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FAQ

Frequently Asked Questions

Puc escollir habitació?

Quan em donen les claus de la meva habitació?

Tu
esculls
el
tipus
d'estudi
o
apartament, nosaltres assignem el número
depenent de la disponibilitat i de l'antelació amb
què es realitza la reserva, no obstant això, sempre
tenim en compte les vostres preferències.

El dia de la teva arribada, en passar per recepció.
L'hora d'arribada és a partir de les 15:00, però si
arribes abans posa't en contacte amb nosaltres.

Si comparteixo un estudi, puc triar el meu
company/a? Com s'assignen?
Sí, pots fer la reserva amb un amic/ga, si no coneixes
a ningú, els companys/as d'habitació s'assignen
aleatòriament segons l'ordre de reserva i la
proximitat com a edat i estudis.

Està inclòs en el preu els serveis de menjars?
La mensualitat inclou l'allotjament i les despeses de
llum, aigua, wifi. Si desitges afegir el servei de mitja
pensió o pensió completa el pots fer a la teva
arribada.
Existeix la possibilitat d'agafar esmorzar, dinar i
sopar per serveis solts. Consulta les nostres tarifes
en l'apartat de Restaurant.

Hi ha restriccions horàries per a entrar o sortir de la
residència?
Accés 24 hores, els residents poden entrar i sortir
quan vulguin pels accessos habilitats gràcies a la
seva clau personal.
Pot venir la meva família a visitar-me?
I tant! Tenim apartaments per a les visites de
familiars i amics de residents a un preu especial.
També es poden quedar a l'estudi del resident
utilitzant el llit existent.

Puc portar amics/gues a la residència?
Sí, amb restriccions. No està permès portar un gran
grup de convidats, ja que l'ús dels espais comuns és
exclusiu per a residents.
Poden els meus amics/gues quedar-se a dormir?
Sí, un amic/ga pot quedar-se en la teva habitació
un màxim de 4 nits al mes gratis utilitzant els llits
existents. Altres 4 x 20 € la nit.
*Si ha de quedar-se més, haurà de llogar una
habitació a preus especials.
Por motius de seguretat han de registrar-se a
recepció. Si comparteixes habitació has de tenir el
consentiment del teu company.

Poden banyar-se en la piscina els meus
convidats/des no residents?
Sí, amb autorització prèvia de la direcció, per poder
controlar l'aforament.
Tinc bicicleta, on puc guardar-la?

Tenim un aparcament de bicicletes en la nostra
residència. Places limitades.
Hi ha aparcament a la residència?
De moment no està disponible, però existeix el
pàrquing BSM a 200 metres que ofereix tarifes
mensuals especials per a residents de Xior.

On està el supermercat més pròxim?

Quant trigo a arribar al centre de Barcelona?

Hi ha un supermercat 24 h i un forn de pa a 5 minuts
a peu de Xior. També hi ha un gran supermercat a 10
minuts, dins del centre comercial Diagonal Mar.

Al voltant d'uns 25 minuts en transport públic,
depenent de la destinació exacta.

On puc comprar el bitllet per al transport públic?
Depenent del temps que et quedis o del que vagis a
viatjar, hauràs de triar que tipus de tiquet comprar.
Totes les targetes de viatge estan a la venda en
qualsevol estació de transport públic (excepte en les
parades de bus).

A quant estic de la platja?
A peu des de la residència, entre 5 - 10 minuts
aproximadament.
El bany és compartit?
Cada estudi té un bany privat. Si esculls l'opció
d'estudi doble o apartament, només el compartiràs
amb el teu company/a.

La cuina inclou parament?

Puc decorar l'habitació?

Cada resident ha de portar el seu propi parament,
però està completament equipada amb de
vitroceràmica, nevera, petit congelador, microones,
aigüera, espai d'emmagatzematge, taula de cuina i
dues cadires. Per a estades curtes de pares,
professors i investigadors tenim uns paraments en
lloguer sota disponibilitat.

Sí, sempre que segueixis les normes de la
residència, sense danyar el mobiliari. Per exemple:
no està permès fer forats en les parets o mobiliari,
pintar o portar electrodomèstics amb perill de
foc; Ex: una estufa. Sí que pots portar cafetera,
batedora, etc.

S'admeten mascotes?
No, portar mascotes està prohibit.

Hi ha rentadora a l'habitació?
No, però disposem d'una bugaderia dins de les
nostres instal·lacions, exclusiva per a residents.
Poden usar-la 24 h a través de l'aplicació Cclean. 3 €
rentadora i 3 € assecadora. Sabó i suavitzant inclòs.

Quan es fa la neteja ?
La neteja es fa cada 15 dies. El dia assignat no es pot
canviar. L'equip de neteja passarà per la teva
habitació entre les 9.00 i les 14.30 h. En aquest
moment, hauràs de desocupar l'habitació durant uns
30 minuts aproximadament perquè puguin treballar.
És important que la teva habitació estigui recollida i
no hi hagi res damunt del llit. El personal de neteja
no té permès tocar ni moure les teves pertinences.

Si per qualsevol motiu no pots desocupar l'habitació
o decideixes que aquest dia no se't faci la neteja,
hauràs d'esperar-te a la setmana següent.
*Pot ser modificat durant els dies festius

Puc llogar un apartament per a una estada llarga?
Sí, però aquests tipus d'habitacions estan
reservades per a familiars i curtes estades de
professorat. A més, hi ha un nombre limitat
d'apartaments; així que tot dependrà de la
disponibilitat.
Hauràs de consultar amb l'equip administratiu
enviant un email a diagonalbesos@xior.es

Hi ha aire condicionat i calefacció en els estudis?

Hi ha telèfon i televisió en els estudis?

Sí, totes les habitacions disposen d'un climatitzador
que actua de calefacció durant l'hivern i d'aire
condicionat durant l'estiu amb control individual per
apartament i estudi.

No, però pots contactar-nos per WhatsApp
(recepció): +34 683 40 48 91. També estem
disponibles a través de correu electrònic
diagonalbesos@xior.es o en la recepció,
presencialment, 24 h. Per a temes administratius: de
dilluns a divendres.
Hi ha una sala multimèdia perquè vegeu junts les
vostres sèries favorites i competicions esportives, la
connexió d'internet és apta perquè connectis el teu
ordinador a la teva habitació, sempre pots portar
una pantalla.

Sempre al teu costat
Parlem, FAQS PAPIS

Si el meu fill es posa malalt, què podeu fer per
ajudar-lo?
En cas d'emergència, sempre hi ha personal
disponible i gràcies a això podem actuar amb
rapidesa.
A més, podem facilitar-li l'estada portant-li el menjar
del restaurant a la seva habitació. En cas de tenir
contractada una pensió: sense cost extra.
Puc enviar-li paquets al meu fill/a? A quina adreça
ho envio?
Sí, has d'enviar-los a: Av. de Francesc Botey, 51.
08930. Sant Adrià de Besòs, Barcelona. No t'oblidis
de posar el nom i cognoms a qui va dirigit i, si ho
saps, el seu número d'estudi.

Quin sistema de seguretat hi ha en la residència?
Tenim un actiu personal de vigilància nocturna,
disposem de 62 càmeres en tot l'edifici, i a més
estem dins del campus universitari Diagonal - Besòs,
el qual disposa també de la seva pròpia seguretat.

Viatges per treball?
Professors i investigadors

Haig de quedar-me a Barcelona uns dies per treball,
puc llogar una habitació?
Sí, la residència ofereix allotjament per a curtes
estades a professionals de l'entorn acadèmic a preus
especials.
Puc cuinar en l'estudi o apartament?
Si, disposem de parament en lloguer sota
disponibilitat per a curtes estades, també pot gaudir
dels serveis d'esmorzar, dinar i sopar al restaurant.

Hi ha amenities d'higiene personal?
Malgrat estar en una residència d'estudiants tenim
un pack d'amenities d'higiene personal a la teva
disposició a l'arribada, pots reservar-ho en la web
afegint-ho a la teva reserva o ens ho pots indicar a la
teva arribada.
Vinc amb un grup per a un esdeveniment
universitari/acadèmic, podem reservar diverses
habitacions per a aquests dies?
Sí,
envia'ns
la
teva
sol·licitud
a
diagonalbesos@xior.es i elaborarem un pressupost
d'allotjament i pensions alimentàries sense
compromís.

Hi ha descomptes per a empreses o grups?
Si pertanys a un col·lectiu amb el qual tenim un
acord, assisteixes a un esdeveniment educatiu, o
véns amb un grup d'estudiants a realitzar un
programa de pràctiques, envia'ns un email a
diagonalbesos@xior.es i descobreix tots els
avantatges disponibles.

See you soon!

