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Residència Universitària a Barcelona 

Annex I 

Preus curs 2018/19 
Residència Universitària Barcelona Diagonal 

 

  

Estada curs complet 

(10 mesos) Estada intermèdia 

 (1 a 10 mesos) Tarifes reserves fins el 
30 d'abril 

Tarifes reserves a 
partir de l' 1 de maig 

  Mitja 

pensió 

Pensió 

completa 

Mitja 

pensió 

Pensió 

completa 

Mitja 

pensió 

Pensió 

completa   

Habitació individual 

gran 
1.170 € 1.292 € 1.200 € 1.322 € 1.346 € 1.468 € 

Habitació individual 1.057 € 1.179 € 1.087 € 1.209 € 1.215 € 1.337 € 

Habitació individual 

amb bany compartit* 
995 € 1.117 € 1.025 € 1.147 € 1.144 € 1.266 € 

Habitació doble gran 963 € 1.085 € 993 € 1.115 € 1.108 € 1.230 € 

Habitació doble 891 € 1.013 € 921 € 1.043 € 1.025 € 1.147 € 

 

*Aquest tipus d’habitació comparteix el bany amb una altra habitació individual. Ambdues són totalment 

independents. 

 

El preu inclou: 

� Servei de pensió escollit de dilluns a diumenge, excepte en vacances universitàries 

� Consums d’aigua i electricitat 

� Neteja setmanal de l’habitació 

� Canvi setmanal de llençols i tovalloles 

� Connexió a Internet wifi i per cable 
� Línia de telèfon i antena TV 

� Utilització de les zones comunes 

� IVA (10%) 

 

Duració del contracte:  
� Estada curs complet: la duració mínima i obligatòria serà de 10 mesos (de l’1 de setembre de 2018 al 30 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): 
Nous: Estades > 3 fins a 10 mesos: 1.000€; Estades d’1 a 3 mesos: 700€. 

Renovadors: mantindran 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. 

Preus persona/mes. IVA inclòs (10%). 


