
INFORMACIÓ TAQUILLES
CURS 2020/21

Des de l’AMPA gestionem la instal·lació, cessió i manteniment de taquilles a l’Institut de Masquefa.
En cas d’estar-hi interessats, és molt important que llegiu la següent informació i que empleneu
l’imprès de sol·licitud adjunt. 

D’altra banda, cal tenir en compte la normativa següent:

1. El cost de manteniment per poder tenir una taquilla serà de 30€ pels alumnes socis de
l’Ampa i de 40€ pels no socis.  Aquest import serà vàlid per cada curs acadèmic i es
desglossa de la següent manera:

a. Cost anual de la taquilla: 20€ pels socis de l’AMPA / 30€ pels no socis 
b. Fiança: 10€. 

2. Si es compleixen els requisits acordats en el present document, l’alumne té dret a que li
siguin retornats els 10 euros de la fiança, a no ser que sol·liciti la renovació de la taquilla
pel curs següent.

3. El cobrament de les taquilles sol·licitades es gestionarà directament des de l’AMPA, un cop
emplenat l’imprès adjunt i seguint les instruccions que es facilitaran oportunament.

4. Només poden optar a una taquilla els alumnes amb matrícula oficial al centre.

5. En el  cas de germans/es que vulguin sol·licitar  taquilles diferents i  que siguin socis de
l’AMPA, només serà necessari que abonin una única taquilla, però hauran d’abonar tantes
fiances com taquilles sol·licitades.

6. En el cas de rebre més sol·licituds que taquilles disponibles, es procedirà a concedir les
taquilles per sorteig.

7. La responsabilitat  de l’ús de la taquilla és del propi alumne i es compromet per tant a
mantenir‐la en bon estat de conservació. Queda totalment prohibit enganxar-hi adhesius,
ratllar‐la, fer dibuixos amb retoladors permanents o qualsevol altra mena de desperfectes
ocasionats per un mal ús. 

8. Si finalitza el període de cessió de la taquilla sense desperfectes, es retornaran els 10
euros de la fiança. 

9. Si  es  vol  renunciar  a  l’ús  de  la  taquilla  abans  de  finalitzar  el  curs  acadèmic,  el
pare/mare/tutor  legal  ho  ha  de  comunicar  per  escrit  a  l’AMPA
(ampainstitutmasquefa@gmail.com), però en cap cas es procedirà a retornar cap import.

10. Els alumnes que vulguin renovar l’ús de la taquilla un curs més, només hauran d’abonar
l’import de la fiança (en un únic pagament del primer any) i aquesta serà retornada quan
finalitzi el servei, si es compleixen els requisits establerts.

11. L’AMPA es compromet a revisar els preus de les taquilles cada any, per intentar millorar-
los, en funció de les despeses de manteniment que s’hagin produit el curs anterior.
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12. L’usuari resta obligat a tornar les claus en acabar la seva permanència a l’institut, deixant
la taquilla buida i lliure (no es permetran herències ni traspassos).

13. Si durant el curs es produís qualsevol anomalia o pèrdua de claus, s’haurà de comunicar
per escrit a consergeria (deixant un telèfon de contacte) i abonar 2€ per la nova clau. Els
desperfectes ocasionats per un mal ús de la taquilla seran abonats per l’usuari titular de la
taquilla.

14. Aquesta  associació  es  compromet  a  realitzar  revisions  periòdiques  de  les  taquilles
(bombins, portes, neteja, etc), i per tant les taquilles hauran de quedar buides cada mes de
juny.

15. Aquestes  taquilles  no  tenen  assegurança,  és  per  això  que  l’AMPA  no  es  pot
responsabilitzar dels objectes dipositats al seu interior.
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SOL·LICITUD TAQUILLA 
curs 2020/21

NOM i COGNOMS

Pare, mare o tutor
     

email      

DNI/NIF       Telèfon/s      

NOM i COGNOMS

Alumne/a
     

Curs actual (2019/20)      

A través d’aquest imprès, confirmo que estic interessat/da en:

Sol·licitar  una  taquilla  pel  proper  curs  acadèmic,  tenint  en  compte  el  següent:

Socis AMPA No socis AMPA

Nombre de taquilles sol·licitades       x 20 €       x 30 €

Fiança 10 € 10 €

Import total            

Sol·licitar  la  renovació  de  la  taquilla  que  tinc  actualment  (us  comunicarem
oportunament la data perquè recolliu la nova clau i ens lliureu l’antiga).

Renunciar  a  la  taquilla  que  tinc  actualment  i  sol·licitar  el  retorn  de  la  fiança
corresponent.

Signatura (mare, pare o tutor/a legal)

Masquefa, a       de       de      

IMPORTANT:
Cal emplenar i lliurar aquesta sol·licitud a la consergeria de l’institut

Us informarem oportunament de les dates de lliurament de les claus de les taquilles.


