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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L’ARRENDAMENT DE CINC HABITATGES 
PER L’AJUNTAMENT DE SANT CELONI PER A DESTINAR-LOS A FINALITATS SOCIALS 
DINS DEL PROGRAMA LLOGUER SEGUR 
 
 
1. Objecte 
 
L'objecte d'aquest contracte és l'arrendament d’habitatges a Sant Celoni i la Batllòria per part 
de l’ajuntament de Sant Celoni per a constituir un Fons de lloguer social, contemplat en el Pla 
Local d’Habitatge (acció E13b) i dins del programa Lloguer Segur, per a què es pugui cedir l’ús 
de l’habitatge o sotsarrendar-lo a les unitats de convivència beneficiàries del Programa 
d’inserció de Sant Celoni, determinades pels Serveis socials municipals. En concret es 
contempla el lloguer de: 
 
 4 habitatges en el nucli de Sant Celoni 
 1 habitatge en el nucli de la Batllòria 
 
 
2. Característiques dels habitatges 
 

2.1. Ràtio cost mensual 
 
Vista la finalitat social del programa Lloguer segur i les garanties de cobrament, gestió i 
mediació que ofereix l’administració local, la ràtio màxima renda mensual (RMM) en euros 
entre la superfície útil (SU) en metres quadrats, no podrà superar els 4,16.-€/m², fixant-se 
també a la vegada un preu base de licitació màxim de 250.- €/mensuals per habitatge. 
 
En cap cas es tindrà en compte als efectes de superfície computable per a la renda, els 
espais soterrani o semisoterrani, ni tampoc garatges, trasters, terrasses i patis.  
 
No es computarà a efectes de valoració l’existència de mobles. 
  
 
2.2. Serveis 
 
L’habitatge ha de disposar d’escomesa exterior i distribució interior dels subministraments 
d’electricitat i aigua  potable així com l’evacuació a les xarxes de sanejament. 
 
L’habitatge ha de disposar de comptadors dels serveis i contractes de subministrament 
d’aigua potable i d’energia elèctrica i de qualsevol altra instal·lació que disposi l’habitatge.  
 
L’oferent ha de garantir que l’habitatge que proposa no té cap deute pendent en cap 
companyia subministradora. 
 
  
2.3. Distribució 
 
L’habitatge haurà de disposar com a mínim, en peces separades o conjuntes de cuina- 
menjador - sala d’estar, cambra higiènica i dues habitacions. L’espai format per la cuina, 
menjador, sala d’estar haurà de tenir més de 14 m² de superfície útil. Com a mínim les 
habitacions hauran de tenir una superfície igual o superior a 5 m² i admetre la inscripció d’un 
quadrat que faci en planta 1,80x1,80 m.  
 
Qualsevol característica tècnica de l’habitatge es basarà en el Decret 141/2012, de 30 
d’octubre, pel qual es regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat. 
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2.4. Façana 
 
L’habitatge ha de disposar de façana a carrer o a espai interior d’illa que reuneixi les 
condicions suficients de ventilació. 
  

 
3. Emplaçament 
 
L’ habitatge ha d’estar ubicat dins dels nuclis urbans de Sant Celoni o la Batllòria. 
 
 
4. Condicions legals 
 
L’habitatge objecte de l’oferta d’arrendament haurà d’estar inscrit al Registre de la Propietat a 
nom de l’oferent, lliure de càrregues i gravàmens, arrendaments i ocupants i al corrent de 
pagament de tributs  amb excepció de les afeccions fiscals i càrregues hipotecàries que li 
siguin admeses.  
 
L’habitatge ha de constar en el cadastre d’urbana amb l’ús de vivenda i ha de disposar de la 
cèdula d’habitabilitat en vigor. 
 
 
5. Càrrecs de l’oferent 
 
Aniran a càrrec de l’oferent els tributs (taxa de recollida d’escombraries i impost de béns 
immobles, entre d’altres) i les quotes veïnals per despeses de la comunitat de veïns i si s’escau 
les revisions i inspeccions obligatòries de les instal·lacions de que disposi l’habitatge.  
 
L’habitatge ha d’estar al corrent del pagament de tributs i impostos. 
 
L’oferent autoritza, en cas que es concreti el lloguer del seu habitatge a què l’ajuntament faci  
cessió d’ús o sotsarrendament de l’habitatge a terceres persones, a qui autoritzen també el seu 
empadronament en l’habitatge com a domicili habitual. 
 
 
6. Assegurança i subministraments de l’habitatge 
 
Els subministraments individualitzables mitjançant comptador seran a càrrec de l’arrendatària.  
 
L’ajuntament subscriurà un cop signat el contracte de lloguer una assegurança multirisc que 
cobreixi els danys al continent de la llar, la defensa jurídica i la responsabilitat civil de 
l’habitatge. 
 
Ambdós conceptes de despeses l’ajuntament les podrà repercutir a la unitat de convivència 
beneficiària, segons concretin cas per cas, els serveis socials municipals. 
 
 
7. Duració del contracte 
 
El termini de durada del contracte serà d’un any a partir de la formalització del contracte 
d’arrendament i estarà subjecta a la pròrroga forçosa que estableix l’article 9 de la Llei 29/1994, 
de 24 de novembre d’Arrendaments Urbans o legislació que la substitueixi. Arribat el dia del 
venciment del contracte, aquest es prorrogarà per terminis anuals fins que l’arrendament 
assoleixi la duració mínima dels cinc anys. 
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8.    Preu base de licitació 
 
El preu base de licitació per a cada habitatge serà de 3.000,00.-€ anuals exempt d’IVA, aquest 
preu és millorable a la baixa.  
 
 
9. Arranjaments i/o adequacions necessàries  

 
En la valoració objectiva de les ofertes més avantatjoses per part del tècnic de l’àrea de 
Territori, s’emetrà informe sobre els arranjaments i/o adequacions que s’hagin de fer a 
l’habitatge a càrrec de la propietat, així com el termini necessari per a dur-les a terme, essent 
causa de no contractació de l’arrendament de l’habitatge el no realitzar-les dins del termini 
informat o que aquest sigui superior a un mes. 

 
 

10. Documentació a presentar 
 

- Nota simple actual de l’habitatge emesa pel Registre de la Propietat. 
- Cèdula d’habitabilitat en vigor. 
- Proposta econòmica d’arrendament. 
- Declaració jurada conforme l’habitatge: 

� Està lliure de càrregues, gravàmens i ocupants. 
� Disposa de contractes vigents de subministrament del servei d’aigua potable i 

subministrament d’energia elèctrica i de qualsevol altra instal·lació que disposi 
l’habitatge. 

� Està al corrent de pagament de tots els subministraments de serveis. 
� No té pendent cap tribut municipal referit a l’habitatge. 

 
  

Sant Celoni, 22 de maig de 2013 
 
El tècnic auxiliar de l’Oficina d’Habitatge  Vist-i-plau 
Xavier Collet Cabré  
       La directora de l’àrea de Territori 
       Pilar Puig i Calvet  
 


