
CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'OBRES I SERVEIS
 REF

REUNITS 2n- Pòlissa de responsabilitat civil

En/Na……………………………………………………………..,
amb DNI nº…………………………………………………………. 2.1.- La part contractada manifesta que ha subscrit  una  pó-
actuant  en   nom   i   representació   de   l'entitat   mercantil lissa de responsabilitat civil destinada a cobrir els danys que
……………………………………………………………………… poguessin   ser  causats  pels  seus treballadors,  materials,
NIF………………………………………………..amb domicili al maquinària d'aquesta empresa sobre  les persones, instal·la-
carrer..…...…………………………………………………..……, cions o objectes materials existents en el lloc de realització
de………………………………...………………....….…,a partir del servei, de la qual es compromet a aportar una còpia.
d'ara LA PART CONTRACTADA.

Y En/Na………………….……………………………………….., 3r.- Seguretat en el treball
amb DNI nº………………………………………………………….
actuant com a …………………………………………………….
amb domicili al carrer……….……………………………………. 3.1.- Es compliran  per  part  de la part contractada totes les
de………………………………...……………….…..…,  a partir disposicions   vigents  en  quant  a  mesures de cooperació i

coordinació necessàries  per a la protecció i prevenció de re-
gistres laborals, i especialment en matèria de seguretat i sa-
lut  laboral, fent-se  responsable  dels  accidents que pogués
patir  el  personal  al seu càrrec, o tercers per l'incompliment
de  la normativa vigent mencionada en l'apartat anterior.

Acord de bones pràctiques subscrit per les entitats següents: Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, Associació de Consumidors de la Provincia de
Barcelona (ACPB), Coordinadora d' Usuaris de la Sanitat (CUS), Federació de la Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa, Organització de
Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) i Unió de Consumidors de Catalunya (UCC). Amb el vist-i-plau de la Direcció General de Consum i Seguretat
Industrial de la Generalitat de Catalunya.

4t.- Preus, facturació i condicions de pagament

4.1.- Pels serveis que constitueix  l'objecte  del present con-
tracte, l' empresa contractant abonarà a l'empresa contracta-
da  els  preus   establerts  en  l'oferta annexa en aquest con-
tracte.

4.2.- En  els  preus convinguts en l'anterior apartat s'inclouen
totes  les despeses i impostos, tant directes com indirectes,
excepte  l'Impost  de  Valor  Afegit  (IVA) que serà carregat a 
part en la factura.

4.3.- Com   annex   a   la  factura,  l'empresa contractada es 
compromet a aportar:

- documents TC1 y TC2
- documents nominals  del  personal, relatius  al  cobrament
de la seva quantitat merescuda

- documents  TA-2 dels treballadors  no  inclosos  en  l'últim
TC-2

- certificat negatiu de descoberts de quota

Ambdues parts,conformes amb tot el que antecedeix, signen
el   present  contracte  estès en dos exemplars i amb un sol
efecte en la data al principi indicada.

d'ara LA PART CONTRACTANT.

Ambdues parts reconeixent-se mútuament i plenament la ca-
pacitat legal d'obrar,contractar i obligar les seves respectives 
empreses a la qual representen, EXPOSEN que és desig de 
ttootteess      dduueess        ppaarrttss      ddee      cceelleebbrraarr      uunn      CCOONNTTRRAACCTTEE    CCIIVVIILL 
D'ARRENDAMENT  D'OBRES  I   SERVEIS,   segons    les 
següents:

CLÀUSULES:

1r.- Objecte del contracte

1.1.- Constitueix  l'objecte  d'aquest contracte  per part de la 
part contractada.la realització dels treballs de: 

1.2.- Per a l'execució dels serveis descrits en l'apartat prece-
dent, l' empresa contractada  s'obliga  a aportar  el  personal 
necessari i degudament qualificat, pertanyent a la seva prò-
pia plantilla,  així com  els  mitjans propis de la seva organit-
zació,  garantint  a  l'empresa  principal  que  tots els serveis 
que se li  entreguin  seran executats  d'acord  amb la norma 
de  la  bona  pràctica  professional  que requereixin, i que el 
personal que els executi reunirà les classificacions tècniques 
i experiències necessàries.

1.3.- Així mateix, l'empresa contractada haurà d'estar al  co- 
rrent de les seves obligacions físiques  en  tot moment, i po-
sarà  a disposició  de la part contractant tota la documenta-
ció  relativa  al seu  propi personal per al seu control puntual. 
En tot cas, ho farà amb anterioritat  a  l'inici del servei global 
contractat, i donarà d'aquesta manera, fidel compliment a les 
obligacions   establertes  en   l'article  42  del  text   refós de 
l'Estatut dels Treballadors.

..........................................................................,............ de .......................................................................... de 20……….

La part contractada:…………..…………………………………. La part contractant:…………..………………………………..

(signatura) (signatura)
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