INSCRIPCIÓ CURS 2019 – 2020
Data d’entrega

Núm. ordre

S’ha d’emplenar en MAJÚSCULES

1r cognom

2n cognom

Nom

DNI / Passaport (número i nacionalitat)

Data de naixement (dia / mes / any)

Adreça

Codi postal

Localitat i província

País

Telèfon fix

Mòbil resident

Estudis que farà

Mòbil pare

Mòbil mare

Curs (1r, 2n...)

Correu electrònic resident (ús habitual)

Correu electrònic (contacte pares i/o e-factures)
Pare:

Facultat / Escola estudis universitaris Nom escola origen

Pare:
Mare:
Pare:

Habitació individual (prioritat per a antics residents)
Habitació doble compartida (sol·licito compartir-la amb.............................................................)
Habitació dúplex compartida (preferentment per a estudiants de màster, postgrau i doctorat)
Faig més d’1,85 m……
Bus St.Cugat (UIC, ESADE)
Bus UPF

Pàrquing cotxe cobert
Pàrquing cotxe descobert
Pàrquing moto cobert
Pàrquing moto descobert

Plaça de curs reservada des de l’1 de setembre de 2019 fins al 30 de juny de 2020.
Data d’arribada:.............................................................
Si és necessari ocupar la plaça amb anterioritat i/o posterioritat a les dates establertes, s’ha de contactar amb el
departament de recepció per confirmar la disponibilitat i fer la reserva per als dies que calguin. Aquesta estada s’haurà
d’abonar conforme a la nostra tarifa diària (vegeu tarifes).

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
1. S’haurà de lliurar la documentació següent:
a. Aquest imprès degudament emplenat
b. Fotocòpia del DNI / PASSAPORT
c. Fotografia actual de mida carnet
d. Fotocòpia de l’expedient acadèmic
e. Comprovant dels estudis que es faran (resguard, matrícula...) tan bon punt es tingui disponible.
2. Entrevista personal presencial o via Skype (usuari: residencia.sarria)
3. En el termini màxim de 7 dies se us comunicarà la resolució. Si sou admesos, se us informarà del termini per
formalitzar la reserva mitjançant l’ingrés de 2.000 euros en concepte de dipòsit (marcarà l’antiguitat del/de la
resident). Haurà d’anar acompanyat de l’imprès d’autorització bancària i haureu d’enviar-lo juntament amb el
comprovant de la transferència.
4. La plaça quedarà reservada i confirmada per al curs 2019-2020.

NORMATIVA
El coneixement de la normativa i de les condicions econòmiques, que es publicaran l’1 de març, és obligatori per als
residents. Pots sol·licitar-ne una còpia a recepció o descarregar-la del nostre lloc web: www.residenciasarria.com.
Ser resident suposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes normes. Per això sol·licitem la teva signatura.
SIGNAT resident:
“De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les dades de caràcter
personal que facilita en aquest document, així com totes les que es recullin durant l’estada a la Residència Universitària Sarrià, s’incorporaran en uns fitxers la titularitat dels
quals correspon a RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ, SL, (amb domicili al c/ ESPORTS, 1-7, 08017, BARCELONA) i la finalitat dels quals és gestionar la prestació
del servei que ens ha encomanat.
En cas que aquesta prestació exigeixi el tractament de dades de salut, amb la signatura d’aquest document ho autoritza expressament. Així mateix, i també mitjançant la
subscripció d’aquest formulari, vostè consent la conservació de totes les seves dades de caràcter personal per part de RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL, un cop
finalitzi la seva estada a la Residència, amb l’objecte que pugui rebre informació i correspondència sobre els serveis que ofereix i que puguin resultar del seu interès.
RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL es compromet a respectar i facilitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que corresponguin al
sol·licitant, en els termes establerts legalment. Per exercir aquests drets es pot dirigir per escrit al domicili indicat anteriorment”.

CONDICIONS ECONÒMIQUES 2019-2020

Un cop confirmada la plaça, s’ha d’efectuar el dipòsit* per garantir-la**. Se us comunicarà un termini per fer-lo.
Transcorregut aquest període, la Residència podrà oferir la plaça a una altra persona sol·licitant.
*(Exclosos els antics residents que renovin plaça.)
** Compte bancari de la Residència Universitària Sarrià: BBVA ES97 0182 6541 1102 0004 0741
** Transferències des de l’estranger:
IBAN: ES97 0182 6541 1102 0004 0741
BIC/Swift: BBVAESMMXXX
Residència Universitària Sarrià S.L. NIF B61332151
Les despeses derivades de la transferència del dipòsit són a càrrec de la persona sol·licitant. Cal indicar en el concepte
el nom del futur o la futura resident i enviar per correu electrònic, correu postal o fax el comprovant de la
transferència.
L’import del dipòsit serà retornat al final del període reservat. La devolució del dipòsit per a les estades de curs
complet serà a partir del 28 de juliol i per a un altre tipus d’estada les transferències es fan efectives el dia 15 de cada
mes un cop complert el termini de 58 dies condicionat per la llei de devolucions bancàries. Aquest dipòsit està
subjecte a les condicions econòmiques i a les normatives de permanència i comportament del/de la resident. No es
reintegrarà aquest import si es renuncia a la plaça o s’abandona la Residència anticipadament per qüestions personals
o disciplinàries, excepte en el cas que el o la resident no sigui admès al centre universitari sol·licitat. En aquest cas, la
sol·licitud de “devolució del dipòsit” s’haurà de presentar per escrit dins dels deu dies posteriors a ser-ne informat pel
centre d’estudis i sempre abans de l’1 de setembre (s’hi haurà d’adjuntar el justificant del centre universitari on no ha
estat admès).
En el cas d’avançar la data de sortida, el/la resident perd tot el dret sobre la plaça i comporta la pèrdua del dipòsit i
dels pagaments realitzats. La baixa s’haurà de comunicar per escrit almenys 15 dies abans de la data de sortida
avançada. En cas contrari, s’haurà d’abonar la mensualitat següent i també pagar la mensualitat del mes corrent. En
el cas que s’entregui posteriorment a la sortida, es tindrà en compte la data d’entrega de la carta a efectes de
pagament.
La reserva comprèn les dates des de l’1 de setembre de 2019 fins al 30 de juny de 2020. En cas que es necessiti
avançar la data d’arribada i/o endarrerir la data de sortida és imprescindible fer una reserva individual per als dies
concrets i serà aplicada la tarifa diària.
Els pagaments de les mensualitats s’hauran de fer mitjançant domiciliació bancària el dia 1 de cada mes en compte
bancari espanyol o compte d’un país que formi part de l’espai SEPA. No es farà cap abonament en la mensualitat en
cas que s’abandoni la Residència abans que acabi el mes. L’impagament de 2 mensualitats suposarà la suspensió dels
serveis per part de la Residència. Les despeses de gestió que es puguin generar pel retorn d’un rebut per a cada
domiciliació van a càrrec del/de la resident.
Les despeses extres (pàrquing, fotocòpies, bugaderia, etc.) s’abonaran mitjançant domiciliació bancària el dia 15 de
cada mes.
Les factures s’envien per correu electrònic en format JPG a l’adreça de correu electrònic que indiquin a la
inscripció. En cas que vulguin les factures físiques ho hauran de comunicar al departament de recepció.
Els nostres preus són per persona i mes en règim de pensió completa, i la tarifa diària és per persona i dia en règim
de pensió completa també. A totes les tarifes i serveis s’aplicarà el tipus d’IVA vigent.
La pensió completa inclou els esmorzars, dinars i sopars els set dies de la setmana i se serveix en bufet
lliure, que consisteix en graella, bufet d’amanides, bufet de plats calents, guarnició i bufet de postres. Els dies 24 i 31
de desembre a la nit no se serveixen sopars. Els dies 25 i 26 de desembre, i també l’1 de gener, se serveixen
únicament esmorzars.
Hi ha la possibilitat de sol·licitar una BECA. Cal demanar-ne la documentació i informació a recepció o consultar el
nostre web.
L’absència temporal del/de la resident no implica cap tipus de reducció en el preu de la mensualitat.
Condicions especials aplicades a estades curtes:
a. Estades inferiors a 2 mesos: s’ha d’abonar l’estada completa per endavant.
b. Estades de 2 a 9 mesos: s’ha d’abonar el dipòsit i les mensualitats mitjançant domiciliació en un compte bancari
espanyol o un compte d’un país que formi part de l’espai SEPA.
Les tarifes amb l’IVA (10%) inclòs per mes i persona amb pensió completa els set dies de la setmana són: habitació doble:
1.050,50€; habitació individual: 1.494,90€; habitació dúplex doble compartida: 1.164,90€.

“De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les dades de caràcter personal que facilita en aquest document, així com totes les que es
recullin durant l’estada a la Residència Universitària Sarrià, s’incorporaran en uns fitxers la titularitat dels quals correspon a RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ, SL, (amb domicili al c/ ESPORTS, 1-7, 08017, BARCELONA) i la
finalitat dels quals és gestionar la prestació del servei que ens ha encomanat.
En cas que aquesta prestació exigeixi el tractament de dades de salut, amb la signatura d’aquest document ho autoritza expressament. Així mateix, i també mitjançant la subscripció d’aquest formulari, vostè consent la conservació de totes les
seves dades de caràcter personal per part de RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL, un cop finalitzi la seva estada a la Residència, amb l’objecte que pugui rebre informació i correspondència sobre els serveis que ofereix i que puguin
resultar del seu interès. RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL es compromet a respectar i facilitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que corresponguin al sol·licitant, en els termes establerts legalment.
Per exercir aquests drets es pot dirigir per escrit al domicili indicat anteriorment”.
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CONDICIONS ECONÒMIQUES 2019-2020

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA
Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA

Referència de l’ordre de domiciliació: …………………………………….

Nom del creditor: RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ
Identificador del creditor: ES 98 000 B61332151
Adreça: C/ ESPORTS, 1-7, 08017, Barcelona, Espanya

Mitjançant la signatura d’aquest formulari de mandat/ordre de domiciliació, vostè autoritza la Residència Universitària
Sarrià a enviar ordres a la seva entitat financera per carregar en compte i a la seva entitat financera per carregar els
imports corresponents al seu compte d’acord amb les ordres de la Residència Universitària Sarrià. A la vegada, vostè
accepta les condicions econòmiques i també les condicions de permanència que s’exposen al dors d’aquest document i/o a
la normativa vigent per a cada curs acadèmic.
La Residència Universitària Sarrià es compromet a enviar ordres només per als imports referents a les mensualitats
corresponents i als serveis extres.

Nom del/s deutor/s (titular/s del compte de càrrec):…………………………………………………………………………….
Adreça del deutor (adreça, codi postal, població, província i país):……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Persona a nom de la qual es fa el pagament (resident):……………………………………………………………………………

Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions):

Número de compte - IBAN (a Espanya, l’IBAN consta de 24 posicions i sempre comença per ES):

(depenent del país pot contenir fins a 34 posicions)

Tipus de pagament:

X Pagament recurrent

o

Pagament únic

Data i localitat

A …………………………………………., el dia………… de……………………………… del 20…………

Signatura del deutor

Signatura del/de la resident

(titular del compte)

(en cas que no sigui el titular del compte)

“De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les dades de caràcter personal que facilita en aquest document, així com totes les que es
recullin durant l’estada a la Residència Universitària Sarrià, s’incorporaran en uns fitxers la titularitat dels quals correspon a RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ, SL, (amb domicili al c/ ESPORTS, 1-7, 08017, BARCELONA) i la
finalitat dels quals és gestionar la prestació del servei que ens ha encomanat.
En cas que aquesta prestació exigeixi el tractament de dades de salut, amb la signatura d’aquest document ho autoritza expressament. Així mateix, i també mitjançant la subscripció d’aquest formulari, vostè consent la conservació de totes les
seves dades de caràcter personal per part de RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL, un cop finalitzi la seva estada a la Residència, amb l’objecte que pugui rebre informació i correspondència sobre els serveis que ofereix i que puguin
resultar del seu interès. RESIDÈNCIA UNIVERSITÀRIA SARRIÀ SL es compromet a respectar i facilitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que corresponguin al sol·licitant, en els termes establerts legalment.
Per exercir aquests drets es pot dirigir per escrit al domicili indicat anteriorment”.
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