REUNITS,
D’una banda, i actuant com a ARRENDADOR, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, amb NIF
P1702500H, domiciliat a la plaça del Castell núm.10, de la Bisbal d’Empordà, en representació
de l’Escola Municipal de Música Conrad Saló de la Bisbal,
I de l’altra, i actuant com a ARRENDATARI, el Sr/Sra. .................................................................,
major d’edat, amb DNI núm. .................................., com a pare/mare alumne ..............................
........................................................ amb domicili al c. .................................................................
de ......................................................
ACORDEN
Formalitzar aquest CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’INSTRUMENT MUSICAL conforme els
següents
PACTES
1. l’arrendador lloga a l’arrendatari el bé següent:
- Instrument: ...........................................................................
- Marca i model: ......................................................................
-Talla: ......................................................................................
- Valor de l’instrument: ............................................................
2. L’arrendatari s’abstindrà de qualsevol préstec o sotsarrendament.
3.El període de durada d’aquest contracte és per al curs escolar ...............................................,
prorrogable per als mesos d’estiu.
4. L’import de l’arrendament s’abonarà mensualment en quotes de 12 € (segons OF 2016
Ajuntament de la Bisbal), durant els cinc primers dies de cada mes mitjançant compte bancari:
ENTITAT: ........................................................................................
NÚM.:

.........................................................................................

Aquest document servirà a tots els efectes d’autorització bancària per al gir de rebuts mensuals.
Pel que fa a la primera mensualitat, si el lloguer s’inicia abans del dia 15 del mes en curs, es
cobrarà la mensualitat completa. Si és després d’aquesta data es cobrarà la meitat de la quota
mensual.
Per als alumnes de la Bisbal, el primer curs de lloguer d’instrument de cobla és gratuït.
L’impagament de les quotes mensuals comportarà un increment de 5€
despeses bancàries que s’inclourà en el rebut del mes següent

en concepte de

5. Si l’arrendatari vol rescindir aquest contracte ho haurà de notificar abans del dia 20 del mes
en curs.
6. L’arrendador rescindirà aquest contracte si l’arrendatari incompleix la seva obligació de
pagament de dues mensualitats seguides. En aquest cas, l’arrendatari haurà de retornar
l’instrument abans del dia 10 del mes en curs, sense necessitat de requeriment. Si la devolució
és posterior a aquest dia és cobrarà una altra quota de lloguer per tot el mes.
7. Les peces de desgast (les canyes, les cordes i les crineres per als arcs i altres productes de
manteniment com olis i grasses) no estan incloses en la quota mensual. En retornar l’instrument
haurien de ser canviades, sempre que es tracti d’un desgast visible, a càrrec de l’arrendatari. En
el cas dels instruments de vent, l’embocadura o el broquet hauran de ser propietat de
l’arrendatari.
8. L’arrendador és responsable del bon estat de l’objecte del contracte en el moment del seu
lliurament.
9.L’arrendatari és responsable de la devolució de l’instrument en finalitzar el contracte. Haurà
de tenir-ne cura seguint les instruccions del professor i haurà de retornar-lo en perfecte estat
d’ús. En cas que l’instrument presenti danys causats per un mal ús, accident o
emmagatzematge inadequat en condicions adverses, l’arrendatari n’haurà de respondre.
10. L’arrendatari haurà de comunicar a l’arrendador qualsevol canvi de domicili.
11.En cas de sinistre total, furt o pèrdua, l’arrendatari es compromet a abonar el 100% del valor
de l’instrument que figura en el contracte.
12. En cas de reparació de l’instrument, les despeses aniran a càrrec de l’arrendatari.
13. Per resoldre qualsevol qüestió derivada d’aquest contracte, les parts se sotmeten
expressament al Tribunal de Justícia de la Bisbal d’Empordà, amb renúncia del fur propi.
14. D’acord amb la Llei de protecció de dades, els fitxers tindran un tracte confidencial.
En prova de total conformitat, les parts signen aquest contracte per duplicat en el lloc i data
indicats.

La Bisbal d’Empordà, ..............................................

L’arrendador

L’arrendatari

