CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LLOCS DE VENDA
FIXES DEL MERCAT CENTRAL DE REUS
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Reus, .....................................................
REUNlTS

D’una part el Sr. Carles Prats Alonso que actua en nom i representació de REUS
MOBILITAT I SERVEIS, S.A.
S.A. (RMS) amb NIF A43203520. El Sr. Prats intervé en la
seva qualitat de conseller delegat de RMS, nomenat en virtut d’acord del consell
d’administració de la societat de 24 d’octubre de 2019 elevat a públic en
escriptura atorgada pel Notari de Reus Sr. Francisco Javier Pajares Sánchez, el dia
22 de novembre de 2019 amb número de protocol 2291.
l d’altra banda el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX amb NlF XXXXXXXXXX qui
actua en nom i representació de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX amb NIF
XXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Es reconeixen les capacitats jurídiques i d'obrar necessàries i suficients pel present
contracte, en les qualitats que actuen, i
MANlFESTEN
l.l.- RMS és l’empresa municipal creada per l'Ajuntament de Reus per a la gestió,
administració i explotació dels mercats i els aparcaments públics de la ciutat. Els
seus estatuts foren aprovats definitivament el dia 28 d'octubre de 1988. La
inscripció en el Registre Mercantil data del dia 27 de desembre de 1988.
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ll.ll.- El plec de condicions per a l'adjudicació dels llocs de venda fixos del Mercat
Central fou aprovat per l' Ajuntament de Reus en sessió plenària de data 27 de
juliol de 1990.
En l’article 32 del plec de condicions consta que en cas que quedin llocs deserts,
s’adjudicaran automàticament a RMS, estant facultada aquesta empresa per a
formalitzar contractes d’arrendament amb tercers de les parades de les quals és
adjudicatària, segons estableix l’article 36 del reglament de Mercats Municipals de
Reus. RMS sempre mantindrà la condició de concessionària, essent la seva relació
amb l’Ajuntament de Reus, de caràcter jurídic-administratiu.
Aquesta empresa està facultada per a formalitzar contractes d'arrendament amb
tercers de les parades de les quals es concessionària, de conformitat amb el que
preveu l'article 36 del Reglament de Mercats Municipals de Reus.
lll.lll.- Atès que XXX ha resultat adjudicatari d’una parada del mercat, en virtut del
procediment de pública concurrència per l’arrendament de parades del mercat
central de Reus endegat el mes de febrer de 2020, ambdues parts contractants
pacten arrendar els llocs de venda números XXXXX del Mercat Central per tal de
destinar-los a l’activitat de XX, d'acord amb les següents,
CLÀUSULES
1.- RMS, en tant que societat anònima municipal, gestora del servei públic de
mercats municipals, arrenda en aquest acte el lloc de venda núm. XXXXX del Mercat
Central a XXX, per tal de destinar-los a l’activitat de XX, de conformitat amb les
condicions que s'estipulen en els apartats següents.
2.- El preu de l'arrendament es de x euros mensuals més IVA per cada parada.
A la vegada, l’arrendatària subroga l’obligació de l’arrendador de satisfer a l’Ajuntament
el cànon mensual, que actualment es xifra en 123,59 euros mensuals per parada.
Les revisions anuals d’aquest cànon s’efectuaran de conformitat amb el que disposa
el plec de condicions que va regir el concurs públic convocat per a la concessió de
l’explotació i manteniment dels llocs de venda fixos del Mercat Central, així com
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Reus de data 26 de juliol de 1996.
3.- L’arrendatària ostentarà els drets i deures establerts en el Plec de Condicions que
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en l’exercici 1990 va regir el concurs públic per a l’adjudicació dels llocs de venda
fixos del Mercat Central, en els Reglaments de Mercats i en la resta de normativa
vigent, estipulats per a les persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva
activitat en els mercats públics de la ciutat de Reus, i que expressament declara
conèixer. Així mateix es compromet al compliment de la resta de legislació vigent
relativa al desenvolupament de l'activitat en qüestió.
4.- La vigència del present contracte comença el dia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i acaba el
dia 21 de març de 2041
L'extinció del present contracte per haver transcorregut el termini de la seva vigència,
es produirà sense que l'arrendadora hagi d'efectuar cap requeriment a l’arrendatària.
L'extinció d'aquest contracte per haver transcorregut el termini pactat de
l'arrendament de la parada establert en la present clàusula, malgrat que en
l’esmentada parada s'hi hagi exercit durant els cinc darrers anys de vigència del
lloguer l'activitat comercial de venda al públic pactada no donarà cap dret, en cap cas,
a l’arrendatària a ser indemnitzada, per cap concepte, ni per l'arrendadora ni per
l’Ajuntament, ni tan sols en el supòsit que l’arrendatària hagués manifestat, amb
antelació a l'expiració del termini de l'arrendament, la seva voluntat de renovar el
contracte, renunciant en aquest acte XXX a sol·licitar aquesta indemnització.
5.- Amb independència del preu a abonar per l'arrendament i del cànon mensual,
l’arrendatària pagarà els serveis que rebi, així com les despeses de manteniment, els
consums d'aigua, electricitat i la resta de subministres contractats a les respectives
empreses proveïdores, preus públics, tributs i també la resta de despeses que
s'originin de la relació arrendaticia, del desenvolupament de l'activitat i del
manteniment conservació i millora del conjunt del mercat central.
6.- El règim jurídic de la relació entre RMS i l’arrendatària del lloc de venda es regula
per les clàusules d'aquest contracte, per les disposicions dels Reglaments de Mercats
Municipals de l'Ajuntament de Reus en tot el que sigui directament aplicable, i per la
resta de normativa vigent.
7.- Atès que l'activitat que es desenvolupa en el Mercat Central constitueix un servei
públic, XXX es compromet, en aquest acte, al compliment de tot tipus de resolució o
disposició de l'Ajuntament de Reus, relativa a la organització i ordenació de l'activitat
del mercat.
8.- En el cas de dissolució de la societat RMS o de revocació dels acords del Ple de la
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Corporació que serveixen de fonament a la present relació contractual, l'Ajuntament
de Reus o l'empresa u organisme designat per aquest, assumirà la condició
d'arrendador front els arrendatària dels llocs de venda.
En el supòsit que, RMS volgués traspassar els drets concessionals que ostenta en
relació a la parada número XXXXX a XXX aquest es compromet a acceptar el traspàs i
a sol·licitar conjuntament amb RMS, la corresponent autorització municipal restant,
aleshores, sense efecte el present contracte, assumint, llavors, la condició de
concessionària, en el supòsit que l’Ajuntament atorgués l’esmentada autorització.
9.- RMS lliura en aquest acte XXX la parada núm. XXXXX destinades a l’activitat de XX
amb la connexió dels subministraments d'aigua, electricitat, desguassos, sòl
pavimentat amb terratzo, parets enrajolades i tancament amb tendal, sent a càrrec de
l’arrendatària la resta d’instal·lacions complementàries, el projecte de les quals haurà
de ser aprovat, prèviament, per RMS. L’arrendatària no podrà modificar el destí de la
parada arrendada, i estaran obligats a mantenir-la en condicions d'higiene i conservarla en perfecte estat, realitzant pel seu compte i al seu càrrec, sense dret a cap tipus
d'indemnització, reintegrament, o reducció de la renda, les reparacions i obres de
conservació necessàries responent, fins i tot, dels deterioraments produïts pels usuaris
havent-la de retornar, igualment, en perfecte estat, al finalitzar la vigència d'aquest
contracte. No podrà realitzar obres que modifiquin la configuració o l'estructura de la
parada, ni traspassar-la, cedir-la o sots-arrendar-la a tercers, ni en tot ni en part, ni
gratuïta ni onerosament, sense l'autorització expressa, per escrit, de l'arrendadora.
En cap cas la realització de qualsevol tipus d'obres donarà dret a l’arrendatària a
suspendre o desistir del contracte.
10.- La realització d'obres de millora en l'immoble on es troba la parada que
s’arrenda o bé en aquesta, serà a càrrec de l’arrendatària que no tindrà dret a
suspendre o desistir del contracte.
11.- Són causes de rescissió d'aquest contracte d'arrendament les previstes en el
Reglament de Mercats Municipals i en el Plec de Condicions, per la qual cosa ho serà,
entre d’altres, el fet de tenir les parades tancades, sense causa justificada, durant
quinze dies. La falta de pagament per part de l’arrendatària del preu de l’arrendament
previst en la clàusula 2, o bé de la resta dels compromisos econòmics, durant dues
mensualitats, donarà lloc, així mateix, a la rescissió d'aquest contracte.
Qualsevol altre incompliment de les clàusules establertes en aquest contracte, donarà
lloc, així mateix a la seva resolució.
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Ambdues parts pacten, expressament, que la falta de pagament del preu de
l’arrendament en els terminis previstos en la clàusula 2 donarà lloc a la rescissió del
present contracte, sense perjudici del dret de l’arrendadora al cobrament de la
quantitat impagada, assumint XXX l’obligació de deixar lliure, a disposició d’RMS, la
parada arrendada, sense dret a cap reintegrament o indemnització, en el termini de
10 dies a comptar des de la data del venciment del termini impagat, restant
aleshores, propietat d’RMS la fiança constituïda.
12.- Les instal·lacions complementàries que l’arrendatària executi en el lloc de venda
aniran al seu exclusiu càrrec, amb una prèvia aprovació per part d'RMS del projecte
d’instal·lació.
13.- Les instal·lacions i reformes que efectuï l’arrendatària quedaran en propietat de
l'Ajuntament a la fi del contracte, sense que l’arrendatària tingui cap dret a
indemnització per aquest concepte. Cada vegada que l’arrendatària les vulgui
modificar haurà de demanar permís a RMS. Un cop transcorreguts 15 dies a comptar
des de la finalització de la vigència del present contracte, s’entendrà que l’arrendatària
renúncia als drets que ostenti sobre qualsevol tipus d’estri, objecte, instal·lació o
moble que es pugui trobar a la parada, restant facultada RMS per a disposar
lliurement sobre els mateixos, sense que l’arrendatari pugui reclamar a RMS cap tipus
de compensació o indemnització per aquest concepte.
14.- L’arrendatària s'obliga a tenir al dia tantes llicències, autoritzacions o permisos
com es precisin dels organismes competents en matèria de sanitat, treball, hisenda i
qualsevol altres necessaris pel desenvolupament de l'activitat en la parada que
s’arrenda.
15.- RMS es reserva la facultat de canviar la ubicació de la parada arrendada, sense
dret a cap indemnització per part de XXX en el cas que durant el termini de vigència
d'aquest contracte, sobrevinguin circumstàncies tècniques o d'interès públic que, pel
bon funcionament del mercat, així ho aconsellin.
16.- Els litigis entre les parts es resoldran sotmetent-se a la jurisdicció dels Tribunals
de Reus.
17.- En garantia del compliment de les obligacions derivades del present contracte,
s'estableix una fiança per import de 700,60 euros per parada, que l’arrendatària ha
fet efectiva amb anterioritat a aquest acte.
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Cada cinc anys, a comptar des del dia d'avui, s'actualitzarà aquesta fiança, prenent
com a referència l'augment de l'índex acumulatiu de l'IPC, segons les dades que
faciliti l'Institut Nacional d'Estadística o índex que el substitueixi.

I perquè consti en senyal de conformitat, afirmant-se i ratificant-se en el contingut del
present document, que prometen complir lleial i fidelment, ho signen per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data a dalt indicats.
L'ARRENDADORA
RMS

L’ARRENDATÀRIA
XXX

Sr. Carles Prats Alonso

Sr. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, li informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de REUS MOBILITAT I SERVEIS, S.A.
amb la finalitat d’agilitzar la nostra gestió en la sol·licitud de renúncia a l’autorització d’ocupació temporal a la venda no
sedentària en els mercants ambulants de Reus, així com proporcionar-li informació que se’n derivi fins i tot per mitjans
electrònics tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu
cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Sardà i Cailà, s/n
2ª Planta - 43201 REUS o bé enviant-ho per correu electrònic a dpd@reus.cat

