NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DELS ARMARIETS UBICATS ALS
VESTUARIS DE LA UNITAT DOCENT DEL CAMPUS DE CIÈNCIES DE LA
SALUT
La Universitat de Lleida posa -a disposició de l’alumnat dels centres del Campus de
Ciències de la Salut- armariets per a ser utilitzats en el seu període de pràctiques
clíniques. La finalitat d’aquests armariets és permetre a l’alumnat guardar el material i
estris d’ús personal mentre realitza aquestes pràctiques.
Els centres del Campus de Ciències de la Salut són:
- la Facultat de Medicina (FM), i
- la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF).
Els armariets, objecte d’aquesta normativa, estan ubicats a la 1a. Planta de l’edifici Unitat
Docent, dins dels espais destinats als vestuaris (homes i dones).
Fins ara els armariets es prestaven pel temps necessari segons la durada de les pràctiques
clíniques, sense cap tipus de contraprestació per part de l’alumnat. Administrativament es
portava un registre de: número de taquilla, dades bàsiques de l’alumne usuari (nom i
telèfon de contacte) i data finalització de la pràctica.
Malauradament en els darrers anys hem vist com s’incrementava, de manera preocupant,
el nombre d’incidències -pèrdua de claus, trencadura de panys/claus, mal estat d’entrega
de l’armariet- amb un cost elevat que assumia la Universitat de Lleida.
És per aquest motiu que a partir del curs acadèmic 2022-23, l’usuari/ària de l’armariet ha
de dipositar una fiança que respondrà dels possibles desperfectes que la manca de cura
produeixi a l’armariet i/o als seus elements (claus, planys, brutícia...), així com del
compliment dels terminis fixats en la present normativa.
L’usuari/ària que sol·licita aquest servei es compromet a respectar aquesta normativa.
Els armariets són propietat del Centre on estan ubicats i aquest es reserva el dret a obrirlos en qualsevol moment per a la seva supervisió.
Qui pot fer servir els armariets?
Qualsevol alumnat matriculat a les pràctiques clíniques de darrer curs del Grau de
Medicina o del Grau d’Infermeria de la Universitat de Lleida i que hagi fet el dipòsit de
la fiança corresponent.
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Quin import té el lloguer d’un armariet?
Els armariets que hi ha als vestuaris de la Unitat Docent és un equipament necessari
d’aquest espai, la UdL els ha de posar a disposició de l’alumnat de pràctiques clíniques,
per tant no és un servei que li ofereix la UdL sinó un recurs. Per aquesta raó a l’usuari/ària
se li eximeix del pagament d’un lloguer, no obstant haurà de dipositar la fiança que
estableixi la UdL en els seus Pressupostos anuals.
Com s’ha de sol·licitar?
L’alumnat interessat en gaudir de l’ús d’un armariet ha de fer el pagament de la fiança a
través de la seu electrònica de la UdL, accedint des d’aquest enllaç.
Un cop fet el pagament, cal adreçar-se i identificar-se a la consergeria de l’Edifici Docent
i Estabulari (annex a la Unitat Docent), amb una còpia, resguard o justificant del
pagament, on se l’informarà del procediment a seguir per sol·licitar-ne l’ús. Així mateix
haurà de facilitar les dades bancàries del compte a on la UdL, si procedeix, li retornarà la
fiança quan arribi el moment.
Es pot compartir l’armariet amb algú?
Els armariets són individuals i intransferibles. En cas que un usuari/ària comparteixi
l’armariet amb una altra persona, únicament ell/ella serà el/la responsable de les
pertinences.
Quants armariets es pot llogar?
Cada persona només podrà disposar d’un armariet -dels que són objecte d’aquesta
normativa- per curs.
Qui dona la clau?
Un cop sol·licitada i realitzada l’assignació del número d’armariet, la clau serà lliurada
per consergeria.
Què cal fer un cop finalitzi la necessitat de l’armariet?
Abans del 31 de juliol de cada any l’armariet ha d’estar en condicions de retorn (buidat i
netejat) i la clau retornada a la consergeria de l’Edifici Docent i Estabulari. En cas que no
s’hagi fet, no es retornarà la fiança.
Hi ha un segon termini per aquells alumnes, la durada de les pràctiques dels quals així ho
exigeixi. Aquests podran fer la devolució de l’armariet abans del 31 de desembre.
Una vegada el personal de la UdL comprovi el bon estat de l’armariet es procedirà al
tràmit del retorn de la fiança.
Què passa si en acabar el període contractat es deixa ple l’armariet?
L’armariet, que no s’hagi buidat en el període establert, serà obert pel personal de la
consergeria i el seu contingut es guardarà durant un mes. La UdL no es fa responsable de
les pertinences que no s’hagin retirat i recollit.
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Què es pot i què no es pot guardar en un armariet?
L’armariet ha de servir per a guardar objectes personals relacionats amb la finalitat dels
armariets. Queda totalment prohibit el seu ús per altres finalitats, així com tenir-hi
objectes o elements que per les seves característiques o composició puguin considerar-se
perillosos o vagin contra la normativa de seguretat vigent (com per exemple productes
inflamables, nocius o perillosos pel medi ambient o que atemptin contra la salut de les
persones).
Quina responsabilitat té l’usuari/usuària?
La persona usuària d’un armariet es responsabilitzarà del seu estat, de la clau i del
compliment d’aquesta normativa. És l’únic responsable del seu mal ús i haurà de
respondre en cas que aquest suposi algun tipus d’acció delictiva.
Què passa si es detecta que han robat?
La UdL no es fa responsable en cap cas dels possibles robatoris o furts, pèrdua o
desaparició de claus o sostraccions dels objectes dipositats dins dels armariets. Un cop
sigui coneixedora d’aquests successos intentarà col·laborar en la seva resolució dins de
les seves competències.
Què passa si es perd la clau?
L’alumne ho ha de comunicar immediatament a la consergeria de l’edifici Docent i
Estabulari. Si no vol perdre la fiança haurà d’assumir l’import de fer una nova còpia de
la clau. En aquest cas se li facilitarà una original per a què es faci la còpia; la fiança també
respondrà de l’original, si no la retorna en un termini màxim de 2 dies hàbils.
En cas que el pany estigui danyat, la fiança respondrà de tots els costos que suposen el
canvi de pany.
Si s’ha fet ús de la fiança per part de la UdL per incompliment per part de l’usuari/a, i
encara l’alumne/a necessita l’armariet, haurà de dipositar una nova fiança.
Que passarà si es detecta que se’n fa un mal ús o no es respecta la normativa?
La direcció del Centre es reserva el dret a donar de baixa si té constància que es fa un mal
ús i/o no es respecta la normativa, així com posar les sancions que consideri oportunes
que poden comportar el dret a no fer ús d’aquest servei per part de la persona durant el
període que s’estimi oportú i/o retenció de la fiança.
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