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LLOGUER D’ARMARIETS DEL CAMPUS DE L’ALIMENTACIÓ DE TORRIBERA 

 

El Campus de l’Alimentació de Torribera posa a disposició dels alumnes matriculats en els 
ensenyaments que s’imparteixen al Campus, el lloguer d’armariets a l’edifici de Laboratoris 
Docents (Marina) i a l’edifici d’Administració (La Masia). Les normes d’ús són les següents: 
 

 

 

1. Per poder-ne disposar d’un armariet caldrà que us adreceu al punt d’informació de 

l’edifici d’Administració (La Masia) o de l’edifici de Pràctiques Docents (Marina), on us 

facilitaran un formulari que haureu d’omplir i signar. Aquest formulari també està 

disponible al web del Campus. 

(http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/documents/Sol_Armariets.pdf). 

 

2. El cost del lloguer per tot el curs acadèmic és de 5€, independentment de la data en 

què se sol·liciti. A més s’abonarà la quantitat de 5€ com a fiança al rebre la clau de 

l’armariet. Aquesta fiança serà retornada a l’alumne un cop hagi retornat la clau. En 

cas de pèrdua de la clau, l’alumne haurà d’abonar 3€ per a la confecció de la còpia. 

 

3. El període d’ús finalitza el 31 de juliol de 2018 (data en què hauran de quedar buits), i 

s’haurà de lliurar la clau al Punt d’Informació de l’edifici d’Administració (La Masia).És 

en aquest moment quan serà retornada la fiança de 5€, un cop es comprovi que 

l’armariet estigui en bones condicions. 
 

4. A partir del dia 31 de juliol de 2018, es buidaran els que no hagin estat desocupats, a 

fi de preparar-los per al curs acadèmic següent i es procedirà al canvi de pany. 

Passada aquesta data no es retornarà la fiança. 

 

5. Les quantitats abonades en concepte del lloguer es destinaran a activitats promogudes 

pel Consell d’Estudiants del Campus. 
 
 
Per a més informació, podeu dirigir-vos a qualsevol punt d’informació dels edificis del 
Campus. També podeu enviar un correu electrònic fcalvo@ub.edu o al tel. 93 403 19 78 
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