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CONTRACTE DE LLOGUER DE TAQUILLES 
 
 
L'institut Verdaguer d'una banda i de l'altra el sr/sra. ................................................................  
..........................................................pare/mare o tutor legal de l 'alumne  ............................... 
...........................................................................................  amb DNI ......................................., 
formalitzen el contracte de lloguer de taquilles a l'institut Verdaguer, acceptant les següents 
clàusules: 

1. El cost per curs del lloguer d'una taquilla és de 30 euros. S'entén que el lloguer 
comença a l'inici del curs i acaba el darrer dia de classes. Aquests 30 euros es 
desglossen de la següent forma: 

• Cost del lloguer per al curs 2017-18 (i final de 2016-17): 20 euros 

• Bestreta manteniment: 10 euros 

Si es compleixren els requisits acordats en aquest document, l'alumne té dret a que li 
siguin retornats els 10€ de la bestreta, a excepció que sol·liciti la renovació per al curs 
següent. 

2. L'usuari ingressarà els 30€ directament al caixer autòmàtic amb el codi: 4620001 
(vegeu instruccions de pagament al dors d'aquest full). 

3. Només poden optar al lloguer d'una taquilla els alumnes matriculats al centre.  

4. El lloguer de la taquilla inclou el candau, de combinació, que es retornarà quan finalitzi 
el contracte. Si el candau es perd o malmet, s'haurà de reposar o pagar. 

5. L'alumne és responsable de l'ús de la taquilla. Per tant es compromet a mantenir-la en 
bon estat de conservació. Queda totalment prohibit enganxar adhesius, ratllar-la, fer 
dibuixos o qualsevol altra mena de desperfectes causats per un mal ús. Si hi ha 
desperfectes, es repararan amb els euros de la bestreta. 

6. Si finalitza el lloguer sense desperfectes, es retornaran els 10€ de bestreta. 

7. Si es vol rescindir el contracte abans que acabi el curs, el pare/mare o tutor legal ho ha 
de comunicar per escrit. Es podran retornar els diners de la bestreta però no els del 
lloguer. 

8. Els alumnes que vulguin renovar el lloguer de la taquilla un curs més, només hauran 
d'abonar 20€ per curs, sempre que els 10€ de la bestreta no s'hagin hagut d'utilitzar. 

 
Curs acadèmic ................     
 
 
Alumne  Pare, mare o tutor legal    Institut 
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Barcelona, ....................................................................................  
 
 
 
 

 

 

Pagament  per La Caixa cal seguir les següents instruccions 

 CAIXER AUTOMÀTIC O SERVICAIXA(amb targeta o llibreta de la "La Caixa") 

 1. Clicar icona "Altres" 

 2. "Pagaments" 

 3. "Sense codi de barres" 

 4. "Escoles i matrícules o Comunitats de veïns i associacions" 

 5." Amb Codi de l'Entitat" i introduir el codi 4620001 

 6. Introduir la informació que demana la pantalla 

 Un cop acabada l'operació, s'imprimeixen dos rebuts, un per la persona 
 pagadora i un per l'institut 

 

 PER LINIA OBERTA 

 Seleccionar: Comptes - Tranferències i traspassos - Ingressos sense conèixer 
el  número de compte de destí - A tercers - Nou ingrés - Codi 4620001 

 Imprimir el justificant per portar a l'institut 

 

IMPORTANT:  

INDIQUEU "TAQUILLA - NOM I COGNOMS ALUMNE" 

 

IMPORTANT:  

CAL PAGAR TAQUILLA (20€)  I BESTRETA (10€)= 30 € 

 
 


