
Reglament d’ús del Club Universitari dels Amics

La seu de l’Associació d’Amics 
UAB acull les instal·lacions del 
Club Universitari, un espai de 
trobada dels membres de la 
comunitat universitària.

La seu dels Amics UAB dispo-
sa d’espais exteriors i interiors 
de reunió i estar, amb una 
sala amb TV i premsa diversa. 
Disposa també de servei de 
cafeteria i refrescos.

Horari:

La seu dels Amics UAB res-
tarà oberta de 9 a 14 hores i 
de 15 a 18 hores, de dilluns 
a divendres, llevat el mes 
d’agost, Nadal i Setmana Santa 
(consultar calendari).

Instal·lacions:

Sala A (planta baixa):

Capacitat màxima de 30 
persones
Canó de projecció i ordi-
nador portàtil
Pantalla de projecció
Pissarra de paper
Connexió wi-fi

Seminari (planta baixa):

Capaci tat  màxima de  
12 persones
Taula gran
Connexió wi-fi

Sala B (primera planta):

Capacitat màxima de 30 
persones
Taules modulars
Canó de projecció i ordi-
nador portàtil
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Pissarra de paper
Connexió wi-fi

Totes les sales estan clima-
titzades i disposen de llum 
natural.

Espai exterior

Capacitat màxima de 150 
persones

Usuaris:

Poden fer ús de les instal-
lacions de la Torre Vila-Puig els 
socis de l’Associació d’Amics 
de la UAB, el personal acadè-
mic i d’administració i serveis 
de la UAB, el personal de les 
fundacions de la UAB i de les 
entitats de l’Esfera de la UAB. 
Cada col·lectiu haurà d’acollir-
se a les condicions generals i 
tarifa corresponent, i fer reser-
va prèvia.
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En cas que associacions, 
empreses o entitats ubicades 
al campus vulguin utilitzar el 
Seminari periòdicament, és 
necessari formalitzar la quota 
de soci “Empresa Campus”.

L’ús de les instal·lacions per 
a reunions i/o activitats ins-
titucionals dels membres de 
l’equip de govern, el Consell 
Social i degans i deganes és 
gratuït, però caldrà fer reserva 
prèvia.

La utilització de les instal-
lacions de la Torre Vila-Puig 
és oberta també, amb unes 
condicions especials, a entitats 
externes a la UAB.
 
Horari de reserva:

El lloguer de les sales i del 
seminari pot fer-se per dia 
sencer o mig dia. S’entén per 

Sala B



dia sencer el període entre les 
9 i les 19 h, i per fraccions de 
mig dia de 9 a 14 h o de 15 a 
19 h, de tots els dies feiners, 
llevat agost, Nadal i Setmana 
Santa (consultar calendari la-
boral). En casos especials, es 
podrà ampliar aquest horari, 
cosa que  comportarà un cost 
addicional.

Les condicions de lloguer de 
l’espai exterior i, excepcional-
ment, els dies festius s’acorda-
ran en cada cas.

Sala A Seminari

5. TARIFES Dia sencer

(9h a 19h)

Mig dia (de 9h a 14h 

o de 15h a 19h)

Sala A (30 persones) 200 €euros 125 euros

Sala Seminari (10 persones) sense càrrec (socis)
100 euros (no soci)

sense càrrec (socis)
60 euros (no soci)

Sala B (30 persones) 180 euros 125 euros

Espais exteriors. A consultar A consultar

Tots els preus inclouen l’IVA 
corresponent.

Les reserves fetes per la 
comunitat  universi tàr ia 
tenen una reducció del 20%.  
 
Sobrepassar els horaris 
es tab le r t s  té  un  cos t 
addicional de 25€euros per 
hora.
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4. Condicions de reserva

Les reserves s’adreçaran a 
l’Associació d’Amics UAB 
(amics.reserves@uab.cat) i 
es faran per escrit, amb un 
mínim de 48 hores abans 
de l’inici de l’activitat.

Les reserves estaran con-
dicionades a l’acceptació 
de l’Associació d’Amics de 
la UAB i el seu pagament 
es farà mitjançant transfe-
rència bancària.
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L’acceptació de les reser-
ves seguirà un ordre estric-
te de sol·licitud.

Les anul·lacions de reser-
ves que es facin amb una 
antelació de fins a 48 hores 
abans de l’inici de l’activitat 
no comportaran cap càrrec. 
Les anul·lacions fetes amb 
posterioritat comportaran 
el pagament del 50% de 
l’import de la reserva •
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•


