
 
 

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

www.resa.es                                                                                                                       Segueix-nos:  

Residència Universitària a Terrassa 
 

Preus curs 2021/22 
Residència Universitària Francesc Giralt i Serrà 

 
 

  
Estada curs complet                                   

(10 mesos)  
Estada intermèdia 

(1 - 10 mesos) 

    

Estudi individual amb cuina 445,50€ 490,00€ 

Estudi  individual amb cuina compartida 419,00€ 461,00€ 

Estudi doble amb cuina 309,00€ 340,00€ 

 

Els consums s’hauran de pagar a part i s’afegiran al rebut mensual, desglossat de la següent manera: 
▪ Consum d’electricitat: 43€/mes. És un import fix i es regularitza al final de l’estada en funció del consum 

enregistrat al comptador individual de cada habitació. 
▪ Consum d’aigua: 16€/mes. És un import fix i no es regularitza al final de l’estada. 

 
El preu inclou: 
 

▪ Allotjament  
▪ Connexió a Internet fins a 5 mb/s (2 dispositius) 
▪ Utilització de les zones comunes 
▪ IVA (10%) 

 
Serveis opcionals:  
 

▪ Neteja setmanal de l’habitació (excepte cuina): 35,50€/mes. 
▪ Canvi setmanal de llençols i tovalloles: 26,20€/mes. 
▪ Servei Internet Premium fins a 30 mb/s (6 dispositius): 18,70€/mes 
▪ Pàrquing bicicletes: gratuït. 

 

Durada de l’estada: 
▪ Estada curs complet: la duració mínima i obligatòria serà de 10 mesos (de l’1 de setembre de 2021 al 30 de juny de 

2022). 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. 
 

Matrícula:  

La matrícula és un pagament únic obligatori que es carregarà amb la primera mensualitat en concepte de gestió de reserva i 
contractació del resident admès. 
Estades: 10 mesos: 390€;  > 3 fins a 10 mesos: 273€; d’1 a 3 mesos: 135€. 
 

RESA HUB:   
75€ (Pagament únic. Programa d’activitats sòcio-culturals). Només nous residents. 
 

Dipòsit de garantia (fiança): 
Nous: Estades > 3 fins a 10 mesos: 2 mensualitats; Estades d’1 a 3 mesos: 1 mensualitat. 
Renovadors: s’actualitzarà la fiança del curs 2020/21, si l’import dipositat és inferior al fixat pel curs 2021/22.  
 
Preus persona/mes. IVA inclòs (10%). 


