
 

CONTRACTE DE LLOGUER DE TAQUILLES DE L’EIP  

CURS 2021/22 

 A l’IES Escola Intermunicipal del Penedès posa a disposició de l’alumnat  de batxillerat i cicles formatius un 

servei  de lloguer de taquilles que es regirà d’acord amb les clàusules següents: 

1. Per poder fer ús del servei cal haver pagat la quota de material escolar del centre. 

2. Donat que el nombre de taquilles disponibles és limitat, s’assignaran per sorteig entre l’alumnat que ho 

sol·liciti.  

3. A partir del moment que es comuniqui a l’alumnat el resultat del sorteig, qui en tingui una assignada 

tindrà el termini d’una setmana per portar a secretaria aquest contracte signat junt amb el comprovant 

de pagament del  lloguer. 

4. El cost per curs d’una taquilla és de 20€. Si es compleixen els requisits signats en aquest document, es 

retornaran 15€ l’últim dia de curs (22 de juny) des de la secretaria del centre via bancària.  

5. Es lliurarà una clau per alumne que caldrà retornar el 17 juny. Si es perd durant el curs, es podrà 

sol·licitar una còpia previ pagament de 3€. Els usuaris es comprometen a no fer-ne còpies. 

6. L’alumnat serà el responsable del bon ús i haurà de tenir cura del seu manteniment i de la neteja interior.  

7. La taquilla es pot compartir, però la responsabilitat serà de l’alumne/a titular. 

8. No s’hi pot enganxar adhesius, ratllar-la, fer-hi dibuixos o qualsevol altra mena de desperfecte causat 

per un mal ús. 

9. L’alumnat podrà destinar-la per guardar material escolar i esportiu, així com també objectes personals, 

però queda expressament prohibit el seu ús per a dipositar-hi aquelles coses que, per les seves 

característiques, contravinguin les normes del centre.  

10. No es poden vigilar les taquilles i, per tant, no ens fem responsables de la pèrdua, sostracció, 

deteriorament o qualsevol altre mal que hi pugui haver, siguin o no provocats pel titular d’aquestes.  

11. Si per alguna circumstància justificada es considera que s’ha de revisar la taquilla, la direcció del centre 

es reserva el dret per poder-ho fer, en presència de l’alumne/a.  

12. Si es vol rescindir aquest contracte abans de fi de curs, el pare/mare o tutor/a legal ho ha de comunicar 

per escrit. 

13. L’alumnat que no sigui capaç de complir les clàusules d’aquest document, no tindrà dret a la devolució 

de l’import del lloguer. 

14. El divendres 17 de juny del 2022, la taquilla s’haurà de buidar i caldrà que estigui en perfectes 

condicions.  En el cas que algú ho incompleixi, la direcció del centre se n’encarregarà de fer-ho. Els 

objectes es guardaran a la secretaria del centre durant 15 dies.   

La sol·licitud d’una taquilla implica l’acceptació de les condicions exposades.  

Caldrà presentar aquest contracte degudament signat  a la secretaria del centre  amb el resguard de 

pagament del lloguer, que es pot adquirir a través de la  botiga web del centre. 

Signatura alumne/a     Signatura pare, mare o tutor/a legal 

 

Nom complet:                 Nom complet:  

 

Sant Sadurní d’Anoia,  _________________________ 

TAQUILLA núm:   


