
 
 
 

CONDICIONS DEL CONTRACTE DE LLOGUER 
 

 
1ra.-   OBJECTE.- L´objecte del contracte és  el  lloguer de la vivenda citada. 
 
2na.- ESTAT DE LA VIVENDA.- l´arrendatari haurà  de conservar l´apartament o vil.la  en 
l´estat de neteja en el qual l´haurà trobat i utilitzar-lo amb moderació. Haurà de netejar-lo 
abans de la seva marxa. 
 
3ra.- INVENTARI DEL CONTINGUT DELS APARTAMENTS O VIL.LES.- A l´inventari dels 
nostres apartaments i vil.les es troben tots els estris de cuina, vaixella, coberts, etc. Els llençols, 
mantes i cobrellits, al igual que les tovalloles i serveis de taula estan incluïts pel nombre de 
persones indicades en el contracte. 
 
4rta.- PERÍODE D´OCUPACIÓ.- El lloguer comença a les 17h. del primer dia estipulat en el 
contracte. Si bé, en la majoria dels casos la vivenda acostuma a estar disponible abans 
d´aquesta hora, podent en aquest cas ésser ocupada sense que això representi un augment del 
lloguer. El lloguer finalitza  a les 10h. del matí  del dia següent al últim dia del període reservat. 
D´aquesta manera, per exemple, un lloguer que finalitzi el dia 30 de Juliol o Agost l´arrendatari 
haurà de deixar lliure la vivenda abans de les 10 del matí del dia 31. 
 
5a.- PREU.- Si no s´indica el contrari, el preu del lloguer inclou tots els possibles impostos i 
taxes sobre la propietat, a la vegada que els consums normals d´aigua gas i electricitat. El 
pagament s´ha de fer efectiu a la seva arribada, en el moment de l´entrega de claus. 
 
6a.- FIANÇA.- En els nostres apartaments i vil.les s´exigeix l´entrega d´un dipòsit de 
garantia, a pagar a la seva arribada i reembolsat a la seva sortida, del que podran deduïr-se els 
imports que l´arrendador  estipul.li pels ensers que hagin estat trencats, deteriorats o siguin 
desapareguts. L´import de la fiança consta en la pormenorització del total a pagar.  
 
7a.- LÍMIT  D´OCUPACIÓ.-  Els apartaments i vil.les es lloguen pel nombre màxim de 
persones indicat en el contracte. Qualsevol increment ocasional o permanent en el nombre de 
llogaters haurà de solicitar-se amb antelació a la propietat. Un augment de l´ocupació 
contractada comportarà  l´obligatorietat  del arrendatari d´abonar els costos suplementaris que 
d´ella es derivin dels que serà informat amb anterioritat per l´arrendador. En cap cas 
l´ocupació podrà superar la capacitat màxima estipulada per a cada vivenda. Els nens es 
contabilitzaran igual que els adults. 
 
8a.- ANIMALS.- En general, els animals no estan permesos. La possibilitat d´introduir un 
animal a la vivenda s´haurà de sol.licitar en el moment de fer la reserva. En tot moment 
l´arrendetari serà responsable dels problemes i molèsties que pugui produir qualsevol animal 
del seu càrrec. La propietat té el dret rescindir el contracte de lloguer si un llogater ocupa  una 
vivenda portant amb ell un animal no autoritzat per escrit en aquest contracte. També podrà 
rescindir-se el contracte si algun animal causa problemes, o molesta a altres veïns. 
 
9a.- PROHIBICIONS.- Queda prohibit al client/arrendatari: a) Introduir mobles a la vivenda o 
realitzar treballs o reparacions, per petites que siguin, sense l´autorització escrita de la 
propietat. 
b) Rellogar la vivenda o utilitzar-la per a diferents finalitats que les residencials. 
c) Introduir matèries explosives o inflamables, o qualsevol altre que signifiqués riscs o molésties 
pels demés residents o propietaris de l´inmoble. 



d) Realitzar qualsevol activitat que contradigui les normes usuals de convivéncia, decéncia o 
ordre públic. 
e) Utilitzar, sense autorització escrita del propietari, aparells que augmentin sensiblement els 
consums d´aigua, gas o electricitat. 
L´arrendetari assumeix, a la vegada, totes les normes i prohibicions específiques de la 
comunitat de propietaris del conjunt residencial. Si l´arrendetari no respecta aquestes 
condicions o altres indicades, la propietat podrà rescindir el contracte. 
 
10a.- ARRIBADA DE LLOGATERS.-Si els llogaters no arribéssin en el terme dels tres primers 
dies del període reservat, el propietari no té l´obligació de seguir guardant la vivenda 
reservada, llevat que l´arrendetari hagués realitzat el pagament íntegre del lloguer. 
Quan l´arrendetari es presenti per ocupar la vivenda haurà de mostrar els documents 
d´identificació de cada una de les persones que la ocuparan, i així poder registrar-les. 
L´horari de recepció és: de 10 a 13 hores i de 16 a 20 hores. Si els arrendetaris no poden 
arribar durant aquest horari, han de comunicar-ho amb antel.lació. En el cas d´una emergència 
poden trucar al telèfon 972.321.669 de St. Feliu de Guíxols.  
 
11èna.- ACCÉS.- Amb la finalitat de vetllar pel cumpliment de les condicions d´aquest 
contracte o per realitzar reparacions urgents, el client haurà de facilitar l´entrada a la vivenda 
del propietari, del seus representants o dels seus treballadors. 
 
12èna.- EFECTES.- El propietari no es fa responsable de la pèrdua, deteriorament o robatori 
dels efectes personals dels arrendataris. 
 
13èna.- DESALLOTJAMENT I INTERRUPCIÓ DELS SERVEIS.- Al final del període 
contractat, l´arrendetari haurà de deixar la vivenda lliure d´ocupació i elements personals. Si 
aquesta condició no es compleix, la propietat, al marge d´exercir els seus drets i accions civils i 
tallar la prestació dels serveis indicats a la condició 5ª, tindrà el dret de rebre de l´arrendetari, 
una quantitat equivalent a tres vegades el preu dels dies que excedeixin al que hauria de 
desocupar-se la vivenda. 
 
14èna.- COMPETÉNCIA.-Per quantes qüestions es derivin de l´interpretació i execució 
d´aquest contracte, les respectives  parts es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals 
d´aquesta població, renunciant als seus propis privilegis. 
 
Assumint aquestes condicions, les respectives parts signen el present contracte, que s´extén 
per duplicat i a un sol efecte, quedant un exemplar en poder de cada una de les parts. 
 
Expedit a St. Feliu de Guíxols en la data indicada a l´anvers. 
 


