
CONTRACTE ENTRE L’AJUNTAMENT DE FORNALUTX I EL SR. ________,  
MOTIVAT PER LA DONACIÓ/CESSIÓ EN DIPOSIT DE BÉNS. 
 
 
 

Núm. 
Expedient 

 

Donació X Motiu 
Cessió en dipòsit  

 
 
 
A Fornalutx, a  
 

REUNITS. 
 
D’una part el Sr..............................................., Batle-President de l’Ajuntament de 
Fornalutx, en nom i representació d’aquesta Corporació i actuant d’acord amb les 
atribucions  conferides per l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
 
I d’altra, ____________________________________, amb DNI núm.  el qual actua en 
nom propi/ o en representació de ________________________________. 
 
Amb dues parts es reconeixen poders i facultats suficients per a subscriure aquest 
contracte de DONACIÓ amb les següents  
 
 
 

CLÀUSULES 
 

Primera.- El present contracte te per objecte establir les condicions que afectaran la 
Donació dels béns de Patrimoni Històric dels quals la relació i la descripció figura a 
continuació i les fotografies d’aquests béns a l’annex I, formant part del present 
contracte per ser assignades a la col·lecció estable al Casal de Ca’n Xoroi (Fornalutx). 
 
- 
- 
- 
 
L’entrega dels béns objectes d’aquest contracte es formalitzarà amb la signatura 
d’aquest document entre el Batle de Fornalutx i el DONANT. 
 
Segona.-  Els béns objectes d’aquest contracte seran exposats en el Casal de Ca’n Xoroi 
al Carrer de Sa Font número 8 de Fornalutx. 



 
Qualsevol canvi d’ubicació, s’haurà d’autoritzar per part de l’Ajuntament previ 
Dictamen del Departament de Cultura Municipal i autorització expressa del Sr. Batle. 
 
Tercera.- La duració del contracte serà: 
 
- En el cas dels béns cedits en dipòsit, la duració de tal dipòsit serà de 25 anys, a partir 
de la signatura del presents contracte. 
- I en el cas dels béns donats, la duració serà indefinida, no obstant en el supòsit 
d’incompliment del contracte  es retornaran a la seva procedència o descendència. 
 
Quarta. - L’Ajuntament de Fornalutx estarà obligat a: 
 
1.- Adoptar els mitjans necessaris per a la protecció i seguretat dels béns i es 
responsabilitzarà dels seu estat de conservació. 
 
2.- Fer-se càrrec de les despeses derivades de la conservació, exposició i transport dels 
béns. L’embalatge i el transport dels béns es realitzarà per personal especialitzat. 
 
3.- Subscriure una pòlissa d’assegurança pel valor que s’indiqui a l’efecte i que cobreixi 
les despeses dels rics de transport i de permanència al Casal de Ca’n Xoroi. 
 
4.- Informar al titular dels béns sobre els extrems que recauen i facilitar-li la inspecció 
física dels béns objectes d’aquest contracte. 
 
5.- No sotmetre els béns a cap tractament sense previ informe del Tècnic competent en 
la matèria. No es podran extreure ni separar-se dels béns aquells elements 
complementaris o accessoris que duguin incorporats. 
 
6.- Facilitar el trasllat dels béns per exposicions temporals, previ oportú informe tècnic, 
dictamen de la Comissió corresponent i autorització expressa del Sr. Batle. 
 
7.- Restituir els béns objectes d’aquest contracte quan així ho sol·liciti el titular  una 
vegada transcorri’t el període de duració del present contracte. 
 
8.-  Difondre els béns de mode que quedin perfectament identificats. Es fera constar, de 
forma expressa, l’acreditació de titularitat en el cas de cessió en dipòsit i la procedència 
en el cas de donació. 
 
9.- Dels béns cedits en dipòsit  no es podrà fer ús comercial amb benefici sense el 
consentiment del seu titular. I en el cas de les donacions, l’Ajuntament n’assumeix el 
dret. 
10.- L’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions posarà fi a aquest contracte i la 
immeditada restitució dels béns, sense perjudici de les responsabilitats que puguin 
derivar-se de les esmentades actuacions. 



 
Quinta.-  El no previst en les precedents clàusules estarà subjecte al disposat a la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, al Real Decret 620/1987, de 
10 d’abril, per el que s’aprova el Reglament de Museus, Llei 12/1988, de 21 de 
desembre del Patrimoni Històric de les Illes Balears, el Real Decret 1372/1986, de 13 de 
juny, per el qual s’aprova el reglament de béns d’entitats Locals i el Catàleg de 
Patrimoni Artístic de la Vila de Fornalutx, aprovat definitivament per la Comissió 
Insular d’Urbanisme el 3 de març de 2006. 
 
L’Ajuntament de Fornalutx tindrà les prerrogatives d’interpretació del convingut, 
resoldre les dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès 
públic, acordar la seva resolució i determinar els seus efectes. Les qüestions litigioses 
sorgides damunt la interpretació, modificació o resolució i efectes del contracte seran 
resolts per l’Ajuntament, acords dels quals posaran fi a la via administrativa, i contra els 
mateixos durà a lloc a un recurs Contenciós-Administratiu, conforme a la Llei 
Reguladora de l’esmentada Jurisdicció.  
 
Sexta.- Amb dues parts signen el contracte per duplicat, una d’aquesta còpia queda a 
l’arxiu municipal de l’Ajuntament de Fornalutx, i l’altre còpia s’entrega al Donant.. 
 
 El Batle de       El Donant, 
l’Ajuntament de Fornalutx, 
 
 
 
 
 
 
 


