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CONTRACTE PER ÚS D’ARMARI 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 

Mitjançant el present, l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Teresa Pàmies, 
d’ara endavant AFATP, cedeix el dret d’ús d’un armari a l’alumne: 
_____________________________________________  del curs _____________________ de l’institut Teresa 
Pàmies.  L’usuari, mitjançant la seva signatura, s’obliga al seu compliment. 

  
PAGAMENT 
 L’import per l’ús de l’armariet és de 20 euros per curs, i el de la fiança 5 euros que 
seran abonats abans de l’inici del servei, al compte de l’AFATP número: 
 ES22 2100 0856 9402 0060 1252 
Indicant el nom i els cognoms de l’alumne usuari de l’armariet. 
 Per formalitzar el contracte és necessari lliurar a l’AFATP el contracte signat més el 
justificant del pagament dels 25 euros.  Es pot lliurar escanejat a 
afa.teresapamies@gmail.com o bé fotocopiat a la bústia de l’AFATP. 
 
PERÍODE DE VALIDESA DEL DRET D’ÚS 
 El contracte serà vigent durant el curs lectiu i per tant finalitzarà el darrer dia de 
classe del curs.  Aquest darrer dia, l’alumne haurà de deixar l’armariet buit i tornar la clau a 
consergeria. 

En cas que l’armariet continui en perfectes condicions es retornarà a l’alumne els 5€ 
de fiança. Això serà sempre després de la supervisió dels citats armariets (passats uns dies 
després de l’últim dia lectiu i que per tant no es detecti cap desperfecte per un ús negligent. 
 
LLIURAMENT i DEVOLUCIÓ 
 Es lliurarà inicialment una sola clau de l’armariet.  En cas de pèrdua o robatori 
d’aquesta, seran a compte de l’alumne les despeses que se’n derivin per fer la còpia de la 
clau i l'import de la còpia serà descomptat dels diners de la  fiança.  En cas que així s’expressi 
al contracte l’alumne pot renovar el lloguer per al curs següent renunciant per tant a la 
fiança fins finalització del contracte. 
 
RESPONSABILITAT 
 L’alumne usuari serà responsable dels danys que es produeixin per negligència o ús 
inadequat de l’armariet.  En aquest cas, haurà d’abonar a l’AFATP l’import de la despesa que 
hagi causat i l’AFA podrà decidir si dóna per finalitzat el contracte. 
 L’AFA de l’Institut Teresa Pàmies no es responsabilitza de la pèrdua, sostracció o 
deteriorament que, per qualsevol causa, es pugui produir als objectes dipositats a l’armari. 
 
FORÇA MAJOR 
 En cas de força major i sota l’autorització de la Direcció del Centre o de la Presidència 
de l’AFA, s’autoritzarà a obrir els armaris dels alumnes. 
PROTECCIÓ DE DADES 
 RESPONSABLE: AFA Institut Teresa Pàmies 
 CIF: G58249798 
 ADREÇA: Travessera de Gràcia,357  08025-BCN 
 CORREU ELECTRÒNIC: afa.teresapamies@gmail.com 
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CONTRACTE PER ÚS D’ARMARI 
 
L’alumne _________________________________________________________________ del curs _______________ , 

propietari per lloguer i responsable de l’armariet número _________ (a omplir per secretaria) 

durant el curs acadèmic _____________ , es compromet a complir les següents condicions: 

 

1. Mantenir l’armari del qual n’és propietari/a en un bon estat de conservació i neteja. 

2. Fer-se responsable de qualsevol desperfecte que ocasioni a l’armari. 

3. No intercanviar-se l’armari amb un altre/a company/a sense notificar-ho amb 

caràcter previ al tutor i a secretaria. 

4. Utilitzar-la només per a la custòdia del propi material escolar. 

5. Dur a l’institut sempre la clau i obrir l’armari quan un/professor/a, tutor/a o la Direcció 

del centre ho sol·liciti. 

6. Sol·licitar una nova clau en cas de pèrdua, el import de la nova clau serà descomptat 

de la fiança.  

7. Buidar l’armari a la fi de curs, deixant-la neta, tancada i tornar la clau al tutor o a 

secretaria, segons es demani. 

8. Procurar emprar el menor temps possible en recollir i/o deixar el material, mantenint 

l’ordre als passadissos i la puntualitat en l’arribada a classe. 

9. Tornar a la fi del lloguer la clau o claus que pertoqui per a recuperar la fiança (5€). 

a. Desitjo tornar a llogar l’armari el pròxim curs i per tant renuncio, en 

l’actualitat, a recuperar la fiança donat que ja serveix per la fiança del pròxim 

lloguer.  Marqueu amb una x      

   

El no  compliment d’aquestes condicions pot comportar: 

1. La pèrdua del dret d’ús de l’armari. 

2. La pèrdua de la fiança. 

3. L’obligació del pagament dels desperfectes ocasionats. 

 

Barcelona, a _____ de/d’ ___________________ de 20____ .  

  

Signatura de l’alumne/a      Signatura de A.F.A.T.P. 

 

 

 

 

Signatura i adreça-e dels pares/tutors _____________________________________@____________________ 
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