
SERVEI DE CONSIGNA ESTIU DE 2016 
 

Espai habilitat per deixar els objectes l’estiu i recollir-los el setembre. 
 
DIES I HORARIS PER DEIXAR ELS OBJECTES 
 
De dilluns a divendres, no festius. 
 
Del 1 de juny al 30  de juny 
 
CONSIGNA 1: 
 
Consigna club residents (baixos bloc D, fins que s’ompli, desprès baixos bloc F) 
 
Horaris: de 16.30 a les 21.00 h 
 
Servei especial 
 
Dies 29 i 30: de les 10.00 a les 14h i de les 15h a les 19.00h 
 
Lloc : Consigna Club Residents, darrera Bloc D. 
 
 
De l’1 de juliol al 15 de juliol 
 
CONSIGNA 2 : 
 
Sala F, baixos Bloc F  
 
Horaris: de 11.00 a 13.00h 
 
 
IMPORTANT 

 
Aquest servei és exclusiu i gratuït per a membres del club de Residents ( si 
encara no ets membre et pots donar d’alta a les oficines) 
 
NORMATIVA PER PODER DEIXAR ELS OBJECTES 
 

• El servei de consigna es un servei exclusiu pels membres del Club de 
Residents. 
En portar els objectes, cal acreditar-ne la condició per mitjà del carnet 
del Club. 

 
• Per poder utilitzar aquest servei s’ha de tenir contracte pel curs 2016 - 

17.  
 
• S’han de respectar totalment els horaris que s’indiquen. 

 
• Es poden deixar un màxim de 5 caixes per persona. 



 
• Les caixes/paquets han d’anar identificades amb el nom del propietari, i 

han d’estar ben tancades i ben precintades. Es descartarà el material 
que no estigui en aquestes condicions. 

 
• Les caixes han de “ser transportables” per una sola persona. No 

s’acceptaran paquets més grans. 
 

• No es poden deixar mobles, ni tampoc matalassos. 
 

• En el cas de deixar televisions no ens fem responsables del seu estat ja 
que es molt difícil evitar cops, etc...També es recomana no deixar 
objectes de valor ja que es molt difícil assegurar que no rebin petits 
cops.  

• No deixar cap objecte de valor a les caixes. No ens en fem 
responsables. 

 
Més informació a: 
 
comunicacio@vilauniversitaria.com  
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