
 

Per estades diàries, setmanals i de grups, consultar preus. 

www.resa.es                                                                                                              Segueix-nos:   
 

Residència Universitària a València 

 

Preus curs 2018/19 
Residència Universitària Damià Bonet 

  
Estada curs complet 

(9,5 mesos) 
Estada intermèdia 
(1 a 9,5 mesos) 

 Nous Renovadors Nous i renovadors 

Estudi individual amb cuina  512 € 490 € 563 € 

Estudi individual amb cuina compartida 512 € 490 € 563 € 

Estudi doble amb cuina 369 € 369 € 406 € 

 

Els consums s’hauran de pagar a part i s’afegiran al rebut mensual, desglossat de la següent manera: 
� Consums d’electricitat: 10 €/mes. És un import fix i es regularitza al final de l’estada en funció del consum 
enregistrat al comptador individual de cada habitació. 

� Consums d’aigua: 10 €/mes. És un import fix i no es regularitza al final de l’estada. 
� Consums d’A.C.S. (aigua calenta sanitària): 37 €/mes. És un import fix i no es regularitza al final de l’estada. 

 

El preu inclou: 

� Connexió a Internet  wifi  
� Línia de telèfon i antena TV 
� Utilització de les zones comunes 
� IVA (10%) 

Serveis opcionals:  

� Neteja setmanal de l’habitació (excepte: cuina): 32,15 €/mes 
� Canvi setmanal de llençols i tovalloles: 25 €/mes 
� Servei de menjador: MP: 170,50 €/mes i PC: 269,50 €/mes. 
El menjador romandrà tancat durant les vacances universitàries. 

� Pàrquing cotxe cobert: 42 €/mes 
� Pàrquing cotxe descobert: 31,50 €/mes 
� Pàrquing moto: 15 €/mes 
� Pàrquing bicicleta: gratuït 

 

Duració del contracte:  
� Estada curs complet: la duració mínima i obligatòria serà de 9,5 mesos (de l’1 de setembre de 2018 al 15 
de juny de 2019). En cas de realitzar l’entrada i/o sortida fora del període de duració del contracte, els dies 
addicionals d’estada es cobraran aplicant el preu mensual de l’allotjament, consums i serveis opcionals si 
hi haguessin contractats, prorratejats en base a 30 dies naturals. 

� Estada intermèdia: duració inferior al període a dalt indicat, escollint data d’entrada i sortida. 
    
Reserva de plaça: 200€ (import que es retornarà coincidint amb el pagament de la primera mensualitat; en cas 
de no ser admès, consultar les condicions de sol·licitud de reserva). Només nous residents. 
 

RESA HUB: 60€ (Pagament únic. Programa d’activitats sòcio-culturals). Només nous residents. 
 

Dipòsit de garantia (fiança):  
NousNousNousNous: Estades d’1 a 9,5 mesos: 700€. 
RenovadorsRenovadorsRenovadorsRenovadors: conservaran el mateix import del curs actual. Només s’haurà d’actualitzar si l’import dipositat és 
inferior al 80% de l’establert en el curs 2018/19. 

 
Admissió de places: Un cop finalitzat el termini d’inscripció per les estades de curs complet, si quedessin 
places disponibles, iniciaríem la assignació  de places per estades inferiors a 9.5 mesos. Des de la residència es 
contactarà amb els estudiants admesos en aquest tipus d’estada.  
Preus persona/mes. IVA inclòs (10%). 


