TARIFES CURS 2021-2022
RÈGIM EN PENSIÓ COMPLETA
(10 mensualitats des de setembre fins a juny)

955€

Habitació doble compartida
1.050,50€, preu amb IVA (10%)

Habitació individual
1.494,90 €, preu amb IVA (10%)

Dúplex doble compartit
(Destinat preferenment a màster, opositors i
professorat)

1.359€
1.068.64€

1.175,50 €, preu amb IVA (10%)

Dipòsit reserva









2.000€

Preus per persona i mes en règim de pensió completa. (Vegeu condicions econòmiques.)
Les mensualitats es pagaran mitjançant domiciliació en un compte bancari espanyol o un compte d’un
país que estigui dins de l’espai SEPA.
Les despeses per la transferència del dipòsit són a càrrec del/de la sol·licitant. Quan es faci la
transferència s’ha d’indicar en el concepte el nom del/de la futur/a resident. Únicament per a nous
residents.
L’import del dipòsit serà retornat al final del període reservat. No es reintegrarà aquest import si es
renuncia a la plaça o s’abandona la Residència anticipadament per qüestions personals o disciplinàries,
únicament es retornarà en cas que el/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).
El curs comprèn des de l’1 de setembre fins al 28 de juny. Si és necessari ampliar aquest període, cal
sol·licitar la reserva corresponent. Els dies ampliats es facturaran a preu de tarifa diària.
Hi ha la possibilitat de sol·licitar una BECA. Cal demanar-ne la documentació i informació a recepció o
consultar el nostre web.
Altres opcions d’allotjament (cal afegir-hi el 10% d’IVA):
Dúplex quàdruple (subjecte a disponibilitat i antiguitat) 955€ mensuals.
Possibilitat de tenir una habitació doble d’ús individual. Consulteu-ne els preus a recepció.
Reserva d’estades curtes*, estades mensuals amb tarifes especials (en pensió completa):
Habitació individual 1.459 € - Habitació compartida 1.065€ - Habitació compartida dúplex 1.186.82€
- Estades de menys de 2 mesos: pagament per endavant
- A partir de 2 mesos: pagament de dipòsit de 2.000€ i mensualitats mitjançant domiciliació en un compte
bancari espanyol o compte d’un país dins de l’espai SEPA.
*Places supeditades a vacants de curs.

ALTRES SERVEIS
Habitació doble

Pensió completa per persona i dia.

43,50€ (Per persona. 10% d’IVA inclòs)

Habitació individual

58€ (Individual. 10% d’IVA inclòs)

Habitació dúplex

46€ (Per persona. 10% d’IVA inclòs)

Pensió completa per persona i dia.

Pensió completa per persona i dia.

Pàrquing
Pàrquing
Pàrquing
Pàrquing

cotxe cobert planta -2
cotxe descobert
moto cobert
moto descobert

76€/10,5€
65€/8€
39€/7,5€
29,5€/5,5€

Bugaderia (autoservei)
Bugaderia (servei de rentat de roba personal)
Més informació a: www.residenciasarria.com

Preu mensual / diari. IVA inclòs (10%)
Preu mensual / diari. IVA inclòs (10%)
Preu mensual / diari. IVA inclòs (10%)
Preu mensual / diari. IVA inclòs (10%)

7€ IVA inclòs (10%)
9,5€ IVA inclòs (10%)

