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ARRENDAMENT DE TAQUILLES CURS 2019/2020 
   
   

NOMÉS OMPLIR I SIGNAR  EN CAS D’ESTAR INTERESSATS 
 

DADES DEL CENTRE:  INS VILATZARA 

  

DADES DE L’ALUMNE/A 

Cognoms i Nom:  

Curs:  

PERÍODE D’ARRENDAMENT 

DATA D’INICI Setembre DATA FINAL Juny 

 

PREU DE LLOGUER (RENDA ANUAL):   53€ 

 
En/Na ............................................................. amb DNI ............................ està d’acord que li sigui 
carregat en el seu compte la quantitat de 53€, corresponent a l’import del lloguer de la taquilla pel 
curs 2019/2020. 
       Signatura pare/mare/ tutor/a 
 

 
 
CONDICIONS GENERALS DEL PRESENT CONTRACTE  
1. Objecte del contracte 
Mitjançant el present contracte l’institut, en el successiu denominat 
arrendador, lloga al signant d’aquest contracte, en el successiu 
denominat arrendatari, la taquilla escolar descrita en l’anvers amb  
subjecció a les clàusules i condicions contingudes en aquesta pàgina i 
en l'anterior, mitjançant la seva signatura, s’obliga al seu  compliment 
com part contractant. 
 
2. Pagament  
El pagament de l'import fixat com preu del lloguer per a cada any 
escolar, és el que consta com a renda anual en l’anvers del contracte, 
venint obligat l’arrendatari  al seu pagament per avançat.  
 
3. Lliurament i devolució  
L’arrendatari reconeix i declara que la taquilla escolar es troba en 
perfecte estat general. La taquilla, en la data d’acabament del curs 
escolar, haurà de quedar buida i expedita, anant a compte de 
l’arrendatari les despeses que, pel seu incompliment, se li irrogaran a 
l’arrendador com conseqüència de l’obertura de la taquilla per canvi 
de pany o d’altres. En el cas que l’arrendatari incomplís la seva 
obligació de buidar el contingut de la taquilla al final  del contracte, 
l’arrendatari, per persona facultada per al cas,  podrà buidar la taquilla 
i els objectes quedaran dipositats en el centre escolar.  
 
4. Responsabilitats  

L’arrendatari  serà responsable dels danys que es produeixin per 
malícia, negligència o ús inadequat de la taquilla, havent d’abonar en 
aquest cas a l’arrendador l'import o despesa que aquest hagi hagut de 
sufragar per tal motiu.  

L’arrendador no es responsabilitza de la pèrdua, sostracció, deterioro 
o qualsevol altre dany que per qualsevol causa, es pugui produir als 
objectes dipositats en les taquilles.       
 
5. Condicions d’ús. 
 L’arrendatari podrà destinar la taquilla per guardar el material escolar 
i esportiu, així com objectes personals, però queda expressament 
prohibit el seu ús per dipositar objectes que per les seves 
característiques o composició puguin ser considerats com perillosos, 
nocius o que atemptin contra les normes del centre.  
 
6.  Funcionament de les taquilles. 

Les taquilles funcionen amb un sistema de clau individualitzada 
d’obertura personalitzada mitjançant combinació. L'esmentada clau 
serà facilitada de forma secreta per l’arrendatari a l’arrendador una 
vegada fet efectiu el pagament de la renda anual. 
 
7. Clau mestra 
 L’arrendador, per raons justificades, sota responsabilitat del Director 
del centre escolar podrà procedir a l’obertura  de la taquilla mitjançant 
una clau mestra.           
  
8. Subarrendament o cessió 
Queda prohibit subarrendar la taquilla.  
Queda igualment prohibit l’ús de la taquilla per una persona diferent a 
l’arrendatari. 
 
 9. Durada del contracte 
 
El present contracte tindrà una durada equivalent a un curs escolar. 

 


