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REBUT D’ENTREGA DE LA TAQUILLA 

S’assigna la taquilla número _______, a la persona que signa a continuació i per la qual cosa fa 

un dipòsit de 20€, dels quals 14€ són en concepte de fiança, i 6€ són a fons perdut per a la 

compra, reposició i manteniment de les taquilles. La persona a la qual se li assigna la taquilla 

accepta les condicions generals d’us que figuren al dors d’aquesta assignació. 

 

Nom: 

DNI/NIE: 

Telèfon: 

Mail: 

Estudiant de la EETAC el curs ________________. 

 

Signatura del arrendatari                Signatura de la Delegació  

 

 

 

 

 

Castelldefels, ______ de ________________ del 20___ 

 

Renovació de la taquilla? SI NO 
 
Data de renovació:  
 

Taquilla tornada?  SI NO 
 
Data de devolució: 
 

 



CONDICIONS GENERALS D’US DE TAQUILLES 

1. L’assignació de taquilles es renovarà cada any acadèmic, per tant el sol·licitant està 

obligat a retornar la clau de la taquilla per tal de rebre la fiança, la qual haurà de ser 

tornada abans de la finalització del darrer examen del mes de juny. 

2. En cas de no fer-ho, la taquilla podrà ser oberta i es procedirà a la retirada del seu   

contingut.  La  Delegació d’Alumnes  el  conservarà  durant  15 dies, i després d’aquesta 

data no se’n farà responsable. 

3. L’ús de la taquilla està sotmès a les condicions generals dels espais de l’EETAC, per tant, 

aquesta taquilla podrà ser oberta amb una clau mestra en casos de força major. En el 

cas d’un mal ús de la taquilla o desperfectes greus, la fiança podrà no ser retornada. 

4. La persona que figura en el contracte serà la responsables del bon ús de la taquilla 

assignada i del compliment de les condicions generals esmentades aquí. 

5. A les taquilles no s’hi poden deixar productes que s’hi puguin deteriorar o que siguin 

inflamables (deixalles, menjars, líquids, explosius...) 

6. No es permet en cap cas fer còpies de la clau. 

7. L’EETAC i DABL no es fa responsable de les possibles desaparicions, pèrdues o robatoris 

dels objectes dipositats a les taquilles. 

8. En cas de pèrdua de la clau de la taquilla, l’EETAC podrà lliurar una altra clau previ 

l’abonament corresponent al cost de la còpia. 

9. En cas de pèrdua de la clau de la taquilla així com l’incompliment d’aquestes normes 

donarà  dret  a  l’EETAC  a  penalitzar  al  responsable  amb  la  retirada  de  l’assignació. 

Tanmateix, en cas de desperfectes en les taquilles, l’EETAC podrà retenir-ne el dipòsit. 

10. Els conflictes que puguin sorgir sobre la interpretació de les presents normes seran 

resolts per l’EETAC. 

11. Aquestes normes, si s’escau, podran ser objecte de posteriors modificacions. Aquestes 

modificacions només podran ser fetes per la DABL o l’EETAC. 

12. Qualsevol modificació d’aquestes normes, sense el corresponent permís de DABL o 

EETAC, serà objecte d’anul·lació del contracte corresponent. 

 


