
Reglament d’ús de la Torre Vila-Puig

CONDICIONS PER A L’ÚS DELS 
ESPAIS

La Torrre Vila-Puig acull les instal-
lacions del Club Universitari de 
la UAB, que n’ha cedit el liderat-
ge i administració a l’Associació 
d’Amics de la UAB. El Club Uni-
versitari ha d’esdevenir un espai 
de trobada dels membres de la 
comunitat universitària.

La Torre Vila-Puig disposa d’es-
pais 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 Torre Vila-Puig restarà 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).

Usuaris:

Poden fer ús de les instal·lacions 
de la Torre Vila-Puig els socis de 
l’Associació d’Amics, tot el personal 
acadèmic i el personal d’adminis-
tració i serveis de la UAB. Les per-
sones alienes a aquests col·lectius 
podran accedir-hi acompanyades 
d’un dels seus membres.

CONDICIONS PER AL LLOGUER 
D’ESPAIS

1. Instal·lacions disponibles:

Sala A (planta baixa):

Capacitat màxima de 30 
persones
Taula gran o possibilitat de 4 
taules separades
Canó de projecció i ordinador 
portàtil
Pantalla de projecció
Pissarra de paper
Connexió wi-fi
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Seminari (planta baixa):

Capacitat màxima de 12 per-
sones
Taula gran
Connexió wi-fi

Sala B (primera planta):

Capacitat màxima de 30 per-
sones
Taules modulars en forma de 
O, U o individuals
Canó de projecció i ordinador 
portàtil
Pantalla de projecció
Pissarra de paper
Connexió wi-fi

Totes les sales estan climatitza-
des i disposen de llum natural.

Espais exteriors:

Capacitat màxima de 150 
persones

2. Horaris

El lloguer de les sales i del se-
minari pot fer-se per dia sencer o 
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mig dia. S’entén per 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 fei-
ners, llevat agost, Nadal i Setmana 
Santa (consultar calendari laboral). 
En casos especials, es podrà 
ampliar aquest horari, cosa que  
comportarà un cost addicional.

Les condicions de lloguer dels es-
pais exteriors i, excepcionalment, 
pels dies festius s’acordaran en 
cada cas.

3. Usuaris

Podran fer ús de les instal·lacions 
de la Torre Vila-Puig els socis de 
l’Associació d’Amics de la UAB, tot 
el personal acadèmic i el personal 
d’administració i serveis de la UAB, 
el personal de les fundacions de 
la UAB i el de les entitats de l’Es-
fera de la UAB, en les condicions 
generals que s’estableixin i prèvia 
reserva.

Pel que fa als col·lectius següents: 
associacions, empreses o entitats 
del campus que vulguin utilitzar la 

sala Seminari periòdicament per a 
les seves reunions internes, serà 
necessari que formalitzin la quota 
de soci “Empresa Campus” en nom 
de la seva entitat.
 
La utilització de les instal·lacions 

per a reunions i/o activitats institu-
cionals dels membres de l’equip 
de govern i dels degans i deganes, 
així com per als diferents actes or-
ganitzats per l’Associació d’Amics 
de la UAB, serà gratuïta, però cal-
drà una reserva prèvia.

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

Sala A Seminari

Sala B

4. Condicions de reserva

Les reserves s’adreçaran a 
l’Associació d’Amics de la UAB 
(amics.reserves@uab.cat) i es 
faran per escrit, segons full 
normalitzat, amb un mínim de 
48 hores abans de l’inici de 
l’activitat.
Les reserves estaran condi-
cionades a l’acceptació per 
part de l’Associació d’Amics 
i el seu pagament mitjançant 
transferència bancària.

L’acceptació de les reserves 
seguirà un ordre estricte de 
sol·licitud.

Amb la reserva es pot sol·licitar 
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servei de càtering (mínim 5 per-
sones), esmorzars o cafès, els 
quals seran facturats segons 
opció escollida i tarifes vigents 
(consultar menús).

Les anul·lacions de reserves 
fetes 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’im-
port de la reserva •

•


