NORMATIVA DE LES TAQUILLES DE L’EDIFICI A CAMPUS DIAGONAL BESÒS
CURS 2016‐17
1. Només els estudiants de l’EEBE tenen dret a gaudir del lloguer d’una taquilla.
2. Les taquilles son personals i intransferibles.
3. Període d’ús de les taquilles: des de la concessió fins el 7 de juliol de 2017.
4. Sistema de tancament: les taquilles es poden obrir mitjançant una aplicació del
mòbil (Smartphone). Qui vulgui obrir‐les amb el sistema de targeta, la pot
sol∙licitar en el moment de la sol∙licitud de la taquilla.
5. Preu: 5 € (50% de l’import anual) taquilla petita i 7,5 € (50% de l’import anual)
taquilla gran, amb un depòsit de 18 €, que es retorna en el moment de donar
de baixa la taquilla i quan es retorni la targeta, si s’ha sol∙licitat prèviament.
6. Responsabilitat: L’estudiant és l’únic responsable del contingut desat a les
taquilles i de la seva conservació mentre la taquilla estigui llogada. L'ESCOLA
NO ES FA RESPONSABLE DE LES POSSIBLES DESAPARICIONS, PÈRDUES O
ROBATORIS. ES RECOMANA NO DEIXAR RES DE VALOR
En casos de força major la taquilla podrà ser oberta pel personal responsable
de l'Escola.
7. Incidències i desperfectes: es comuniquen a través de espais.eebe@upc.edu.
No es poden guardar productes que es puguin deteriorar. En cas de pèrdua de
la targeta s’haurà de pagar 5€. Si hi ha desperfectes, l'Escola es pot quedar amb
el dipòsit, si el valor dels desperfectes és superior s'iniciarà una reclamació.
8. Renovacions i baixes: es renoven cada curs, les renovacions i les baixes de les

taquilles es realitza de l’1 de juny al 10 de juliol de 2017.
Si no la vols renovar hauràs de buidar la taquilla, comunicar la baixa i retornar
la targeta (si s’escau) per poder recuperar el depòsit. Si no la dones de
baixa/renoves en el termini establert, es buidarà la taquilla i perdràs el dipòsit.
Tens un mes per recuperar les pertinences.

