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            La Seu d’Urgell, 3 de juliol de 2021 

Benvolgudes famílies, 

Ens adrecem a vosaltres en relació a la demanda d’armariets “taquilles” per a l’alumnat. Si esteu 

interessats/ades en l’adquisició d'una TAQUILLA, retorneu-nos el contracte signat. 

Per a l’adquisició de la TAQUILLA heu de ser socis de l’AFA i heu d’abonar una fiança de 40€, més 

10€ de manteniment anual. Quan els nois i les noies marxin del centre, es retornarà la fiança de 

40€, sempre que la TAQUILLA estigui en bon estat. 

CONTRACTE LLOGUER TAQUILLES 

1. El lloguer té una durada de 4 anys o en el seu defecte, fins que l’alumne cessi l’estada a 

l’institut. La fiança es tornarà al finalitzar l’últim curs. 

2. El lloguer són 10€ anuals, acompanyat d’una fiança de 40€ (vegeu punt número 1) 

3. En cas de pèrdua de claus, l’alumne es farà càrrec de fer les respectives còpies, i/o canviar 

el bombí en cas que fos  necessari. Quan es tornin la TAQUILLA, és obligatori entregar-la 

neta, sense cops y  la seva respectiva clau. 

4. Al finalitzar cada curs escolar, cada alumne es compromet a tornar la TAQUILLA, buida, 

neta, i amb les mateixes condicions amb les que li van donar, excepte el desgast propi de 

l’ús. 

5. Les TAQUILLES són d’ús personal, qualsevol acord amb terceres persones compartir-la 

deixar-la per moments o per guardar llibres o qualsevol objectes personal, l’alumne es 

farà responsable, l’AFA eximeix qualsevol tipus de responsabilitat. 

6. Queda totalment prohibit, emmagatzemar menjar. 

7. L’ús de les TAQUILLES queda regulat per l’equip docent, qui decidirà a quines hores  i 

com disposen el seu funcionament. 

En/Na/N’_____________________________________________________________________, 

amb número de DNI - NIE o PASSAPORT ___________________________, com a 

pare/mare/tutor/a de l’alumne/a_________________________________, estic interessat/ada 

en l’adquisició d’una TAQUILLA i em comprometo a complir tots els punts del contracte de 

lloguer. 

I perquè així consti, firmen amb dues parts a La Seu d’urgell, ____ de _______________ de 2021 

AFA        Pare/mare/tutor/a legal 
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