Residència Universitària a Barcelona

Preus curs 2022/23
Residència Universitària d’Investigadors
Estada curs complet
(9 mesos)

Estada intermèdia
(entre 2-9 mesos)

Basic
Habitació individual

569€

625€

Habitació individual superior

599€

660€
Premium

Habitació individual

706€

777€

Habitació individual superior

746€

822€

•
•
•

Categoria Basic: habitacions només amb accés a un office equipat amb microones i aigüera.
Categoria Premium: habitacions amb accés a la cuina comunitària totalment equipada (taquilles i neveres
individualitzades).
Categoria superior: les habitacions són més amplies i disposen de llit 150x200cm.

Aquests preus poden estar subjectes a modificacions durant el període d’inscripció corresponent al curs 2022/23. Es
poden consultar els preus vigents a www.resa.es.
El preu inclou:
▪ Allotjament
▪ Consums d’aigua i electricitat
▪ Neteja setmanal de l’habitació
▪ Neteja setmanal de llençols i tovalloles
▪ Connexió a Internet wifi i TV a les habitacions
▪ IVA (10%)
Serveis opcionals:
▪ Servei d’esmorzar (dll-dv): 70€/mes
▪ Servei extra de neteja setmanal: 37€/mes
▪ Servei extra setmanal de canvi de llençols i tovalloles: 27€/mes
Durada de l’estada:
▪ Estada curs complet: la durada mínima i obligatòria serà de 9 mesos (amb entrada flexible: l’1/09, el 15/09 i
l’1/10). Consultar disponibilitat per a una altra data d’entrada diferent a les propostes.
En cas de realitzar l’entrada i/o sortida fora del període de durada del contracte, els dies addicionals d’estada
es cobraran aplicant el preu mensual d’allotjament, consums i serveis prorratejats sobre la base de 30 dies
naturals.
▪ Estada intermèdia: durada inferior al període a dalt indicat, triant data d’entrada i sortida. Estada mínima: 2
mesos
Reserva de plaça:
200€ (import que es retorna coincidint amb el pagament de la primera mensualitat; en cas de no ser admès, consultar
les condicions de sol·licitud de reserva).
Dipòsit de garantia (fiança):
Nous residents: Estades de 2 a 9 mesos: 750€.
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 2022/23.
Preus persona/mes. IVA inclòs (10%).

Per a estades diàries, setmanals i grups, podeu consutar preus.
www.resa.es

Segueix-nos a:

