
CONTRACTE PER AL LLOGUER D’ARMARIETS A L’INSTITUT D’AURO

Cognoms i Nom Curs Classe
DADES DE L’ALUMNE (L’ARRENDATARI)

DADES DE L’ALUMNE AMB QUI ES COMPARTEIX L’ARMARIET 

Cognoms i Nom Curs Classe*només en el cas que l’armariet es comparteixi amb un altre alumne
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CONDICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte
Mitjançant aquest contracte, l’INS d’AURO a través de l’AMPA lloga a l’alumne 
(l’arrendatari) l’armariet en qüestió i es comprometen ambdues parts a complir les 
clàusules i condicions que es detallen. 
2. Pagament
El preu de lloguer d’un armariet és de 43,- € per any escolar. Aquest import es pagarà 
per avançat. Els alumnes que tenen domiciliats els pagaments, hauran de dur 
l’autorització i el contracte degudament signats, i per a la resta hauran de dur el 
comprovant d’ingrés junt amb aquest contracte signat.
En el cas que l’armariet es comparteixi amb un altre alumne (només 2 alumnes per 
armariet) el cost serà de 21,50- € per alumne i el procediment de pagament serà el 
mateix que es descriu en aquest punt.
3. Responsabilitats
L’arrendatari (l’alumne), serà el responsable dels danys que es produeixin per l’ús 
inadequat, per malícia o negligència, fent-se càrrec de les despeses que ocasionin. En el 
cas de compartir l’armariet aquesta responsabilitat quedarà compartida per part de les 
dues famílies en qüestió.
L’institut no es responsabilitza de la pèrdua o de qualsevol altre dany que es pugui 
produir en els objectes guardats.
4. Condicions d’ús.
L’armariet ha de servir per guardar material escolar i esportiu Així com els objectes 
personals, però queda prohibit tenir-hi objectes que per les seves característiques o 
composició puguin considerar-se perillosos o que vagin en contra de l’ideari de la 
normativa del centre.
5. Funcionament dels armariets:
Funcionen amb un sistema de combinació numèrica per a cada armariet. Aquesta 
combinació es donarà de forma individualitzada a l’alumne una vegada formalitzat el 
contracte i el pagament corresponent. En el cas que sigui compartit, la combinació serà 
la mateixa per als dos usuaris i es farà de forma individualitzada a les dues parts. Serà 
responsabilitat dels usuaris l’ús que d’aquesta informació se’n faci.
6. Altres aspectes
Queda prohibit l’ús o el nou arrendament de l’armariet a cap altra persona que no sigui 
l’expressat en aquest contracte.
Només l’institut, per raons justificades i sota la responsabilitat del Director/a, pot obrir 
l’armariet amb la clau mestra que disposarà el centre.

Signat: pare/mare/tutor /a                                     
   Santpedor a…… de…………….2020            
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Objecte del contracte
Mitjançant aquest contracte, l’INS d’AURO a través de l’AMPA lloga a l’alumne 
(l’arrendatari) l’armariet en qüestió i es comprometen ambdues parts a complir les 
clàusules i condicions que es detallen. 
2. Pagament
El preu de lloguer d’un armariet és de 43,- € per any escolar. Aquest import es pagarà 
per avançat. Els alumnes que tenen domiciliats els pagaments, hauran de dur 
l’autorització i el contracte degudament signats, i per a la resta hauran de dur el 
comprovant d’ingrés junt amb aquest contracte signat.
En el cas que l’armariet es comparteixi amb un altre alumne (només 2 alumnes per 
armariet) el cost serà de 21,50- € per alumne i el procediment de pagament serà el 
mateix que es descriu en aquest punt.
3. Responsabilitats
L’arrendatari (l’alumne), serà el responsable dels danys que es produeixin per l’ús 
inadequat, per malícia o negligència, fent-se càrrec de les despeses que ocasionin. En el 
cas de compartir l’armariet aquesta responsabilitat quedarà compartida per part de les 
dues famílies en qüestió.
L’institut no es responsabilitza de la pèrdua o de qualsevol altre dany que es pugui 
produir en els objectes guardats.
4. Condicions d’ús.
L’armariet ha de servir per guardar material escolar i esportiu Així com els objectes 
personals, però queda prohibit tenir-hi objectes que per les seves característiques o 
composició puguin considerar-ne perillosos o que vagin en contra de l’ideari de la 
normativa del centre.
5. Funcionament dels armariets:
Funcionen amb un sistema de combinació numèrica per a cada armariet. Aquesta 
combinació es donarà de forma individualitzada a l’alumne una vegada formalitzat el 
contracte i el pagament corresponent. En el cas que sigui compartit, la combinació serà 
la mateixa per als dos usuaris i es farà de forma individualitzada a les dues parts. Serà 
responsabilitat dels usuaris l’ús que d’aquesta informació se’n faci.
6. Altres aspectes
Queda prohibit l’ús o el nou arrendament de l’armariet a cap altra persona que no sigui 
l’expressat en aquest contracte.
Només l’institut, per raons justificades i sota la responsabilitat del Director/a, pot obrir 
l’armariet amb la clau mestra que disposarà el centre.

Signat: pare/mare/tutor /a                                     
   Santpedor a…… de…………….2020          



AMPA INS d’AURO:

En 
/Na_____________________________________________________

AUTORITZO l’AMPA de l’INS d’AURO a efectuar el cobrament del 
lloguer de l’armariet que s’inclourà en el primer rebut domiciliat.

Signatura:

Santpedor a…. de…………….2020
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AUTORITZO l’AMPA de l’INS d’AURO a efectuar el cobrament del 
lloguer de l’armariet que s’inclourà en el primer rebut domiciliat.

Signatura:

Santpedor a…. de…………….2020


