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Horaris

1 Per a garantir el descans d'altres residents i evitar molèsties als veïns,
haurà de mantenir-se un silenci absolut en l'edifici entre les 22.00 i
08.00. Agraïm la seva col·laboració. 

Els aparells de música s'utilitzaran en un volum adequat que no
perjudiqui l'estudi ni el descans de la resta dels residents. A partir de
les 22:00h només es podran utilitzar amb auriculars.
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Es tindrà en compte l'elecció d'habitacions per part del resident, però
la residència es reserva el dret de modificar l'assignació inicial i de
sol·licitar el canvi d'habitació al llarg de l'estada si fos necessari.

Assignació
d'habitacions
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El resident disposa d’absoluta llibertat per a l’entrada i sortida de la
Residència, haurà de fer-ho pels accessos habilitats.

Per raons de seguretat, la porta o portes d’accés han de romandre
tancades amb clau en tot momento. Els arrendataris no prestaran les
seves claus o tarjetes intel·ligents a altres persones perquè puguin
accedir a l’edifici. No es permet romandre en les àrees comnes durant
la nit. Exceptuant aules d’estudi i sala multimèdia, respectant el
descans dels altres residentes.

Accés
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Si oblida o perd la clau per a poder accedir al recinte truqui al nostre
número d’emergència +34 93 7 866 833 o +34 683 404 891. El preu
d’una nova clau és de 20€ (preu aplicable a tarjeta d’accés a la
residencia i zona privada d’habitació i també a la targeta del
restaurant). 

Cada pèrdua de tarjeta suposa una falta lleu.



7No pot fer-se ús de cap de les terrasses (Piscina planta 5 i Terrassa
Copèrnic de la planta 8) fora de l’horari d’obertura sense autorització.
L’horari d’obertura es de 10:00 a 21:00.

L´ús de la piscina és exclusiu per a residents, per a que un no resident
(inclusivament convidats) faci ús del gimnàs, sales comunes o piscina
ha de comptar amb l’autorització expressa de la residencia.

No està permès menjar, beure o fumar a la terrassa de la planta
cinquena sense autorització de la direcció de la resiència.

L’entrada a la psicina ha de fer-se de forma ordenada, utilitzant els
accessos i observant la profunditat.

Piscina i
terrasses
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10La residència es reserva el dret a limitar espais sense previ avis, el
resident haurà de respectar la privacitat d’aquests esdeveniments.

A les sales comunes no está permès fumar.

No es permet menjar sense autorització, tampoco está permès alterar
la disposición del mobiliari sense permis de la dirección a la
residència.

Les sales poden utilizar-se 24h, respectant les normes generals de
comportament i les hores de descans, així com l’operativa de neteja.

Salas de
reunions i
gimnàs
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10Asseguri’s d’utilitzar correctament totes les àrees comunes i
instal·lacions.

Si per un mal ús dels residents de les instal·lacions i el mobiliari es
produïssin desperfectes (tant a la seva habitación com a les zones
comunes) els costos de reparació dels mateixos podrán ser deduïbles
del dipòsit.

En ingressar i fer-se càrrec de l’habitació, cada resident observarà si
existeix alguna avaria o desperfecte en el mobiliari, instal·lacions, o
en els serveis de llum, aigua i WIFI, donant compte dels mateixos a
recepción.

Neteja i
manteniment
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10Mantingui neta en tot moment la unitat llogada, així com les àrees
generals. No poden col·locar-se pòsters, avisos, etc. a les protes i/o
finestres i es retiraran sense previ avís.

Asseguri's de no llançar per les canonades de la cuina, condícia o
dutxa objectes que puguin atacar-les. Comprovi la dutxa cada dues
setmanes per a evitar possibles embussos.

La neteja de les habitacions es farà 1 vegada cada 15 dies. Els
residents desallotjaran les habitacions abans de les 9:30h fins a les
15.00, havent de deixar l'habitació en condicions adequades per a
facilitar la condícia al personal de neteja. El resident romandrà fora de
l'habitació mentre es realitzen les labors de neteja.



10Per a evitar una acumulació excessiva d'objectes a les habitacions,
qualsevol mobiliari addicional que desitgi incorporar-se a la mateixa
haurà de fer-se amb autorització expressa de l'Administració de la
Residència.

La Residència disposa de rentadores i assecadores per a l'ús dels
residents, de pagament mitjançant una APP, que podran ser utilitzades
dins de l'horari normal de la Residència, La residència, encara que vetllarà
pel bon ús de la bugaderia, no es fa responsable de la possible pèrdua
d'objectes i de peces que puguin desaparèixer d'aquesta zona comuna.

Si detecta alguna avaria a la seva habitació per favor enviï un email a
diagonalbesos@xior.es indicant en l'assumpte l'avaria i el nombre
d'habitació.



10

Escombraries Orgàniques i deixalles generals: han de llançar-se
al contenidor en la planta 0, al costat de l'accés a EEBE entre les
21.00 i les 23.00.      
Plàstics, envasos metàl·lics i vidre han de llançar-se als
contenidors púlblics del carrer Francesc Botey. 

Respecti les normes d'eliminació de residus en l'edifici. No poden
deixar-se en àrees generals. 
      

Un ús indegut donarà lloc a una sanció de 50,00 €. Si s'usa un
contenidor, classifiqui els residus segons ho estipula l'ajuntament.
Dipositi el vidre en el contenidor corresponent. No deixi residus
davant del contenidor, fins i tot si està ple.

Residus
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10Totes les visites han d'estar autoritzades. 

Les visites estan permeses, però en cas de pernoctació ha de
registrar-se al convidat. Es permet un convidat per habitació fins a un
màxim de quatre dies sense càrrec. En cas d'habitacions compartides
és necessari el consentiment del/la company/a d'habitació.

 El resident serà responsable del comportament del seu convidat.

A partir de la quarta nit es carregaran 20€ per nit. Està permès tenir
convidats per un màxim de 8 nits al mes

Visites
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Porxo Alícia Casals (planta 0)

Jardí Antonio Horta (planta 0)

Porxo Marie Curie (planta -1)

No està permès fumar en la propietat llogada o qualsevol altra part de
l'edifici no autoritzades. Àrees autoritzades: 
 

 

Fumar 
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Els residents són responsables de la custòdia dels seus objectes i
pertinences personals a totes les zones de la Residència. La
Residència no es fa responsable de possibles substraccions o pèrdues
d'objectes en les diferents dependències de la Residència.

Responsabilitat

robatori
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10realitzar forats en les rajoles, parets i/o sòls.     
col·locar objectes calents directament sobre els fogons de la
cuina, escriptoris o llit o utilitzar-los com a taula per tallar o
planchar.
moure mobiliari fóra de les habitacions o a altres habitacions. 
realitzar obres o pintar parets o mobles or canvis en la propietat
llogada que no puguin desfer-se fàcilment sense la prèvia
autorització per escrit de l'adreça de la residència.
cobrir o adherir qualsevol objecte en les finestres a excepció de
les cortines instal·lades.
deixar cotxes, bicicletes,ciclomotors o motocicletes o qualsevol
vehicle a l'edifici o en la propietat llogada. Solament poden
guardar-se a les àrees designades per a això.

Terminantment 

prohibit
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10consumir en el restaurant o en la seva terrassa productes
externs al mateix
utilizar l’Internet per a finalitats delictives.
caminar sobre les teulades planes o llançar escombraries sobre
aquestes teulades.
Llançar qualsevol objecte des de l'edifici a l'exterior serà
constitutiu de falta greu.
Lanzar cualquier objeto desde el edificio al exterior será
constitutivo de falta grave.
utilizar estufas o radiadores, espelmes, encenedors, o qualsevol
element inflamable



10activar una falsa alarma d'incendi. L'arrendador carregarà tots
els costos corresponents a l'arrendatari en qüestió. Les
mànegues contraincendios, sortides d'emergència i extintors
solament poden usar-se en situacions d'emergència. Un ús
indegut donarà lloc a una sanció de 250,00 € i podria ser motiu
de falta greu.

Està terminantment prohibit cobrir els detectors de fum i
reixetes del bany.

Penjar peces de roba tant al pati interior com en la finestra del
dormitori.

   



10tenir gossos, gats o qualsevol altra mascota en la propietat
llogada. Les úniques excepcions permeses són gossos de guia o
assistència per a persones amb discapacitats físiques, visuals,
auditives o altres limitacions cognitives. Aquestes persones
hauran d'enviar un certificat mèdic a diagonalbesos@xior.es.

Es prohibeix la celebració de festes i altres activitats que no es
corresponguin amb les pròpies de la Residència, excepte
autorització expressa de l'adreça, fent constar motiu, horari,
persones autoritzades i lloc destinat a la celebración.

     



10Realitzar de “novatadas” o qualsevol acte individual o col·lectiu
que atempti contra la dignitat i els drets fonamentals dels
residents, tant en el recinte de la Residència com en els voltants,
sense perjudici de les responsabilitats penals i accions legals al
fet que pertoqués. La infracció d'aquesta prohibició serà
considerada falta greu i serà sancionada amb l'expulsió
immediata del centre.

Tenir, posseir, consumir o traficar amb substàncies estupefaents
o psicotrópicas, o qualsevol altra considerada il·legal. Es
considera falta greu i motiu d'expulsió.

 



10Faltar greument al respecte i consideració als altres membres de
la comunitat residencial, així com a qualsevol altra persona, que
estigui vinculada amb el centre.

Actuar perjudicialment contra la salut i integritat de qualsevol
membre de les Residències o incitar a actuar d'aquesta manera.

    



10Tret que s'estipuli d'una altra manera, l'incompliment de
qualsevol d'aquestes normes tindrà com resultat la imposició
d'una sanció de 50,00 €. (si no s'ha especificat un altre import) i
una falta lleu o greu segons cada cas, l'acumulació de tres faltes
lleus o una greu resulta en la possibilitat d'expulsió del resident
sense devolució de la fiança i recàrrec de dos mesos
d'allotjament.

Preferim que les comunicacions es facin per correu electrònic.
Per favor, anyada la nostra adreça de correu electrònic i telèfon a
la seva llista de contactes.

Sanció
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