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Reglament de la Casa de l'Alumne 
1. Reglament General 

 

1.1 La reserva i ús de la Casa de l'Alumne es realitzarà exclusivament per membres de la 
comunitat universitària.   

 

1.2 Serà obligatori presentar el carnet de la UPV per a accedir a l'edifici durant dies festius, 
caps de setmana i horari nocturn, així com en els períodes d'exàmens. 

 

 

1.3 L'ús de les instal·lacions és gratuït per a activitats sense ànim de lucre organitzades per 
membres de la comunitat universitària. 

 

 

1.4 Les activitats de la Casa de l'Alumne tindran prioritat sobre qualsevol altra, podent donar 
lloc a canvis i modificacions en els horaris, que es comunicaran, si fóra possible, amb la 
suficient antelació. La prioritat s'estableix de la següent manera: 

 

- Activitats, manteniment i neteja de la Casa de l'Alumne. 
- Esdeveniments de Delegació d'Alumnes de la UPV. 
- Esdeveniments de Delegacions d'Alumnes dels Centres. 
- Associacions d'alumnes de la UPV. 
- Alumnes en general de la UPV. 
- Resta de membres de la Comunitat Universitària. 

 

1.5 Queda expressament prohibit fumar (Llei 28/2005 de Mesures Sanitàries enfront del 
Tabaquisme) a la Casa de l'Alumne. Tot l'espai de la Casa de l'Alumne, incloses les 
terrasses, es declaren com a “Espai sense Fum”. 

 

1.6 No es permet el consum de begudes alcohòliques ni el consum d'estupefaents en 
aquestes instal·lacions. 

 

1.7 Ha de mantenir-se la Casa de l'Alumne en bones condicions respectant el mobiliari, el 
material i fent un ús adequat de les papereres i contenidors de reciclatge.  
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1.8 No es permetrà la permanència en les instal·lacions a aquells usuaris que mantinguen 
un comportament inadequat, i/o falten al respecte al personal o a altres usuaris, impedint 
el normal desenvolupament de la Casa de l'Alumne. 

 

1.9 En cas d'emergència, ha d'informar-se al Personal de Seguretat, la taula de la qual es 
troba al costat de les escales en la Planta Baixa, o en defecte d'això al Punt d'Atenció, 
situat així mateix en la Planta Baixa. En cada planta existeixen nombrosos punts 
d'extintors i mànegues que han de ser utilitzats única i exclusivament en cas d'incendi. 

 

1.10 Els objectes perduts en les instal·lacions seran emmagatzemats temporalment en 
el Punt d'Atenció de la Casa de l'Alumne i, posteriorment en l'Oficina d'Objectes 
Perduts situada en l'edifici 8Q del campus de Vera. 

 

1.11 No es permet col·locar cartells que no siguen de la Casa de l'Alumne en tot l'edifici. 
Només es permetrà la seua col·locació amb el permís del responsable de la Casa 
de l'Alumne. 

 

1.12 No es pot entrar a la Casa de l'Alumne calçant patins, portant bicicletes, així com 
caminar descalç o amb el tors descobert. 

 

2. Reglaments Específics 
 

2.1  Zona d'Oci i Cafeteria 
 

2.1.1 Ha de respectar-se el mobiliari de la cafeteria. En acabar l'ús de les taules, han de 
retirar-se els residus, fent ús de les papereres i contenidors, deixant el mobiliari 
ordenat. 

 

2.1.2 No es permet traure mobiliari al jardí, ni canviar taules i cadires d'altres sales de la Casa 
de l'Alumne. 

 

2.1.3 No es permet posar els peus sobre el mobiliari de l'edifici.  
 

2.1.4 No es permet visualitzar pel·lícules que tinguen contingut d'incitació a l'odi, pornogràfic 
o gore. 
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2.1.5 El Personal de Seguretat mantindrà el control sobre els dos televisors suspesos en el 
sostre en la Zona de Cafeteria. Aquests televisors no són susceptibles de préstec. Per 
al canvi de canal, ha de consultar-se amb el Personal de Seguretat. 

2.2  Saló Social 
 

2.2.1 Per a utilitzar la televisió del Saló Social, ha de sol·licitar-se el comandament a distància 
en el Punt d'Atenció o al personal de seguretat fora de l'horari del Punt d'Atenció. 

 

2.2.2 No es permet visualitzar pel·lícules d'acord amb el punt 2.1.4. 

2.3 Salas Generals 
 

2.1.6 Es consideren Salas Generals de la Casa de l'Alumne: Sala Taller, Sala Ximo Mora, 
Salas de Graus, Sala de Juntes, Sala de Reunions, la Sala “La Peixera”, el laboratori 
de Fotografia i la Sala d'Assajos. 

 

2.1.7 Aquestes sales seran utilitzades únicament pels alumnes i membres de la Universitat 
Politècnica de València  per a realitzar activitats que complementen els seus estudis, 
activitats formatives, de caràcter lúdic i/o cultural. 

 

2.1.8 Les reserves d'aquestes sales es faran en el Punt d'Atenció. 
 

2.1.9 El mobiliari de les sales haurà de quedar en la mateixa posició en la qual es trobava en 
entrar a la sala i no pot ser extret de la mateixa sense autorització prèvia. 

 

2.1.10 Les pissarres han de netejar-se després del seu ús i la sala en el seu conjunt ha de 
quedar neta.  

 

2.1.11 Qualsevol mitjà audiovisual prestat s'utilitzarà seguint les instruccions d'ús de l'aparell. 
Si es tenen dubtes sobre el seu funcionament o es produïra qualsevol problema amb 
aquest, es posarà al corrent al personal del Punt d'Atenció. 

 

2.1.12 No es permet menjar ni beure a les sales, salvant casos excepcionals i pròpiament 
autoritzats a causa del desenvolupament de l'activitat. Sí que es permet el consum 
d'aigua embotellada. Ha de fer-se un ús correcte de les papereres que hi ha a la sala. 
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2.1.13 Serà responsabilitat de la persona o associació que haja fet la reserva de la sala, 
qualsevol trencament o desperfecte que es produïsca durant l'ús d'aquesta. Si en 
entrar a la sala existeix algun desperfecte, ha d'avisar-se immediatament al Personal 
de Seguretat o al Punt d'Atenció. 

 

2.1.14 Quan finalitze l'ús de la sala s'haurà de comunicar al Punt d'Atenció i/o al Personal de 
Seguretat de la Casa de l'Alumne per a la supervisió del correcte ús d'aquesta. 

 

2.1.15 Si es produïra qualsevol incidència durant l'ús de la sala s'informarà de la mateixa en 
el Punt d'Atenció o al Personal de Seguretat. 

2.2 Sala d'Estudi 1.1 
A la Sala d'Estudi Individual, s'ha de guardar rigorosament silenci, per respecte a l'estudi dels 
altres.  

No es pot menjar ni beure (excepte aigua embotellada). 

 

No es permet moure el mobiliari de la Sala, com tampoc ajuntar les taules. 

Es controlarà el temps que l'usuari roman fora del seu lloc d'estudi. Si aquest temps supera 
els 30 minuts, el lloc podrà ser ocupat per un altre usuari. Durant la franja horària de 13.30 a 
15.30, es permet una absència màxima de 60 minuts. La Casa de l'Alumne no es fa 
responsable dels objectes que es queden en les taules. 

L'incompliment d'aquestes normes serà motiu d'expulsió automàtica de la Sala 

2.3 Aules d'Informàtica  
 

Els equips de les Aules Informàtiques estan destinats a l'ús general pels alumnes de 
la Universitat Politècnica, per a aquelles activitats que complementen la seua formació 
i els seus estudis. 

 

L'ús de les instal·lacions informàtiques vindrà regulat per la normativa general d'ús que 
té aprovada la Universitat. 
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2.4 Punt d'Atenció 
 

El Punt d'Atenció és una àrea d'orientació i suport als alumnes de la UPV. En aquesta 
zona es resolen els dubtes que puguen tenir els usuaris. També està situat el despatx 
de l'Assessor Jurídic i es realitza el préstec de jocs segons les següents normes:  

 

2.4.1 Podran fer ús dels jocs tots aquells usuaris que tinguen el carnet de la UPV. 
 

2.4.2 Per a fer efectiva una reserva de futbolí i/o billar es presentaran dos carnets. Si encara 
no es té el carnet de la UPV es presentarà el resguard de la matrícula on aparega el 
codi de barres. 

 

2.4.3 El préstec es realitzarà en la franja horària del Punt d'Atenció (9.00-13.30 i 15.30 - 
21.00). Tots els objectes prestats hauran de ser retornats abans de la fi de totes dues 
franges horàries exceptuant els préstecs de cap de setmana que es retornaran a l'inici 
del següent dia laborable. 

 

2.4.4 Els objectes prestats han d'utilitzar-se exclusivament dins de les instal·lacions de la 
Casa de l'Alumne. Els jocs de taula, s'utilitzaran únicament en la Zona Oci i Cafeteria 
de la Planta Baixa, no podent-se traure fora de l'edifici. 

 

2.4.5 Les reserves de futbolí i billar es realitzaran per al mateix dia i s'esperarà a les 
persones que hagen executat la reserva durant 10 o 15 min. Passat aquest temps, es 
podrà prestar el joc a un altre usuari. 

 

2.4.6 En el cas del futbolí i del billar, no es permet més d'una reserva al dia de cada joc per 
a un mateix carnet. 

 

2.4.7 En el cas dels jocs de taula, es permet el préstec d'un màxim de dos jocs de forma 
simultània per a un mateix carnet. 

 

2.4.8 En cas de fallada del sistema de préstec, es podrà requerir el carnet de la UPV sent 
aquest canviat pel joc. El carnet serà retornat únicament al seu propietari. 

 

2.4.9 Els jocs prestats han de retornar-se en les mateixes condicions en què es van prestar. 
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2.4.10 En el cas que existisca alguna activitat que requerisca l'ús dels jocs i de la Zona d'Oci, 
aquesta activitat serà prioritària al préstec de jocs. 

 

2.4.11 Els usuaris que incomplisquen les normes establides podran ser sancionats pels 
responsables de la Casa de l'Alumne amb la suspensió temporal del préstec de jocs, 
independentment de qualsevol altra acció que es puga imposar. 

 

2.6. Material prestable 

 
2.6.1 Es disposarà d'una col·lecció de material per al préstec a l'alumnat per a facilitar els treballs 

acadèmics, així com el desenvolupament de les activitats. Per al préstec serà 
indispensable presentar el carnet UPV. 

El material prestat serà de dos tipus: 

2.6.2 Prestable a les Delegacions, Generació Espontània i associacions dels alumnes. La petició 
d'aquest tipus de material, exigirà la sol·licitud prèvia. 

2.6.3 Prestable a tots els alumnes. L'alumnat el sol·licitarà en el Punt d'Atenció. 

 

2.7 Espai Design Factory 

 
2.7.1 La sala de Design Factory només podrà ser reservada i utilitzada per membres dels 

diferents grups de Generació Espontània a través de canals oficials. A excepció de quan 
es tracte d'una activitat aprovada pel responsable de la Casa de l'Alumne. 

2.7.2 Cada grup podrà disposar de fins a 8 accessos a la sala de Design Factory. 

2.7.3 Només una taquilla podrà ser utilitzada per cadascun dels grups. 

2.7.4 Tot el material que disposa la sala pot ser utilitzat per cadascun dels grups sempre que ho 
deixen en el mateix estat en el qual el van trobar. 

2.7.5 Tots els grups pot utilitzar l'expositor de Design Factory sempre que hagen avisat 
prèviament pels canals oficials. 

2.7.6 Està permès menjar i beure en aquesta sala sempre que s'arreplegue tot i es deixe net. 

2.7.7 L'ús de retoladors, esborranys i cables HDMI, etc… serà realitzat en el Punt d'Atenció de 
la Casa de l'Alumne deixant com a fiança el carnet d'un estudiant. 
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3. Sancions de la Casa de l'Alumne 
 

3.1 Sancions Lleus 
 

4. Art. 1.13 Vestir i bicicletes. L'incompliment comportarà l'expulsió immediata de la Casa 
de l'Alumne. 

 

5. Art. 2.1.1 Neteja i higiene: L'incompliment comportarà l'expulsió immediata de la Casa 
de l'Alumne. 

 

6. Art. 2.1.3 i Art. 2.2.3 Desplaçament incorrecte del mobiliari: El canvi de mobiliari 
d'unes sales a unes altres, o l'extracció del mateix al jardí, comportarà la  
reubicació per part de l'infractor o de la infractora del mobiliari al lloc corresponent. 

 

7. Arts. 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 i 2.3.5 Incompliment de les normes de les Sales d'Estudi: 
L'incompliment d'aquestes normes comportarà l'expulsió de la Sala d'Estudi. 

 

8. Art. 2.2.4 i Art. 2.2.6 Neteja de les Sales Generals després d'una reserva: En cas d'un 
lleu incompliment de la neteja de la sala, s'apuntarà una de les 3 sancions que es 
convertiran en una greu i comportarà la impossibilitat de realitzar reserves de les Sales 
Generals durant una setmana, i l'anul·lació de les quals haguera pogut realitzar en aqueix 
interval de temps. 

 

9. Art. 2.1.4 Posar els peus sobre el mobiliari: L'incompliment comportarà l'expulsió 
immediata de la Casa de l'Alumne. 

 

10. Art. 2.5.3, Art. 2.5.4 i Art. 2.5.8 No devolució de jocs de taula, futbolí i/o billar a l'hora 
de tancament i interrupció de préstec: La no devolució del material prestat en les 
franges definides en la normativa, comportarà la impossibilitat de realitzar reserves de 
material durant 15 dies. 

 

11. Art. 2.5.7  Abús del futbolí i/o del billar: En el cas que un o diversos jugadors utilitzen 
el futbolí més d'una vegada al dia impedint el seu ús a altres usuaris, aquests seran 
sancionats amb 15 dies sense poder realitzar reserves d'aquest. 

 



 

Casa de l'Alumne 
Universitat Politècnica de València.   
Edifici 4K. Camí de Vera, s/n 46022 VALÈNCIA 
Tel. +34 963 87 94 07, ext. 79407 • Fax +34 963 87 94 06, ext. 79406 
casalum@ddaa.upv.es  
casadelalumno.blogs.upv.es 

12. Art. 2.5.11 Mal ús dels jocs de taula (pèrdua, trencament, desperfectes, desordre, 
higiene): L'incompliment comportarà la impossibilitat de realitzar reserves de material 
durant 15 dies. En cas que els desperfectes s'hagen degut a un ús negligent o hagen 
sigut efectuats de forma intencionada, es considerarà una sanció greu i es penalitzarà en 
conseqüència. L'alumne haurà de reposar el joc en qüestió. Els jocs que es retornen 
desordenats o bruts hauran de ser ordenats pels usuaris. 

 
13. Art 2.7.1: L'incompliment d'aquesta norma comportarà l'expulsió de l'Espai de Design  

Factory dels alumnes que no són membres d'un grup de Generació Espontània. 
 

14. Art 2.7.1, Art 2.7.2., Art 2.7.3, Art 2.7.4, Art 2.7.5, Art 2.7.6., Art 2.7.7. Malament ús dels 
drets dels grups de Generació Espontània. L'incompliment dels articles o mal ús d'espais 
i recursos per part de membres de grups de Generació Espontània comportarà un avís al 
responsable del grup i la retirada dels drets d'accés i ús de l'Espai Design Factory als 
membres sancionats durant una setmana. 

 

14.1 Sancions Greus 
 

15. Art. 1.8 Mal ús del mobiliari (trencament, desperfectes): L'incompliment comportarà 
l'expulsió immediata de la Casa de l'Alumne, i la prohibició d'accedir al recinte durant un 
mes, així com la reposició del mobiliari desbaratat. 

 

16. Art. 1.10 Mal ús de Sistemes d'Emergència (extintors, mànegues): L'incompliment 
comportarà l'expulsió immediata de la Casa de l'Alumne, i la prohibició d'accedir al recinte 
durant un mes, així com la reposició de l'extintor timbrat. 

 

17. Art. 2.2.5 Mal ús del material prestat (trencament, desperfectes): En cas de mala 
utilització del material (mitjans audiovisuals, targetes wireless, jocs, uns altres) s'anul·larà 
el dret a realitzar reserves d'aquest material i de les sales de la Casa de l'Alumne durant 
un mes, així com la reposició del material afectat. 

 

17.1 Sancions Molt Greus 
 

18. Art. 1.7 Consum de begudes alcohòliques i estupefaents: L'incompliment comportarà 
l'expulsió immediata de la Casa de l'Alumne, i la prohibició d'accedir al recinte durant dos 
mesos. 
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19. Art. 1.9 Comportament inadequat, agressiu, i/o falta de respecte: L'incompliment 
comportarà l'expulsió immediata de la Casa de l'Alumne, i la prohibició d'accedir al recinte 
durant dos mesos. 

 
20. Art. 1.8 Furt del material de la Casa de l'Alumne: El furt comportarà l'expulsió de la 

Casa de l'Alumne durant sis mesos. En cas de reincidència, l'expulsió serà permanent. 
L'alumne haurà de retornar o reposar el material sostret. 

 

Independentment d'aquestes sancions, aquests comportaments inclouen la 
possibilitat d'obertura d'expedient informatiu, per part de la universitat. 

 

20.1 Acumulació d'infraccions 
 

● En cas de reincidència en infraccions lleus, estàs es consideraren  greus amb expulsió 
d'un mes. 

● En cas de reincidència en infraccions considerades greus, estàs es consideraren  molt 
greus amb expulsió de dos mesos. 

● En cas de reincidència d'infraccions molt greus es podrà imposar una expulsió permanent 
de la Casa de l'Alumne. 

● En cas de reincidència d'infraccions per part d'un grup de Generació Espontània es 
podran retirar els drets d'accés i gaudi de l'Espai Design Factory fins que el responsable 
de la Casa de l'Alumne considere. 

 

 

Aprovat el 14 de novembre de 2019 pel Ple d'Alumnes de la Universitat Politècnica de València. 


