
CONDICIONS D’ÚS DE LA SALA D’ESTUDI DEL CAMPUS 

Aquesta sala és un espai d’estudi en col·lectivitat, i s’ha de mantenir una actitud que no 
impedeixi el treball ni la concentració de la resta d’estudiants. 

Podran accedir a aquesta sala tots els estudiants matriculats a les escoles del Campus del Baix 
Llobregat. Fora de l’horari lectiu els estudiants del Campus  podran accedir sempre que s’hagi 
demanat l’accés mitjançant el sistema de gestió de permisos (GEPE) abans de les 20:00h. 

• Feiners (de dilluns a divendres no festius) de 7:45 a 24:00. Fins a les 21:00 no és 
necessari sol·licitar l’accés, a partir de les 21:00 cal estar autoritzat per accedir-hi. 

Horari d’obertura de la sala d’estudi del Campus 

• Festius de 7:45 a 24:00, mitjançant sol·licitud d’accés 

• Dues setmanes abans del període d’exàmens i durant el període d’exàmens aquest 
espai romandrà obert també les nits i els caps de setmana (llevat de la franja de 6 a 
7:45 del matí per tal de facilitar les tasques de neteja). Per accedir-hi a partir de les 
21:00 caldrà sol·licitar l’accés. 

• Tots els usuaris tenen l’obligació de respectar els altres usuaris, els equipaments i les 
instal·lacions. 

Obligacions dels usuaris 

• Tots els usuaris tenen l’obligació d’identificar-se amb el DNI o el carnet d’estudiant, cas 
de ser requerits pel personal de seguretat. 

• No es permet fumar ni beure begudes alcohòliques 

• No es permet modificar la disposició del mobiliari 

• Donat que aquest espai té també usos de menjador, cal tenir cura de la neteja de 
l’espai, del mobiliari i les instal·lacions 

• La Direcció del Campus pot limitar els drets d’utilització de la sala d’estudis si se’n fa un 
ús inadequat. 

Drets que es reserva la Direcció del Campus 

• Els responsables de vigilància estan autoritzats a fer abandonar l’edifici a totes 
aquelles persones que: 

o No hagin demanat l’accés  
o No formin part de la comunitat del Campus (estudiants matriculats, PDI, PAS) 
o Pel seu mal comportament distorsionin l’ambient d’estudi , no compleixin amb 

les obligacions recollides al paràgraf anterior o facin un mal ús de les 
instal·lacions. 

• La Direcció del Campus es reserva el dret de modificar aquestes condicions en 
qualsevol moment pels motius de funcionament que es considerin oportuns. 
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