DOCUMENT INFORMATIU PER A LA RENOVACIÓ:

Com a conseqüència de la crisi sanitària està previst que el curs comenci a l'octubre i per
aquest motiu les tarifes es refereixen a 9 mesos, en comptes dels 9,6 mesos habituals.
Per tant, la quota anual cobrirà des de l'1 d'octubre al 30 de juny. Si algun col·legial
necessités allotjar-se al centre al llarg del mes de setembre haurà d'abonar a part el preu
estipulat per cada dia d'estada.(apareix a la normativa).
Si és declarat de nou l'estat d'alarma, el col·legi major seguirà obert llevat que les
autoritats sanitàries determinin el contrari. Si això succeís, i atenent a la resolució de
Consell Social del 3 d'abril de 2020, la quota per als col·legials que no romanguin en el
centre es reduirà a 475 euros mensuals. A més, a títol orientatiu, a la web de l'escola
poden accedir a la carta del 9 d'abril, on es detallen les altres vies de compensació que
es van decidir per al curs actual.
En el cas dels col·legials que optin per sol·licitar la renovació, i sempre que l'interessat
no ens indiqui el contrari, l'import de la primera quota s'ha de deduir de la quantitat que
el col·legi ha de tornar a cada col·legial en concepte de compensació pels serveis no
prestats, detallada a la carta del 9 de maig.
Pel que fa a condicions sanitàries, seguirem en tot moment les indicacions de les
autoritats universitàries i governamentals per vetllar per la seguretat dels col·legials i
treballadors, com hem fet el present curs en els nostres col·legis majors. A causa de la
dificultat de determinar els seus detalls, la normativa concreta d'aplicació es lliurarà als
col·legials al setembre.
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al respecte
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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA RENOVACIÓN:
Como consecuencia de la crisis sanitaria está previsto que el curso comience en octubre y por

ese motivo las tarifas se refieren a 9 meses, en vez de los 9,6 meses habituales. Por
tanto, la cuota anual cubrirá desde el 1 de octubre al 30 de junio. Si algún colegial
necesitase alojarse en el centro a lo largo del mes de setiembre deberá abonar aparte
el precio estipulado por cada día de estancia.
Si fuere declarado de nuevo el estado de alarma, el colegio mayor seguirá abierto a
menos que las autoridades sanitarias determinen lo contrario. Si eso sucediere, y
atendiendo a la resolución del Consell Social del 3 de abril de 2020, la cuota para los
colegiales que no permanezcan en el centro se reducirá a 475 euros mensuales. Además,
a título orientativo, en la web del colegio pueden acceder a la carta del 9 de abril, donde

se detallan las otras vías de compensación que se decidieron para el curso actual.
En el caso de los colegiales que opten por solicitar la renovación, y siempre que el
interesado no nos indique lo contrario, el importe de la primera cuota se deducirá de la
cantidad que el colegio debe devolver a cada colegial en concepto de compensación por
los servicios no prestados, detallada en la carta del 9 de mayo.
En lo que se refiere a condiciones sanitarias, seguiremos en todo momento las
indicaciones de las autoridades universitarias y gubernamentales para velar por la
seguridad de colegiales y trabajadores, como hemos hecho el presente curso en
nuestros colegios mayores. A causa de la dificultad de determinar sus detalles, la
normativa concreta de aplicación se entregará a los colegiales en septiembre.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración al respecto
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