
19/10/2022Consideracions generals
Requisits per allotjar-se amb ALUNI 

1. Edat entre 18 i 35 anys (*)
2. Ser o haver estat estudiant universitari
3. Acreditar que s'està estudiant o treballant durant el període d'allotjament

(*) Les persones majors de 35 anys poden allotjar-se amb ALUNI quan formen part d'un grup que ocupa
totes les habitacions del pis, o quan el pis té un sol dormitori.

Tipus de pisos segons la gestió 
Segons el contracte de gestió entre cada propietari i ALUNI, es reparteix de diversa manera responsabilitat
de les tasques en relació amb el pis i amb els estudiants.

Hi ha tres tipus de relacions de gestió entre cada propietari i ALUNI: Gestió Bàsica, Gestió de Cobraments,
o Gestió Integral. Esquemàticament la distribució de tasques és la següent (en les diverses seccions
d'aquest Manual s'explica amb més detall).

Gestió
Bàsica

Gestió de
Cobraments

Gestió
Integral

Cobrar renda mensual i despeses de
consum

PROPIETARI ALUNI

Mostra pis als estudiants de ALUNI

PROPIETARI ALUNI
Gestió de claus

Manteniment i Neteja

Revisar pis per tornar fiança

ALUNI informa a cada estudiant sobre el tipus de gestió que té contractat el propietari del seu pis per saber
a qui dirigir-se durant el seu allotjament (per exemple, per al pagament de la renda mensual, per informar
sobre alguna avaria, etc.).

Identificació a ALUNI (de l'estudiant, del pis i de l'habitació) 
Cada estudiant d'ALUNI té un número d'identificació (ID de l'estudiant) que ha de recordar, perquè és
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Reserva

necessari per fer qualsevol tràmit a ALUNI.

Cada pis té també un número d'identificació (ID del pis).

I dins de cada pis, cada habitació té un nombre de referència compost pel nombre del pis i el nombre de
l'habitació (ID de l'habitació).

Normalment les habitacions es numeren per proximitat a la porta d'entrada.

Atenció al client 
Cualquier incidencia relacionada con el piso, si es de Gestión Básica o de Gestión de Cobros se soluciona
poniéndose en contacto con el propietario, y si es de Gestión Integral, poniéndose en contacto con el
personal ALUNI.

Si el propietari no soluciona el problema o els empleats de l'oficina de ALUNI no actúen correctament, cal
enviar un e-mail a l'adreça de l'empresa atencionalcliente@aluni.net informant del problema, de la resposta
del propietari i / o de la resposta de l'oficina ALUNI corresponent.

Com es reserva una habitació a ALUNI? 
És molt fàcil. En aquest vídeo s'explica en un minut.

Des d'aquesta mateixa web només cal seleccionar l'habitació preferida i fer clic al botó taronja "Reserva
ara":

Com es veu en la imatge anterior, el procés de reserva consta de cinc passos, que s'expliquen per si
mateixos:

1r Confirmar l'oferta: dates d'arribada i de sortida, i l'habitació escollida.
2n Confirmar que es compleixen les condicions per a contractar amb ALUNI.
3r Pagar la fiança. Es pot pagar amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
4t Completar les dades de la fitxa.
5è Descarregar els documents. El contracte definitiu el podràs descarregar quan ALUNI
confirmi que estan bé totes les dades.

On i quan rep l'estudiant els documents justificatius de la seva reserva? 
Si la reserva es fa online, que és el més freqüent, en finalitzar el procés de reserva es poden descarregar
els documents justificatius. Aquests documents estan marcats amb el segell "document provisional" fins
que ALUNI verifiqui la reserva. Habitualment en menys de 24 hores ALUNI verifica les reserves i passa
l'estat dels documents a definitius.

Aquests documents són els següents:
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1. Còpia del contracte de lloguer d’'habitació.
2. Instruccions d'arribada, amb les dades exactes del pis, dades per contactar amb el propietari (o

amb la persona corresponent de ALUNI, en el cas que sigui un pis de "gestió integral")
3. Justificant del pagament realitzat

Certificat d'allotjament 
Si l'estudiant necessita un "certificat d'allotjament" per aconseguir el visat, pot sol·licitar-lo a ALUNI que l'hi
enviï.

Si s'envia per email, 45 €. Si s'envia per correu certificat, 95 €.

Però perquè ALUNI pugui fer un certificat d'allotjament cal que es compleixin aquestes tres condicions:

1. Que l'inquilí hagi pagat la fiança COMPLETA.
2. Que l'inquilí hagi pagat la comissió de gestió del contracte .
3. Que l'inquilí hagi pagat la comissió de gestió del contracte

Política de Cancelación 
Si se dan estas dos condiciones simultáneamente: 1º Si se cancela la reserva en las 24 horas siguientes al
pago de la misma y 2º Si entre la fecha del pago y la fecha de entrada medien al menos tres días, se
devolverá la totalidad del importe.

Si se cancela la reserva cuando quedan más 60 días para la llegada, se devolverá el importe de la fianza,
pero no la comisión de reserva.

Si se cancela la reserva a menos de 60 días para la llegada, no se devolverá ni fianza ni la comisión de
reserva, salvo que el estudiante presente a otra persona en su lugar para ocupar la habitación por un
periodo igual o superior (en tal caso se devolverá el importe de la fianza, pero no el de la comisión de
reserva).

Si se cancela la reserva a menos de 30 días para la llegada, y la llegada es en octubre, noviembre, febrero
o marzo, tendrá una penalización adicional de un mes de alquiler.

Si una vez alojado, el inquilino decide rescindir unilateralmente su contrato antes de la fecha establecida,
deberá compensar al menos con un mes de fianza.

En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a info@aluni.net.

Si se tratara de un apartamento de dos habitaciones o de dos plazas, puesto que sólo puede ser reservado
conjuntamente por dos personas durante el mismo periodo de tiempo, en este caso ambos inquilinos se
hacen responsables solidarios del cumplimiento de las obligaciones de su compañero/a, abonando el
importe del alquiler de la plaza que queda libre mientras permanezca uno de los dos en el piso
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Fiança

Si antes del inicio de tu contrato de alquiler, por el covid-19 se cancelara definitivamente tu
programa académico, tus prácticas, tu contrato laboral, o se restringieran temporalmente
los viajes (de tal modo que no pudieras entrar en la ciudad donde has reservado tu
habitación), si no deseas alojarte, se anulará tu contrato y se te devolverá la fianza.
Si una vez comenzado tu contrato de alquiler se suspendieran las clases por motivo del covid-19, puedes
elegir: seguir viviendo en el piso durante el eventual confinamiento (como hicieron más de mil estudiantes
de Aluni durante la primavera pasada) o rescindir el contrato pagando sólo hasta el mes en que estés
alojado y la fianza depositada: en este segundo caso se entiende que desalojas completamente la
habitación y devuelves las llaves, dejándola disponible para otra persona

En caso de querer cancelar la reserva, debe escribir a info@aluni.net.

Política de Cancelación durante el COVID-19 

Quin és l'import de la fiança? 
L'import de la fiança és una mensualitat de l'habitació contractada, però amb un mínim de 250 euros. Per
exemple, si l'habitació costa mensualment 150 euros, la fiança será de 250 euros. I si l'habitació costa 450
euros, la fiança será de 450 Euros.

Com es paga la fiança? 
La fiança es pot pagar de qualsevol d'aquestes maneres:

1. Online (amb targeta de crèdit) des del web d’ALUNII.net, en el procés de reserva de l'habitació (al
veure cada habitació, a la pestanya " Reserva ara "). Aquesta és la millor opció.

2. Per transferència bancaria al corresponent compte d`´ALUNI. S'indiquen les instruccions en el
procés de reserva de l'habitació.

3. En efectiu (cash) a la mateixa oficina.
4. Amb targeta de crèdit a l'oficina

Si, per error, el Banc hagués carregat a ALUNI.net la comissió, l'estudiant haurà de completar l'import de la
fiança en el moment de signar el contracte.

Quin sentit té la fiança? 
La senyal-fiança té una doble funció: reservar el lloguer amb antelació (senyal), i garantir que l'apartament
es deixarà en el mateix estat en que es va lliurar (fiança). Per aquest motiu, no es permet que l'estudiant
pagui l'última mensualitat amb la fiança.
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Arribada

Qui decideix, en cas excepcional, retenir tot o part de la fiança? 
ALUNI.net -no el propietari- decideix si cal retenir part o la totalitat de la fiança en cas d'eventual
incompliment per part de l'estudiant.

Quan es recupera la fiança? 
La fiança es retornarà a l'estudiant en finalitzar la seva estada. ALUNI.net procura tornar la fiança al més
aviat possible. Si per motius excepcionals, ALUNI es retarda més d'un mes a la devolució de la fiança,
abonarà l'import més els interessos pel temps que excedeixi del mes.

Quines són les condicions per recuperar la fiança? 
Emplenar l'imprès de dades bancàries disponible al tauler de control online de l'estudiant

Quin són les maneres de recuperar la fiança? 
La devolució es pot fer d'una d'aquestes tres formes:

1. Devolució a la targeta de crèdit
2. Devolució per transferència bancària al compte que indiqui l'estudiant
3. Intercanvi de la fiança amb un altre estudiant amic

Per recuperar la fiança mitjançant transferència és NECESSARI omplir les dades bancàries en el formulari
disponible al panell de control online de l'estudiant d´ALUNI.

Per als estudiants que no són de la Unió Europea, la manera més avantatjosa és rebre la fiança com
devolució a la seva targeta de crèdit, però això només és possible si s'ha pagat a través de ALUNI.net amb
targeta en els dotze mesos anteriors a la data de la devolució de la fiança.

¿Què fan amb la fiança els estudiants que estan diversos anys a un pis? 
Els estudiants que vulguin continuar en el mateix apartament durant el curs següent, poden sol·licitar a
ALUNI.net que els custodiï la fiança d'any en any.

I, en qualsevol cas, si volen assegurar l'habitació, han de deixar signat i pagat el següent contracte abans
de marxar de vacances, prèvia revisió de l'habitació.

Es perd la fiança si s'abandona el pis abans que finalitzi el contracte? 
Si l'estudiant decideix abandonar l'apartament sense haver pagat el temps contractat,perdrà la quantia de
la fiança, segons lo estipulat en el contracte.

Si l'estudiant que va a incomplir el contracte, abans de marxar, aconsegueix a un altre estudiant que el
substitueixi durant el mateix període, podrà recuperar la fiança.

Imprès d'instruccions de arribada 
Al final del procés de reserva online es descarrega un document personalitzat amb les instruccions
d'arribada. En aquest document hi ha les dades de contacte del propietari, l'adreça exacta del pis, consells
sobre transport públic des dels aeroports, etc.

¿Com avisar abans d'arribar? 
Dues o tres setmanes abans d'arribar, il estudiant ha de confirmar sempre a ALUNI, mitjançant mail o per
telèfon, el dia i l'hora de l'arribada, perquè ALUNI.net avisi al propietari i, si n'hi ha, als altres estudiants del
pis.

Què fer quan l'arribada no coincideix amb l'horari d'obertura de l'oficina o
quan s'arriba en un dia no laborable? 

A la web de ALUNI es mostra l'horari laboral i els dies festius de cada oficina (s'accedeix des de la secció
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"contactar", es selecciona l'oficina de destinació, i a baix a la dreta, al passar el cursor sobre el text "Dies
Festius" es mostra el llistat amb els dies festius).

Si l'estudiant arriba fora de l'horari d'oficina (per exemple, a la nit, o en cap de setmana), i el propietari no
el pot rebre, ni tampoc cap company de pis, haurà d'allotjar-se provisionalment pel seu compte fins que
s'obri l'oficina de ALUNI.net. En aquests casos, convé que l'estudiant, abans de viatjar, sol·liciti informació a
ALUNI.net dels hostals propers al seu apartament.

En aquests casos l'estudiant té la possibilitat de sol·licitar una "arribada especial": aquest servei consisteix
en que un empleat d´ ALUNI va a rebre l'estudiant fora de l'horari d'oficina. Aquest servei té un cost de 25
euros, que s'ha d'abonar abans de l'arribada. La "arribada especial" està condicionada a la conformitat
expressa per part d’ALUNI.

El primer dia a l'apartament i el "Check list d'arribada" 

Res més arribar al pis, l'estudiant ha d'informar ALUNI si es troba amb algun desperfecte o amb la manca
d'alguna cosa que hauria d'haver segons el contracte.

Si l'estudiant no diu res en els set primers dies, es fa responsable dels desperfectes i mancançes de
l'apartament. Amb aquesta finalitat hi ha el Check List d'arribada, que es lliura amb el Kit d'acollida i que
s'ha d'omplir a través d'Internet, des del panell de control de l'estudiant.

És molt important, abans de fer servir el llit, comprovar que el matalàs té protector, com el que es mostra
en aquesta imatge:

Si l'estudiant desitja canviar de pis abans que acabi el contracte 
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Claus

Quan un estudiant tria un pis, només pot canviar-se de pis quan finalitzi el seu contracte.

ALUNI proporciona, a través d'Internet, informació suficient (pla, fotos, referències d'altres estudiants,
valoració de tots els detalls del pis ...) perquè l'estudiant pugui triar habitació sense necessitat de veure-la
directament.

Però si l'estudiant vol estar més segur, sempre pot acostar-se per veure l'apartament abans de pagar la
fiança.

Aquells estudiants que reserven l'habitació sense veure-la directament, assumeixen la responsabilitat de
perdre la fiança si després, en arribar al pis, no volen allotjar-se perquè no els agrada.

L'estudiant ha de tenir en compte que, des del moment de la seva reserva, l'habitació que va triar va deixar
d'estar disponible per a tots els altres estudiants, per la qual cosa si després no vol allotjar-se, causa un
perjudici als altres (als estudiants i al propietari).

¿On recollir les claus? 
En els pisos directament gestionats per ALUNI l'estudiant ha de recollir les claus a l'oficina d’ALUNI, i en
finalitzar l'estada les ha de retornar a la mateixa oficina. En els altres pisos l'estudiant rep les claus
directament del propietari, i quan marxi ha de tornar-les al propietari.

Si l'estudiant recull les claus a l'oficina, ha de signar un document de "Recepció de Claus", que indica el
nombre de claus rebudes, el pis al qual pertanyen i la data en què les rep.

Quan l'estudiant rep les claus unides per un "clauer de seguretat", no ha de trencar el clauer, en cas
contrari perdrà la fiança.

Cal tornar les claus per recuperar la fiança? 
Per recuperar la fiança cal tornar les claus abans de marxar.

Si el pis és de gestió bàsica o de gestió de cobraments ━llevat que ALUNI indiqui una altra cosa a
l'estudiant━, les claus es tornen en mà al propietari. En els pisos de gestió integral, es tornen a l'oficina
d’ALUNI.

En els pisos gestionats directament per ALUNI, si l'estudiant no pot tornar les claus en horari laboral, pot
demanar a un amic o amiga de confiança que torni les claus en el seu nom (però sota la responsabilitat del
primer). Si no, també pot dipositar a la bústia especial de claus de l'oficina (preguntar abans on està
ubicada), i enviar un email a llaves@aluni.net per informar que ha lliurat les claus a la bústia.

Quan l'estudiant, en finalitzar la seva estada, torna les claus a l'oficina, sol·licita un document justificant que
ha tornat les claus("Certificat de devolució de claus"),que serveix com a prova irrefutable per recuperar
la fiança.

7

mailto:llaves@aluni.net


Contracte
Per seguretat, no s'ha d'escriure l'adreça del pis al costat de les claus.

Quant cal pagar a ALUNI.net per la gestió del contracte?
ALUNI cobra directament a l'estudiant la gestió dels contractes 89 € (iva inclòs) pel primer contracte, i 54 €
(iva inclòs ) pels següents contractes. I en tot cas, els contractes que començin entre l'1 de juny i l'1
d'agost, tindran sempre un descompte del 40% (oferta especial d'Estiu).

Si 30 dies abans que acabi el contracte, l'estudiant fa un
segon o successius contractes a la mateixa habitació per més
de cent dies, tindrà un descompte del 100% en la gestió del
contracte, sempre que el segon o successius contractes siguin
immediatament posteriors al que té en vigor.

L'estudiant d'una institució educativa o empresa que tingui
signat el Conveni de col·laboració d'allotjament amb
ALUNI.net, tindrà un descompte sobre el primer contracte,
sempre que es donin aquestes condicions:

1. El centre d'estudis ofereix a l'alumne un codi de
descompte únic, lliurat prèviament per ALUNI, utilitzat
només al moment de pagar la reserva

2. Que la institució que tingui el conveni mantingui el link
de ALUNI.net a la seva web corporativa.

Quan sorgeixen les obligacions del contracte?
Des del moment en què es manifesta per Internet la voluntat d'reservar un pis i es paga la fiança, s'entén
perfeccionat el contracte.

La signatura del paper del contracte és només una prova més de l'existència del contracte. Des d'aquest
moment ALUNI.net li va reservar l'habitació corresponent, i va deixar de oferir-la als altres estudiants.

Naturalesa del contracte
El contracte d'arrendament d'habitació és per temporada, de manera que l'estudiant reconeix que no és
aquest el seu domicili habitual, sinó només el seu habitatge de temporada, vinculada al període lectiu o les
pràctiques que faci en una empresa.

L'estudiant no té dret de pròrroga del contracte, com podria tenir-ho en el cas de ser el seu habitatge
permanent.

Rescissió del contracte
El contracte acaba naturalment al final del període contractat.

Si el propietari incompleix les seves obligacions del contracte, l'estudiant ho ha de comunicar
immediatament a ALUNI perquè sol·liciti formalment el compliment al propietari.

Si l'incompliment persisteix, i l'estudiant ho sol·licita, ALUNI, en la seva qualitat d'àrbitre, podrà rescindir el
contracte i oferir una altra habitació a l'estudiant.

Si l'estudiant incompleix les obligacions del contracte, haurà d'abandonar l'apartament, i perdrà la fiança.

Drets i obligacions del contracte
És molt important llegir detingudament els drets i obligacions del Contracte ALUNI de lloguer: es tracta d'un
model comú per a tots els estudiants i propietaris.

Entre les obligacions, destaquen:
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Clàusula B10: Les despeses d'electricitat, gas i aigua
van a càrrec dels llogaters, que pagaran mensualment al
propietari.

Clàusula B11: Les visites d'amics o familiars es rebrán al
pis amb el consentiment dels altres residents (en el cas
d'allotjament familiar es requereix sempre el consentiment
del propietari). Els convidats no poden quedar-se a
passar la nit (ALUNI es compromet a buscar allotjament
per els convidats en els hostals o hotels més propers).

Clàusula B12: No es pot fumar a les zones comunes de
la casa: saló-menjador, cuina, vestíbul, wc i passadissos.

Clàusula B13: Els inquilins respectarán les normes de la
comunitat de veïns com un més, i tindran especial cura
amb els sorolls. En cap cas estan permeses les festes al
pis.

Clàusula B14: L'horari del pis és el que fixin de comú acord els inquilins (en el cas d'allotjament
familiar els inquilins respectaran l'horari habitual de la família). L'horari es respectarà com a norma del
contracte, especialment el temps d'estudi i de la nit. També es consideren normes del contracte els
criteris de convivència raonable que els inquilins decideixin per majoria, com la distribució de les
tasques domèstiques: baixar les escombraries, netejar la cuina, recollir el correu, etc. En el cas
d'allotjament en família, l'estudiant col·laborarà com un més en la distribució d'aquestes tasques.

Clàusula B15: El titular de l'habitatge no respon per els
robatoris i deteriorament dels béns dipositats al pis pels
inquilins.
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Renda

Clàusula B16: Els inquilins respectaran la decoració de la
casa i, excepte autorització expressa del titular, no
s'introduiran altres mobles a l'habitatge. No està permès
clavar ni enganxar objectes a les parets (claus, claus de
ganxo, tacs, adhesius ...).

Clàusula B17: No es pot introduir animals al pis.

Cláusula B18: No está permitida la tenencia de armas, ni
explosivos, ni el consumo de cualquier tipo de drogas
(incluida la marihuana o el cannabis), ni el consumo
abusivo de bebidas alcohólicas. Tampoco está permitida
la ostentación de material pornográfico ni de cualquier
otro que atente contra la dignidad, igualdad y sensibilidad
común de las personas (revistas, pósters, etc.).

Quin és l'import de la renda mensual? 
La renda mensual es computa per dies. El preu fixat en el contracte correspon a 30 dies. Per això, si un
mes té 31 dies, es paga el dia addicional, i si té menys de 30, es descompten els dies corresponents.

¿A qui es paga la renda mensual? 
En els pisos gestionats pel propietari, l'estudiant paga directament al propietari, i en els pisos gestionats
per ALUNI l'estudiant paga directament a ALUNI (perquè lliuri aquests diners al propietari).

Quan es paga la renda mensual? 
La renda s'ha de pagar sempre abans del dia 6 de cada mes. Si l'estudiant dilata injustificadament el
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Manteniment

pagament, haurà d'abonar a ALUNI 5 euros addicionals per cada dia de retard.

Quin és el mètode de pagament? 
En els pisos gestionats per ALUNI, l'estudiant paga el lloguer a ALUNI perquè lliuri els diners al propietari.
En els altres casos, l'estudiant paga directament al propietari segons la manera convinguda amb ell.

Quan l'estudiant paga a ALUNI, pot fer-ho per un d'aquests 4 mitjans:

1. Amb targeta de crèdit online (és la forma recomanada), a través d'aquesta web: veure pagament
online. És molt important que per cada pagament indiquis l'id de la teva habitació i el concepte del
pagament.

2. Per transferència bancària al compte de l'oficina de ALUNI,indicant clarament el nom de
l'estudiant i el número d'identificació de l'habitació i el concepte del pagament. Els comptes
bancaris de les oficines ALUNI les pot veure aquí

3. En efectiu a l'oficina ALUNI.
4. Amb targeta a l'oficina central de ALUNI.

Com es paguen els mesos d'arribada o de sortida? 
Si el contracte s'inicia un cop començat el mes, o finalitza abans que acabi el mes,només pagarà els dies d
'estada reals d'aquest mes, comptant el dia d'arribada i el dia de sortida.

La renda mensual inclou les despeses per consum? 
A la renda mensual no estan incloses les despeses per consum de gas, electricitat i aigua.

Aquest import sol ser 1.5 euros al dia, però depèn del consum. El normal és que es pagui contra factura.

En los pisos gestionados directamente por ALUNI.net el estudiante paga 40 euros cada mes en concepto
de consumo, y cada trimestre se actualiza según la facturación real, y en todo caso, al finalizar el contrato,
se hace un ajuste final, ya sea devolviendo dinero al estudiante, o ya sea cobrándole lo que falta.

Si l'estudiant ho sol·licita, el propietari té l'obligació de ensenyar les factures del consum realitzat.

Si el pis té Internet, no cal pagar a part, perquè ja s'entén inclòs en la renda mensual.

Quan és més barat el lloguer? 
Durant els mesos de juny, juliol i agost la majoria dels propietaris fa grans descomptes. I també hi ha
descomptes per períodes superiors a cent dies d'allotjament.

Neteja i reparacions 

En els pisos gestionats per ALUNI.net, els professionals del manteniment, quan van al apartament, deixen
un "Informe de serveis" perquè els estudiants ho omplin i signin, i així confirmin que han rebut
adequadament el servei (és important verificar que aquest servei s'ha realitzat i que les hores d'entrada i
sortida són correctes). Si l'estudiant creu que la persona encarregada del servei de manteniment no està

El pis no és un hostal ni una pensió: el rentat i planxat de la
roba, la neteja de les habitacions, els menjars, i totes les
tasques pròpies d'un hostal o pensió, són competència
exclusiva dels estudiants, i per tant, no es poden exigir mai
al propietari.

No obstant això, ALUNI.net garanteix un manteniment mínim
de les zones comunes (habitualment dues hores a la
setmana de neteja , depenent del grau d'ocupació del pis).
Aquest servei de manteniment no inclou ni la neteja de les
habitacions, ni el rentat dels plats, ni l'ordre material de la
casa, ni recollir les escombraries.
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complint adequadament el seu treball, ha de manifestar immediatament a l'oficina ALUNI.net, i negar-se a
signar el comunicat corresponent.

Els estudiants han de procurar que l'apartament estigui sempre recollit en les zones comuns: els fogons
sense plats ni estris de cuina, el bany lliure de roba i tovalloles, el saló i el passadís ordenats. No cal
deixar objectes personals a les zones comunes de la casa.

Els estudiants tenen dret a que el propietari repari les avaries
de les instal·lacions i electrodomèstics del pis, sempre que
no hagin estat provocades per ells mateixos (en aquest cas,
la reparació correria a càrrec de l'estudiant responsable, i si
no s'identifica, respondran tots els inquilins solidàriament).

Els estudiants tenen l'obligació de comunicar el més aviat
possible al propietari, o ALUNI.net, les avaries i desperfectes
de l'apartament, també les previsibles. Aquesta comunicació
es pot fer directament a l'oficina ALUNI.net, o per mail a
averias@aluni.net i ALUNI.net s'encarregarà de gestionar la
seva reparació el més aviat possible o de comunicar-ho al propietari perquè es faci càrrec.

Consells sobre la cura de la casa 
1. Per a una major durada de paelles i cassoles, és

convenient tocar-les amb coberts de fusta
2. Baixar cada dia les escombraries
3. Per estalviar diners en les despeses de consum, és

preferible utilitzar la dutxa en lloc del bany:
4. Si la cuina té vitroceràmica, és aconsellable la

utilització de productes de neteja adequats
(Vitroclen, sidol, etc ...)

5. És convenient ventilar almenys 5 minuts al dia totes
les estances del pis.

6. La temperatura òptima de calefacció és de 20 graus.
És convenient revisar de tant en tant el baròmetre de
pressió de la caldera, que ha d'estar sempre entre 1 i
2. Si és inferior a 1 o superior a 2, pot provocar danys
irreparables a la caldera. En cas de dubte consulta al
propietari o ALUNI.

Instruccions del pis i dels electrodomèstics 
Cada estudiant pot descarregar-se des del seu taulell de control les instruccions bàsiques del seu pis i
dels electrodomèstics (rentadora, nevera, etc.)

Emmagatzematge d'aliments personals 

Quan un estudiant se'n va del pis ha de retirar els seus
productes de la nevera.

En qualsevol cas, convé revisar que no quedin aliments
“abandonats” a la nevera o a la cuina, dels estudiants que han
marxat..

A la cuina i a la nevera cada estudiant ha de tenir un espai
reservat per els seus aliments personals.

Mesures de seguretat en els pisos per evitar robatoris o accidents 
1. Tenir sempre tancada amb clau la porta del pis, també quan s'està dins.
2. No obrir pel intèrfon a persones desconegudes . Anar amb compte amb els carters comercials que
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Sortida

Convivència

demanen permís per deixar publicitat a les bústies: no obrir-los
3. NO escriure mai la direcció del pis en el clauer de la casa.
4. En cas d'olor a gas, s'han d'obrir les finestres, apagar la caldera i tancar la clau de pas del gas. En

cas de no conèixer on està, avisar immediatament al propietari o ALUNI.
5. A la casa no deixar mai a la vista diners en efectiu ni objectes de valor.

Sortida ordinària 
En el moment de la sortida cal fer el següent per poder recuperar la fiança:

Sortida extraordinària 
Per "sortida extraordinària" s'entén la marxa del pis abans que finalitzi el contracte. En aquest cas es
perdrà la fiança.

Només en casos d'impossibilitat de viure al pis (inundació, incendi ...), d'acord amb ALUNI es pot
abandonar el pis abans d'acabar el contracte amb dret a recuperar la fiança.

En el cas que l'estudiant sigui expulsat del pis per incompliment del contracte, perdrà la fiança i el que hagi
pagat per avançat.

Suggeriments per fixar normes de convivència
1. Distribuir de comú acord les tasques d'interès comú,: fer la típica llista d'encàrrecs:

a. Baixar les escombraries
b. Pujar el correu
c. Comprar paper de bany
d. Netejar el wc
e. Escombrar el passadís i la sala
f. Regar les plantes

g. Posar rentadora i buidar
h. etc ...

2. De comú acord posar un horari de menys soroll, perquè es pugui estudiar i dormir.
3. Comprar conjuntament material comú: oli, paper de bany, sabó de neteja, detergent per a la

rentadora, etc.

4. Que les visites d'amics es facin en un horari determinat durant el dia (no es poden quedar a
dormir al pis persones sense contracte).

5. Fregar els plats, paelles, cassoles ...tot just després de fer-les servir
6. Guardar els objectes personals a la pròpia habitació (no deixar objectes personals ni en el bany ni
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en les altres zones comunes).

Relació amb els companys de pis
En el cas que algun estudiant es posés greument malalt, els seus companys tenen l'obligació de
comunicar-ho immediatament a l'oficina ALUNI.net, i si és urgent, trucar a una ambulància (telèfon 112). I si
no es tractés d'una malaltia especialment greu, ALUNI.net confia en la solidaritat dels estudiants de cara a
l'atenció del company que estigués malalt, per exemple, comprant-li medicines, facilitant-li el menjar, etc.

Per tal de garantir una adequada velocitat en la transmissió de dades per Internet, no es permet la
connexió de TV en línia ni de P2P a través del wifi del pis, si aixó fa que els altres estudiants es puguin
veure perjudicats.

Si un estudiant té problemes de relació amb els seus companys de pis, és molt possible que sigui a causa
de l'incompliment del contracte per part d'algun d'ells (per exemple, perquè no col·labora gens en les
tasques comunes, o perquè porta estranys al pis, etc.). En aquest cas, l'estudiant perjudicat ha de saber
que el problema no és seu, sinó del incomplidor. La millor manera de fer això és parlant clarament amb ell, i
si cal, informant també a l'oficina ALUNI.net. Seria molt injust que un estudiant que compleix el contracte es
veiés "forçat" a abandonar el pis per l'abús d'un altre.

Relació dels estudiants amb el propietari
Quan els propietaris gestionen directament els seus pisos, són ells els que es relacionen habitualment amb
els estudiants . Com és natural, l'estudiant ha de tractar amb especial consideració, amb respecte i sense
abusar de la seva confiança.

Com que els contractes són d'arrendament d'habitació, i no del pis sencer, el propietari té dret a visitar les
zones comunes del pis quan vulgui, encara que ALUNI.net li aconsella que no ho faci més d'una vegada
per setmana.

Llevat de casos d'urgència (avaries especialment greus), el propietari no ha d'entrar en els pisos entre les
deu de la nit i les nou del matí.

En alguns casos arriba correspondència al pis per al propietari: els estudiants han de conservar-la i lliurar-
la al propietari o a l'oficina d’ALUNI.net.

En el cas que hi hagi algun malentès entre l'estudiant i el propietari, abans de discutir amb ell, és preferible
demanar a ALUNI.net que actuï com a mitjançer, perquè habitualment ho farà sense apassionament i amb
més objectivitat.

Mediació d’ALUNI
En cas que hi hagi un malentès entre l'estudiant i el propietari, o entre els mateixos estudiants, és preferible
demanar a ALUNI que actuï de mitjançer, perquè habitualment ho farà sense apassionament i amb més
objectivitat.
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Emergències

Relació amb els veïns
Si els estudiants patissin danys o sorolls excessius provocats pels veïns, és preferible que ho comuniquin
directament a ALUNI.net. El mateix si hagués d'altres problemes de relació amb la comunitat de veïns.

Emergències molt greus
El nombre únic d'emergències 112, és un telèfon d'atenció de trucades d'urgència i emergència. No és un
telèfon d'informació general com el 012 o 010. Si us plau, utilitza-ho de manera racional.

El temps d'espera per a ser atès és mínim. No obstant això, si en algun moment fós necessari esperar uns
instants, no s'impacienti i, sobretot, no pengi. Esperi que l’atenguin.

El servei és gratuït i accessible des de qualsevol telèfon fix o mòbil i en aquest cas fins i tot sense el PIN i
cobertura de la seva operadora. Si no aconsegueix comunicació des del telèfon mòbil, canviï de situació o
truqi des d'un fix.

EN CAS D'INCENDI

SEMPRE: Telefoni al 112

Si és un incendi gran, surti de la casa, tanqui totes les portes que pugui, i baixi per les
escales (no utilitzeu l'ascensor).

Si el foc és petit, 1r pas: Talli el corrent elèctric i el gas si n'hi ha. 2n: Retiri els productes
combustibles pròxims al foc. 3r: Intenti apagar el foc si és petit i el pot controlar (situat
sempre entre el foc i la seva porta de sortida o via de fuita). 4t: Si l'incendi està en
instal·lacions elèctriques o d'oli, no llencis aigua..

Si és un incendi de l'edifici i en plantes inferiors, si hi ha fum en les escales, mantingui's a la
seva casa, tancament totes les portes (sense clau), tapi les ranures de les portes
(preferiblement amb teles molt mullades), situï's en una habitació amb finestra cap a
l'exterior i faci's veure des de fora
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Activitats

Altres serveis

Si s'incendia la seva roba, no corri. Tombi's en el sòl i rodi sobre si mateix. Igualment, si
observa a algú a qui se li ha pres la roba, tendeixi-ho en el sòl i cobreix-lo amb una manta o
similar gran i estrenyi fins a extingir les flames.

Si té foc en el pèl, tapi's el cap amb teixit molt mullat.

Altres emergències
Si la gestió del seu pis la porta directament el propietari (gestió bàsica o gestió de cobraments), a més del
112, cridi al seu propietari (pot accedir al seu telèfon des de la intranet de Aluni, en la seva pròpia fitxa,
secció “Contactar”).

Si la gestió del seu pis la porta directament Aluni (gestió integral), si és horari d'oficina, cridi a l'oficina de
Aluni, si és fora de l'horari d'oficina, truqui al telèfon d'emergències de Aluni (pot accedir al seu telèfon des
de la intranet de Aluni, en la seva pròpia fitxa, secció “Contactar”).

Si us plau, fora de l'horari laboral, cridar només en cas de veritable emergència: quan sigui impossible viure
a la casa o corri greu perill la seva salut o la dels seus/seves company@s.

En cas que es vagi l'electricitat, abans de cridar, asseguri's que no és un problema comú de l'edifici o
senzillament s'han baixat els ploms per sobrecàrrega en la xarxa.

Si no és una emergència, però és un problema del pis, esperi que obrin les oficines de Aluni per a trucar
per telèfon.

ALUNI organitza activitats cada setmana: competicions esportives, visites culturals, festes, sopars, etc.

ALUNI agraeix tots els suggeriments possibles (es poden enviar a actividades@aluni.net, per reenviar als
altres estudiants).

Perquè l'estudiant no rebi molts emails, només serà convidat a aquells esdeveniments que coincideixin amb
les aficions que va indicar a la seva fitxa en arribar. Aquesta informació la pot modificar en qualsevol
moment.

Totes les activitats organitzades a través d’ALUNI (festes, sopars, partits de futbol, visites culturals,
excursions a la muntanya, esquí, etc.) es publiquen en aquesta web d’ALUNI.

Custòdia de maletes 
ALUNI pot custodiar les maletes dels estudiants durant períodes llargs (per exemple, a l'estiu). La tarifa
normal són 50 euros per cada dues maletes grans per períodes inferiors a tres mesos.

16

https://www.aluni.net/ca/activitats-per-estudiants/Madrid


Recollida a l'aeroport 
Si viatges a Madrid, pots agafar un taxi a l'aeroport: sempre costa el mateix: 30 euros si el destí està dins
del radi de la carretera M30 (gairebé tots els pisos de ALUNI estan dins d'aquest radi). També pots
concertar amb ALUNI una recollida a l'aeroport, consultant les tarifes per email a l'oficina d’ALUNI de
destinació
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