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Residència Universitària a Sant Cugat 

Preus curs 2017/18 
Residència Universitària Roberto de Nobili  

 

  

Estada curs complet              
(9 mesos) 

Estada intermèdia           
(1-9 mesos) 

Nous Renovadors Nous i renovadors 

Estudi individual amb cuina 723€ 623€ 773€ 

 
Els consums s’hauran de pagar a part i s’afegiran al rebut mensual, desglossat de la següent manera: 
 

 Consums d’electricitat: 11 €/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: 20 €/mes. És un import fix i no es regularitza al final de l’estada. 
 Consums de climatització i A.C.S (aigua calenta sanitària): 36 €/mes. És un import fix i no es regularitza al 

final de l’estada. 
 
El precio incluye: 
 

 Connexió a Internet Wi-Fi 
 Línia de telèfon i antena TV 
 Servei mèdic per urgències 
 Ús de les zones comuns 
 Accés gratuït al Gimnàs Corner 4 durant tot el curs (avantatge només per residents renovadors) 
 IVA (10%) 

 
Serveis opcionals:  
 

 Servei d’esmorzar de dilluns a divendres: 78,25€/mes 
 Servei de dinar de dilluns a divendres: 126,30€/mes 
 Servei de sopar de dilluns a divendres: 138,60€/mes 

El menjador romandrà tancat durant els períodes de vacances universitàries 
 

 Servei setmanal de neteja (exc. cuina): 33,22€/mes 
 Entrega setmanal de tovalloles i llençols: 25€/mes 

 
Duració del contracte de curs complet: 9 mesos (de l’1 de setembre de 2017 al 31 de maig de 2018). En cas de 
realitzar l’entrada abans de la data d’inici del contracte, els dies d’estada es cobraran aplicant el preu mensual 
de l’allotjament, consums i serveis opcionals si hi haguessin contractats, prorratejats a 30 dies naturals. 
 
Reserva de plaça:  
200€ (import que es retornarà coincidint amb el pagament de la primera mensualitat). Només nous residents. 
 
RESA HUB: 50€ (Pagament únic. Programa d’activitats socio-culturals). Només nous residents. 
 
Dipòsit de garantia (fiança): 
Estades > 3 fins a 9 mesos: 1.000€; Estades d’1 a 3 mesos: 700€. 
Els renovadors conservaran el mateix import que el curs 2016-17. 
 
 

Si ets renovador contacta amb la residència 
i informa’t dels avantatges de reservar el curs venent. 

 
 
Preus persona/mes. IVA inclòs (10%). 


