arrendatària
Els drets dimanants del present contracte es podran transmetre mitjançant cessió o
traspàs, sempre que l’arrendatari hagi gaudit, com a mínim d’un any del contracte
d’arrendament, que la persona física o jurídica interessada en que li sigui traspassat el
contracte compleixi tots els requisits establerts per ser titular d’una parada en el
BIOMARKET, que aquesta transmissió sigui comunicada i acceptada per Mercabarna i
s’aboni a aquesta la següent participació econòmica:
- l’import que resulti més alt d’aplicar el 15% del valor declarat del traspàs o el 10% de
la renda que manqui per satisfer fins a l’acabament del contracte, a valor de la renda
que s’estigui satisfent en el moment del traspàs, i tenint en compte que aquest
import, en cap cas, podrà ser inferior a una anualitat de la renda que s’estigui
satisfent.
En el moment de signar el contracte d’arrendament l’adjudicatari haurà de lliurar a
Mercabarna certificació de l’estructura de participació societària. Qualsevol transmissió
d'accions o participacions socials haurà de ser comunicada a Mercabarna en el termini
màxim de 3 mesos.
La transmissió d’accions o participacions socials d'un 50% o més respecte a l'existent en
el moment de signar el contracte d’arrendament tant si aquest canvi es fa d’un cop, com
per transmissions successives, es considerarà un traspàs satisfent-se a Mercabarna la
participació econòmica establerta en l’apartat anterior.
Malgrat això no es consideraran traspàs i per tant no hauran de satisfer cap quantitat
en concepte de participació en el mateix a Mercabarna:
- els supòsits de transmissions de titularitat o de participacions socials entre parents
en línia directa ascendent i descendent, i entre germans sempre i quan aquests ja en
siguin socis i Mercabarna tingui coneixement previ.
- els supòsits de fusió d’empreses amb estructures societàries en que hi hagi identitat
de titulars de les accions o participacions socials entre elles.

VIII.

Danys i perjudicis
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L'arrendatària es fa directament i exclusivament responsable, civilment i criminalment, de
tots els danys i lesions que, en les coses o en les persones, pugui originar durant el temps
que duri el contracte d’arrendament de la parada.
IX.

Obres i Instal·lacions
OBRES I INSTAL.LACIONS A REALITZAR PELS ARRENDATARIS PER ADEQUAR LES PARADES A
L’ACTIVITAT A REALITZAR:
El condicionament interior de les parades, a càrrec dels arrendataris, es regirà pels següents
criteris:
- La instal·lació elèctrica i d´enllumenat inclòs el cablejat des del quarto de comptadors,
que discorrerà per les safates i canaletes disposades a l´efecte. L´enllumenat de la zona
d´exposició penjarà del suport previst al passadís central. La potencia màxima fitxada
per les parades grans és de 20,78 kw i 17,32 kw per les petites.
- El sistema d’enllumenat de la parada haurà de ser amb solucions tecnològiques LED i
equips que garanteixin la major eficiència energètica. Igualment, el sistema
d’enllumenat de la zona d’exposició de producte haurà de ser LED garantint la màxima
eficiència energètica i integrat en el sistema unitari del conjunt del mercat.
- La instal·lació de telefonia i dades de l’interior de la parada.
Es consideren altres possibles instal·lacions a càrrec de l’arrendatari, que segons criteri del
mateix, poden ser requerides per adequar la parada, com poden ser, entre d’altres:
- La possible construcció d´altell i sanitari, inclòs la instal·lació de fontaneria i sanejament
i la connexió a l´arqueta corresponent.
- Col·locació, si es considera oportú, de bàscules empotrades al paviment.
- Instal·lació, si es el cas, de falç sostres que es puguin col·locar.
- Instal·lació de cambra frigorífica a la parada o climatització de l’interior de la parada. En
aquests casos podria comportar la modificació i/o doble instal·lació de ruixadors per
protecció contra incendis.
- Per la instal·lació de producció de fred i aire condicionat, la maquinaria exterior es
situarà a la coberta de l´edifici al lloc previst al projecte i la connexió interior de
canonades i cablejat es farà per els espais indicats al projecte.
- Tots els equips de condicionament i refrigeració hauran de garantir la màxima eficiència
energètica amb solucions tecnològiques respectuoses amb el medi ambient.
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- Totes les connexions exteriors a les parades es faran obligatòriament per les safates o
canalitzacions comuns de l´edifici disposades a l´efecte. En cap cas es permetran
recorreguts alternatius.
- Es mantindran les condicions constructives i les instal·lacions de protecció contra
incendis , si es el cas, s´adaptaran, a càrrec dels arrendataris, a les distribucions interiors
de la parada. En cap cas es podran alterar les condicions estructurals i de protecció
contra incendis de l´edifici.
- Totes aquestes obres requeriran autorització prèvia de Mercabarna i llicencia municipal
d´obres i/o d´activitat segons les Ordenances de l´Ajuntament de Barcelona, aportant la
documentació tècnica corresponent i el nomenament d´un tècnic responsable.
OBRES DE CONSERVACIÓ I REPARACIÓ
- Tenint en compte que en el Biomarket hi haurà zones d’ús comú i zones d’ús privatiu,
les obres que tinguin caràcter de conservació de les zones d’ús comú aniran a càrrec de
Mercabarna i les que tinguin caràcter de conservació de les zones d’ús privatiu aniran a
càrrec de cadascun dels arrendataris. A excepció, que en cas de que algú ocasioni un
desperfecte, les obres seran a càrrec del causant del dany que ha provocat la reparació,
sigui on sigui que es causi l’esmentat dany.
- Per a la realització d’obres de reparació i manteniment se seguirà el mateix criteri,
D’acord amb aquestes normes:
(a) Les obres interiors, les instal·lacions i elements necessaris per a la normal utilització
de les parades aniran a càrrec dels arrendataris, així com les connexions als serveis i
els contractes amb les empreses subministradores.
En cap cas la realització d’obres per part dels arrendataris podrà comportar
l’ocupació de l’espai públic del mercat, menys en el supòsit que es disposi d’un permís
exprés de Mercabarna .
(b) Mercabarna, en el cas que consideri necessària la realització d’obres de conservació
i reparació a l’interior de les parades, i aquestes, un cop requerits, no es realitzin pels
arrendataris, tindrà dret a dur-les a terme tenint aquests l'obligació de suportar-les i
pagar-les.
- Els arrendataris no podran realitzar obres ni instal·lacions de cap classe en les parades
sense el permís previ de Mercabarna. En cas de realitzar-se seran paralitzades de forma
immediata, venint obligat l’arrendatari a restituir el seu estat anterior.
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- Totes les obres i instal·lacions que es realitzin a l’interior de les parades i que quedin
unides de manera permanent al terra, a les parets i als altres elements que l’integren,
passaran a ser immediatament propietat de Mercabarna.
- Es considerarà que aquestes obres i instal·lacions estan unides de manera permanent
quan no es puguin separar del terra, de les parets o dels elements, sense el seu
trencament o deteriorament.
- Les obres i instal·lacions que es realitzin en el Mercat i a les parades s’ajustaran als
requisit requisits tècnics i sanitaris exigibles per la normativa interna de Mercabarna i la
legislació en vigor.
X.

Neteja
Els arrendataris de les diferents parades del BIOMARKET estaran obligat a realitzar la neteja
i desinfecció, desratització i desinsectació dels espais i instal·lacions que els correspon
ocupar, tant pel que fa a la parada com a la zona d’exposició, en cas que la parada
despongui d’aquesta, i aquestes tasques s’hauran de realitzar coordinadament amb la
neteja dels espais comuns.
Mercabarna serà l’encarregada de la neteja les zones comunes, passadís central, accessos,
lavabos públics, molls i sotamolls. També vetllarà pels requisits higiènic-sanitaris realitzant
desinfeccions periòdiques als lavabos i accions de prevenció i correcció de desinsectació i
desratització en els espais comuns del mercat.
Els arrendataris de les parades del BIOMARKET s’hauran de treure el codi de productor de
residus.
Els residus generats per l’escombrat de la parada han de ser recollits i gestionats juntament
amb el resta de residus que genera la mateixa.
La gestió dels residus, originats per la seva activitat comercial, sempre es farà sota el principi
de la reducció, recuperació i reciclatge. En el mateix BIOMARKET hi haurà un punt de
recollida d’aquest residu, entenent que les quantitats a gestionar seran mínimes, tenint en
compte que s’haurà aplicat el principi de la reducció i la recuperació abans d’arribar al
reciclatge. La recollida de residus serà amb separació en origen per poder realitzar recollida
selectiva.
Els residus no classificats com a assimilables a urbans/comercials, seran gestionats
directament per qui els produeixi segons el que estableixi en cada moments la normativa
vigent.
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El mercat disposarà d’un espai on poder gestionar els residus separats per fraccions, propis
de l’activitat que es realitzà en el BIOMARKET:
- Les restes de matèria orgànica vegetal provinents de la comercialització del producte.
Amb un màxim de 400 Kg al dia.
- Les fraccions dels envasos i embalatges d’aquestes (caixes de cartró, de plàstic i de
fusta...)
Per qualsevol volum superior a l’indicat, el productor de residu ho podrà gestionar portantlo al Punt Verd de Mercabarna.
Mercabarna disposarà en el BIOMARKET dels sistemes més adients per a la gestió de
residus, d’acord amb la legislació vigent.
Dintre del recinte de Mercabarna l’Agència de Salut Pública vetlla per a la seguretat
alimentària, la qual demanarà que cada parada realitzi tot allò que li sigui d’obligat
compliment, com pot ser entre d’altres requeriments, l’anàlisi de perills i punts de control
crítics (APPCC) juntament amb el registre sanitari.
XI.

Lliurament de la parada
L'arrendatària declara que la parada arrendada li és lliurat a la seva total satisfacció.

XII.

Resolució del contracte
MERCABARNA podrà donar per resolt el contracte d’arrendament de la parada i promoure
el desnonament de l’arrendatària, per:
1. Compliment del termini establert.
2. Canvi d'activitat en la parada, sense el consentiment exprés i per escrit de
MERCABARNA.
3. Posar només si s’ha pres aquest compromís : No comercialitzar en la parada, com a
mínim, un _____% de fruites i/o hortalisses biològiques de proximitat (distancia màxima
amb Mercabarna de 250 Km) i/o no acreditar aquest extrem mitjançant la presentació
trimestral de forma telemàtica, de declaració responsable, acompanyada de la
documentació que acrediti el compliment d’aquesta obligació.
4. Falta de pagament de la renda establerta durant 3 mesos, o de qualsevol de les
quantitats de les quals s’hagi assumit el pagament, o corresponguin a l’arrendatària. El
pagament que es realitzi fora del termini comportarà la meritació d'interessos de
demora al tipus legal vigent en cada moment.
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5. Cessió a tercers, o sotsarrendament, sense l'anuència de Mercabarna.
6. No comunicar a Mercabarna de forma fefaent i abans de transcorreguts 3 mesos de la
seva formalització les transmissions d'accions o participacions socials.
7. No estar en possessió, per causes imputables a l’arrendatària, dels permisos oficials ni
constar inscrita en els registres corresponents que siguin preceptius i necessaris per
realitzar l’activitat en la parada.
8. No estar en possessió, o haver perdut , per qualsevol causa, el certificat CCPAE .
9. Concurrència específica d'alguns dels motius o causes de revocació o anul·labilitat
previstos en aquest Plec o en el contracte.
10. Incompliment de les obligacions indicades en aquest contracte.
11. Per les causes previstes en l'article 1.569 del Codi Civil i en la LAU.
En el cas de resolució avançada del contracte, per causa de l’arrendatària, Mercabarna farà
seva la fiança i, a més, podrà exigir a aquesta la corresponent indemnització per danys i
perjudicis.
XIII.

Consums, impostos i altres despeses
Aniran a càrrec de l’arrendatària les despeses corresponents a la totalitat de serveis i
subministraments com: l’electricitat, aigua, i altres que, si s'escau, siguin necessaris de
cara al funcionament de l'activitat a desenvolupar.
Així mateix l’arrendatària pagarà totes les despeses inherents a l'explotació del negoci,
així com tots el altres serveis anàlegs, que es donin a la Unitat Alimentària, a més de tots
els impostos, tributs i exaccions de qualsevol naturalesa i àmbit que afectin a l’edifici i
instal·lacions, així com pròpiament a la activitat a desenvolupar, donant-se per entès que
cap d'ells es troba inclòs en la renda pactada.
Amb referència a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponent a la parada
arrendada, Mercabarna, d’acord amb el que estableix la LAU, repercutirà als
arrendataris la fracció que els correspongui.

XIV.

Submissió
Ambdues parts, amb renúncia del seu propi fur i per les qüestions que poguessin derivarse d'aquest contracte, es sotmeten, expressament, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
de Barcelona.
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En prova de conformitat, ambdues parts subscriuen aquest contracte en el lloc i, la data
assenyalats a l'encapçalament.

Per _____________________

Per MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE
BARCELONA, S.A "MERCABARNA"

Sr./a ______________________

Sr. Josep Tejedo i Fernández
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