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LLOGUER D’ARMARIETS DEL CURS 2018-2019 
 
Benvolgudes famílies,  
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos del servei d’ús  dels armariets per  
part de l’alumnat pel curs 2018-2019  
Us adjuntem la normativa d’ús dels armariets . El preu pe r alumne per a 
aquest curs 2018/2019 és de 20 euros de  lloguer més  10 euros de fiança. En 
total 30 euros. 
Per fer el pagament, cal fer l’ i ngrés al compte corrent del Banc Santander  
ressenyat a sota; no oblideu d’anotar el nom i els cognoms de l’alumne/a 
 

Banc Santander: IBAN: ES10 0049 4462 5026 10003714 
Concepte: Lloguer d’armariets alumne/a:---------------------- 

Import: 30€ 
 
Un cop ef ectuat el pagamen t, cal lliurar la còpia d el justificant de l’ ingr és, 
degudament complimentat amb el nom i cognoms de l’alumne/a, juntament  
amb l’acceptació de la normativa d’ús signada a Consergeria.  
 
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que requeriu.  
 
Cordialment 
Direcció  de l´Institut la Mitjana de Lleida 
 
 
 
 
 
 
Jo ,_____________________________________com a pare/mare/tutor/a legal 
  
accepto la  normativa d’ús dels armariets del centre.  
 
 
Data:                Signatura 
 
 
 
 
 
 
ARMARIET  NÚMERO:  
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NORMATIVA LLOGUER D’ARMARIETS      Curs 2015-16 
 
El servei d ’armariets de l´I nstitut la Mitja na d e 
Lleida, té p er objectiu faci litar a l’a lumnat un lloc 
on g uardar algunes d e l es seves pertinences 
durant  el cur s esco lar en què es  contr acta el  
servei. L’usuari/a que contracta aquest servei es 
compromet a respectar aquesta norm ativa. Els 
armariets s ón pro pietat del centre i  a quest, es  
reserva el dret a o brir-los e n qua lsevol m oment 
per a  la seva supervisió. 

Qui pot fer servir els armariets?  
Qualsevol al umne/a matricu lat a l´Institut durant  
el curs vi gent pot ll ogar un armariet per a f er-ne 
ús atenent a aquesta normativa i pagant la quota 
de lloguer corresponent.  

Quant val el lloguer d’un armariet?  
La quota de lloguer per alumne/a és de 20€ i 10€ 
més en conc epte de fia nça que es tor naran a  
final d e curs sempre i qu an no h i hag i ca p 
problema de desperfecte (p èrdua o trenc ament 
de clau, trencament del pany,...) en l’armariet.  

Com s’ha de sol•licitar?  Dins el te rmini 
establert. Cal lliur ar a Cons ergeria la cò pia de l 
justificant de l’ in grés de la quot a d e ll oguer, 
degudament complimentat amb  el  n om i 
cognoms de  l’al umne/a, juntame nt amb  
l’acceptació de la normativa d’ús signada. Passat 
el termi ni e stablert, cal drà contact ar amb 
Consergeria que, en funció de la disponibilitat de 
taquilles lli ures, informarà del proce diment a 
seguir per sol•licitar-ne el seu ús.  

Es pot compartir l’armariet amb algú?  
Els armariets són individuals i  intransferibles. En 
el cas qu e un alumne deixi d ipositar pertinences 
d’un altre c ompany és responsabilitat sempre de 
l’alumne/a que ha fet el contracte del lloguer. 

Quants armariets es pot llogar?  
Cada al umne/a nom és po drà llo gar u n ar mariet 
per curs.  

Qui dóna la clau?  
Un cop s ol•licitada i re alitzada l’ assignació de l 
número d’ armariet a cada a lumne/a, la clau serà 
lliurada per Consergeria.  

Quan acaba el contracte de lloguer?  
Durant els darrers dies de curs i amb data límit el  
dia 19 d e juny de 2016, l ’armariet haurà de ser  
buidat i s’haurà de retornar la clau a Consergeria. 
Una ve gada es facin les compr ovacions 
pertinents a l’e stat de l’  armariet es farà el retor n 
dels 10€ de fiança.  

 

Què passa si en acabar el període contractat 
es deixa ple l’armariet?  
L’ armari et qu e no s’h agi b uidat en el p eríode 
establert, serà obert pel personal de l´Institut, no 
fent-se aquest responsable de la pèrdua d’alguna 
de les pertinences que en ella s’hi guardessin. 

Què e s pot i què  n o e s pot guardar e n un 
armariet?  
L’ús de l’armariet està limitat a material acadèmic 
(per e xemple: llibr es, qu aderns, bossa educació 
física...) i també els àpats dels esbarjos 
(entrepans, s ucs, ai gües,...). Queda pr ohibit 
guardar qualsevol altre tipus de material.  

Quina responsabilitat té l’usuari/usuària?  
L’alumne/a que h agi ll ogat el s ervei d’ ús d’ un 
armariet es re sponsabilitzarà del se u esta t, la 
clau i el compliment d’aquesta normativa.  

Què passa si es detecta que han robat?  
L´Institut no  e s fa res ponsable en cap  ca s del s 
possibles r obatoris o furts, pèrdu es de c laus, o 
sostraccions d els o bjectes dipositats dins dels 
armariets. En tot cas, un cop sigui coneixedor 
d’aquests s uccessos i ntentarà col• laborar en l a 
seva resolució, però sense fer-se’n responsable.  

Què passa si es perd la clau?  
En cas de pe rdre la cla u, l’ alumne/a ho ha de  
comunicar im mediatament a la Consergeria d e 
l´Institut i s’ha urà de fer càr rec de d emanar l a 
nova clau i, si s’escau, del canvi de pany. Aquest 
fet suposarà la  pèrdua de la  fiança i per t ant a  
partir d’aquest moment l’alumne no disposarà de 
fiança p er un  nou inc ident. En el cas q ue e s 
produeixi, l’alumne/a s’haurà de fer càrrec de les 
despeses derivades de la nova clau i, si s’es cau, 
del canv i d e pany. En  el  cas  qu e l ’alumne/a n o 
acceptés la se va resp onsabilitat que darà e xclòs 
de poder fer ús del servei fins que es solucionés 
l’incident 

En quin h orari es  pode n fe r servir e ls 
armariets?  
Està estrictam ent pr ohibit f er-ne ús  en  horari 
entre classes. 

Què passarà si es detecta que se’n fa u n mal 
ús o no es respecta la normativa?  
La D irecció d e l´Institut es  reserva el dret d e 
donar de baixa el serv ei si t é constància que es  
fa un ma l ús o no es r especta la normativa, així 
com de posar les s ancions q ue c onsideri 
oportunes que pod en c omportar el dr et a n o fe r 
ús d ’aquest servei per part de l’ alumne/a durant 
el període que s’estimi oportú 

 


