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NORMATIVA DE FUNCIONAMENT INTERN
Calendari i horaris
1. Els Col·legis Majors s’adapten al calendari oficial de la UB i al conveni laboral que els afecta. Per
aquest motiu, tancaran durant les vacances de Nadal i de Setmana Santa. Les dates de
tancament es publiquen oportunament a la Normativa Econòmico administrativa i a les cartelleres
del Col·legi Major a l’inici del curs.
2. Els Col·legis Majors de la Universitat de Barcelona estan oberts les 24 hores del dia amb un servei
permanent de consergeria. Per accedir-hi, els visitants han de dipositar una identificació a la
consergeria. Els visitants no estan autoritzats a l’ús dels serveis i les instal·lacions del Col·legi, els
quals queden reservats als col·legials i, també, als col·legials associats en les condicions que per a
ells es determinin. Els visitants han d’estar constantment acompanyats pel col·legial que els ha
convidat, el qual es farà responsable que el seu comportament sigui correcte. En qualsevol cas,
entre les 23.00 i les 09.00 hores no es permetrà ni l’entrada ni la permanència de convidats al
Col·legi Major.
3. El servei de menjador funcionarà en els següents horaris, els quals poden ser puntualment
modificats per raons justificades i prèviament anunciades:
Esmorzar (de dilluns a divendres): de 07:00 a 10.00 h.
(dissabtes, diumenges i festius): de 08.00 a 10.30 h.
Dinar
(de dilluns a divendres): de 13.00 a 16.00 h.
(dissabtes, diumenges i festius): de 13.30 a 16.00 h.
Sopar
(tots els dies): de 20.00 a 22.00 h (ampliable fins a les 22.15 h en els casos en què sigui
imprescindible; en tot cas, el menjador ha de quedar lliure a les 22.30 h).
Fora d’aquests horaris no s’oferirà cap servei de menjador.
No obstant això, i sempre que sigui per motius acadèmics, els col·legials que no puguin arribar dins
d’aquests horaris tenen l’opció de sol·licitar un pícnic per emportar-se’l. El servei de pícnic, però,
queda exclòs els caps de setmana i els festius.
Si un col·legial no pot arribar a temps al menjador del centre on resideix, pot sol·licitar l’ús del
menjador d’un altre dels col·legis, sempre que es faci amb una sol·licitud prèvia i justificant la seva
demanda.
4. Hi ha a disposició dels residents un servei de bar i cafeteria l’horari del qual serà especificat a
començament del curs acadèmic.
5. L’autoservei de bugaderia es podrà utilitzar tots els dies des de les 08.00 fins a les 23.00 h.

Col·legis Majors
Penyafort-Montserrat
Ramon Llull

Diagonal, 639
08028 Barcelona

Tel. +34 932 162 700
secretaria_penyafort@ub.edu

Urgell, 187
08036 Barcelona

Tel. +34 933 633 580
secretaria_llull@ub.edu
www.penyafort.ub.edu
CIF Q0868077I

6. La pista poliesportiva, els gimnasos, la sala del projector, la capella, el piano, la sala de música,
etc. no poden ser ocupades pels col·legials després de mitjanit. S’entén que estan tancats com a
serveis. Ara bé, les comissions en poden disposar si és necessari per a la realització de les seves
activitats i comptant, en tots els casos, amb l’autorització de la Cap d’Activitats Culturals i
Esportives.
7. Les sales d’estudi i la biblioteca estaran obertes totes les hores que calgui en funció de les
necessitats dels col·legials.
8. Pel que fa a les habitacions compartides, i sempre que no hi hagi un acord explícit dels ocupants
en un altre sentit, s’estableix que l’horari d’estudi finalitza a mitjanit.
9. El servei de neteja de les habitacions serà de dos dies per setmana. Al tauló d’anuncis de les
plantes es fan públics els dies que corresponen a cada habitació. Els col·legials han de donar les
màximes facilitats al servei de neteja per tal que pugui fer bé la seva feina.

Règim d’habitacions
10. En el moment de la seva arribada, al col·legial se li assignarà l’habitació on residirà al llarg del
curs. Ja sigui individual o compartida, disposarà de llit (190cm x 90cm excepte necessitats
especials), armari, escriptori, prestatgeria, i d’altre mobiliari auxiliar. Els Col·legis Majors
proporcionen mantes i coixins. La resta de la roba d’ús habitual, com ara llençols, cobrellits i
tovalloles, l’ha de portar el col·legial.
11. El col·legial és el responsable de fer un ús correcte de l’habitació que li ha estat assignada,
mantenir-la en un estat d’ordre acceptable i reportar qualsevol desperfecte o avaria a
Manteniment quan s’escaigui.
Qualsevol desperfecte en l’habitació o en el mobiliari ocasionat per un mal ús podrà ser objecte
d’un càrrec que haurà/n de satisfer el/s ocupant/s -en tant que responsable/s- de l’habitació.
12. A les habitacions no es poden posar altres mobles que els que ja hi ha instal·lats, fora d’alguna
necessitat especial, que haurà de ser justificada i autoritzada per la Governanta. Els mobles
tampoc no poden ser bellugats, intercanviats o manipulats sense permís de la Governanta.
13. No s’admetrà la presència, ni a les habitacions ni a cap altre espai del col·legi, mobiliari urbà,
senyalitzacions i similars, i/o d’altres elements que la Governanta consideri inapropiats, sigui pel
seu volum, l’estat de brutícia, etc.
14. Por motius d'higiene, està prohibit tenir animals domèstics de qualsevol tipus a les habitacions del
Col·legi Major.
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15. Per tal d’evitar accidents i preservar la imatge del Col·legi, no està permès dipositar o penjar
objectes a les finestres ni, per descomptat, llençar res per les finestres. Les possibles responsabilitats
o danys a tercers que se’n puguin derivar, hauran de ser assumides pels ocupants de l’habitació.
16. En relació amb la introducció de petits electrodomèstics a les habitacions, cal que la persona que
els hi dugui demani permís a la Governanta. Pel que fa als aparelles que funcionin amb una
resistència vista –fornets, estufes, etc.- estan absolutament prohibits. En tot cas, totes les
connexions elèctriques han de complir les normes de seguretat. Cal recordar, tanmateix, que la
potència elèctrica a disposició de cada habitació és limitada i que la sobrecàrrega pot significar
la falta temporal d’electricitat a l’habitació o a un sector de la planta.
17. Els Col·legis Majors no tenen subscrita cap pòlissa que cobreixi els desperfectes per canvis
accidentals de la tensió elèctrica; per tant, en cap cas assumeixen els possibles desperfectes que
se’n derivin. En aquest sentit, i per prevenir riscos, es recomana vivament no deixar aparells
elèctrics connectats a la xarxa quan el col·legial és fora de l’habitació.
18. El col·legial ha d’assegurar-se de tancar la porta quan surti de la seva habitació. En aquest sentit,
el col·legi no es fa responsable d’aquells danys, pèrdues, desperfectes, etc., causats per tercers
i/o derivats de l’omissió d’aquesta obligació per part del col·legial.
19. Durant el curs, els Col·legis Majors disposen d’una consigna per dipositar-hi les maletes i les bosses
de viatge un cop buidades. Per tal de guanyar espai i facilitar la neteja de l’habitació, es
recomana desar l’equipatge buit a la consigna.
20. Durant l’estiu, aquells col·legials que hagin demanat la renovació podran deixar al magatzem,
sota la seva responsabilitat, algunes pertinences que hi romandran fins al començament del nou
curs.
21. A partir del 31 d’octubre el col·legi disposarà, de la manera que cregui més convenient, dels
objectes que no hagin estat retirats del magatzem o de la consigna. A final de curs s’aplicarà el
mateix criteri amb les pertinences que el col·legial hagi deixat dins de l’habitació després de fer el
check-out.

Serveis
22. Cada habitació disposa de servei telefònic. El servei de trucades internes (d’habitació a habitació
o a d’altres extensions com la Recepció) és gratuït. El servei per a fer trucades externes s’ha de
demanar a Recepció i té un cost que haurà d’assumir el col·legial.
23. A tots els espais del Col·legi hi ha accés a Internet (WIFI o fibra). Es procura mantenir la connexió
en les millors condicions possibles, però donada la fragilitat d’aquesta tecnologia, no és possible
assegurar totalment el seu funcionament sense interrupcions. També cal afegir que, per garantir-
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lo d’una manera adient, els col·legials han de procurar no fer un ús abusiu de les pujades i les
descàrregues d’Internet.
24. Els col·legials que vulguin utilitzar el pàrquing han de sol·licitar-ho, pagar la quota establerta i
comprometre’s a respectar les normes que en regulen l’ús; també cal que tinguin present que el
nombre de places és limitat.
25. En cas d’urgència mèdica, els col·legials poden adreçar-se a la Recepció per tal que el conserge
truqui al telèfon del Centre d’Assistència Primària més proper durant el dia o al 061 durant la nit. És
necessari, en tot cas, que els col·legials portin la targeta de l’assistència mèdica, de la Seguretat
Social i/o de la mútua que els doni cobertura.

Organització
26. A tots els col·legials se’ls lliura un carnet que és necessari per accedir a diversos serveis. Cada
col·legial és responsable del seu ús correcte i de la seva conservació, assumint la responsabilitat
dels possibles deterioraments o pèrdues.
27. Com a norma de convivència, es demana als col·legials l’ús d’una indumentària adequada en
tots els espais comuns dels Col·legis Majors.
28. El Col·legis Majors exigeixen sempre un tracte respectuós entre els col·legials així com amb els
treballadors del centre. Les diferències entre els col·legials han de resoldre’s de manera educada
i, si això no és possible, llavors cal comunicar a la Cap d’Atenció als col·legials el motiu del
conflicte. Anàlogament, tota queixa relativa als serveis que, després d’haver estat exposada al
corresponent encarregat no hagi estat convenientment atesa, caldrà comunicar-la per escrit a la
Directora. En cap cas està justificat recórrer a actituds o conductes provocadores, es tingui o no
raó, ja que sempre són impròpies d’un centre universitari.
29. Tant a les sales d’estudi grans com a la biblioteca cal mantenir silenci; per a fer treballs en grup
s’utilitzen les aules i sales petites i, si cal fer-los amb companys no residents, cal demanar-ho per
correu electrònic a la secretaria indicant el motiu, la franja horària d’ocupació de la sala i la
identitat dels companys no residents.
30. A partir de les 23.00 h cal vetllar per no fer enrenou a tot l’espai dels Col·legis Majors,
especialment a les plantes on hi ha les habitacions. L’incompliment reiterat d’aquesta norma és
considerat com una falta molt greu per part del/s responsable/s de l’habitació.
31. El Col·legis Majors no toleren, en les seves dependències, el consum de tabac, alcohol o drogues
de qualsevol tipus. En conseqüència, està prohibit fumar, beure o tenir alcohol, i consumir o
emmagatzemar qualsevol mena de droga en tot l’espai dels Col·legis Majors.
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32. Aquells col·legials que tinguin un comportament que comporti molèsties per a la resta (ja sigui per
un excés de soroll, embrutar les zones comunes o de pas, etc.) seran sancionats amb rigor. En
aquests casos, i sempre al primer incident rellevant, es cursarà un avís als pares o tutors dels
col·legials que hi estiguin implicats.

Barcelona, abril 2021

