
CONDICIONES CONTRACTUAL 
DOMICILI SOCIAL PROFESSIONAL 
 

1. ANTECEDENTS: 

 «Local destinat a despatxos» és una companyia mercantil que és titular d’un Centre de 

Negocis situat a la ciutat de Girona, C/ Josep M. Gironella i Pou, 1-3 i que està compost 

per una sèrie d’elements i serveis comuns que s’ofereixen als usuaris dels elements 

privatius del mateix centre. Que interessa al firmant d’aquest contracte integrar-se com a 

«CLIENT» en el centre de negocis, i convenen en aquest contracte: 

 

 

2. ELEMENTS PERSONALS: 

La Companyia Mercantil «PROGIRONA SERVEIS IMMOBILIARIS, S.L» amb NIF: B 

17333279 i Domicili social: C/ Josep Mª Gironella, 1-3, baixos – 17005 de 

Girona. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona TOM 1303, FULL 153 full gi-3997 

Insc.1ª. 

  

D’altra banda,  el «CLIENT». 

 

 

3. OBJECTE DEL CONTRACTE: 

És objecte del contracte, el servei de bústia dirigit al Centre de Negocis CN a nom del 

CLIENT i que inclou els següents serveis: 

 

• Ús de la direcció i recepció de faxos al CN 

• Bústia privada 

• Recepció de missatgeria i paqueteria 

• Reenviament de correu postal i FAX 

• Gestió d’entregues als seus clients i proveïdors a la recepció del centre 

• 5 hores mensuals d’oficina o sala de juntes 

• 10% de descompte a la resta de serveis que ofereix CN 

 

 



4. DURADA DEL CONTRACTE: 

  

El contracte es convé en períodes mensuals des de la data de contractació. El contracte 

quedarà automàticament renovat per períodes mensuals si cap de les parts avisa l´altre 

amb un mes d´antelació de la seva voluntat contrària. No obstant això, el client podrà 

rescindir el contracte en qualsevol moment, comunicant de forma fefaent a PROGIRONA 

SERVEIS IMMOBILIARIS, SL, aquesta decisió amb un mes d´antelació. 

 

 

5. CONTRAPRESTACIÓ: 

 Com a contraprestació, el client pagarà la quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS 

(69€) mensuals indicada, així com els impostos que gravessin el pagament. Aquesta 

quantitat es pagarà en el termini dels CINC primers dies del mes mitjançant efectiu 

metàl·lic, transferència o mitjançant la domiciliació bancària en el compte que assenyali el 

client. 

Al moment de signar el contracte, el client farà efectiva la fiança d’aquest; la quantitat de 

la qual és de SEIXANTA-NOU EUROS (69€). Aquesta, serà tornada en la seva totalitat al 

client en el moment de rescindir el contracte; sempre i quan, estigui tot al corrent de 

pagament. 

La renda es rectificarà cada any en funció a les variacions que, en mes o en menys, 

experimenti el Sistema d’Índex de Preus al consum que elabora l’ Institut Nacional 

d’Estadística. Es prendrà com a base per l’actualització, la renda que en el seu moment 

satisfaci i com mòdul comparatiu l’índex del conjunt nacional total. Les possibles dilacions 

en la revisió, no s’interpretaran com renuncia a la mateixa. 

 

 

6. DRETS I OBLIGACIONS: 

 

6.1.- El client té dret a incloure a la seva correspondència i relacions amb tercers l’adreça 

postal del centre de negocis: C/ Josep M. Gironella, 1-3 baixos  /  17005  – Girona. 

  

6.2.- El client autoritza i apodera el personal de “ PROGIRONA SERVEIS IMMOBILIARIS, 

SL» per rebre qualsevol classe de correspondència dirigida a aquest. No es comprèn en el 

contracte la recepció de correspondència que impliqui un cobrament o un pagament per 



compte del client, excepte quan aquest hagués efectuat una provisió de fons prèvia per als 

pagaments. 

 

6.3.- La correspondència rebuda serà introduïda a la bústia personal del client fins que 

aquest la retiri personalment o per mitjà d’una persona degudament autoritzada. 

«PROGIRONA SERVEIS IMMOBILIARIS, SL » no assumeix cap responsabilitat que 

pogués derivar-se de la retirada tardana de la correspondència.  

 

6.4.- Les parts amb renúncia expressa al seu propi fur i domicili si fos diferent es sotmeten 

a la competència i jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Girona per a la interpretació, 

compliment o incompliment del present contracte.  

 

6.5.- El CLIENT es farà càrrec del cost de les trucades que “PROGIRONA SERVEIS 

IMMOBILIARIS, SL “ realitzi per posar-se en contacte amb ell, així com de les despeses 

de missatgeria o segells en cas que el client demani un enviament de la correspondència.  

 

 

I per a què així consti, el CLIENTE accepte les condicions contractuals en el formulari de 

contractació especificades en aquest text. 
 


