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PASSOS PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

Procés d’admissió:
• El Full de Preinscripció, omplert per amb dues pàgines.

• Documentació que cal afegir per atendre la sol·licitud:

• Fotografia mida carnet a color, recent.
• Còpia de les darreres notes acadèmiques que es tinguin (no han de ser les de final de curs).

• La Residència donarà resposta per correu electrònic a totes les sol·licituds. Fins a rebre resposta,  
no cal fer cap altre tràmit.

Horari d’atenció a les famílies o persones interessades:
De dilluns a divendres, de 10 a 12,30 i de 15,30 a 20 h.

Jornada de portes obertes:
Dissabte 10 de març, 14 d’abril i 26 de maig, de 12 a 13,30 h. Cal enviar un correu electrònic a 
info@residencialasalle.com la setmana prèvia per confirmar l’assistència.

Més informació:
Passeig Bonanova, 8 - 08022 - BCN  
M. +34 607 085 459 (24 h) 
T. +34 93 254 09 65 
www.residencialasalle.com 
info@residencialasalle.com 
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Informació sobre la inscripció
• Les inscripcions es fan de forma presencial el mes de juliol. Les famílies rebran la documentació 

corresponent per correu postal a partir del 15 de maig.

• Assignació de places: Per limitació de places, per a l’assignació d’habitacions individuals es tindrà en 
compte l’ordre de lliurament de la preinscripció amb tota la documentació sol·licitada.

• Tot nou Resident, en el moment de fer la inscripció, haurà d’abonar un dipòsit de 650 euros (350 per 
estades inferiors a 9 mesos). D’aquest dipòsit, 50 euros es retornaran quan es tornin les claus i el carnet 
de resident. La resta, es perdrà íntegrament en cas de causar baixa a la Residència durant el curs (del 20 
de juliol de 2018 a 1 de maig de 2019) o bé tenir pagaments pendents.

• Es cobrarà mitjançant la domiciliació bancària. Les despeses ocasionades per la devolució pel 
banc d’un rebut seran carregades al Resident.

• Les quantitats tenen l’IVA inclòs.

• El Resident que es doni de baixa un cop començat un trimestre haurà d’abonar el trimestre 
sencer:

• 1r trimestre: 11 de setembre a 21 de desembre de 2018
• 2n trimestre: 7 de gener a 12 d’abril de 2019.
• 3r trimestre: 22 d’abril a 14 de juny de 2019.

Allotjament de dilluns a divendres

NOMÉS ESMORZAR MITJA PENSIÓ PENSIÓ COMPLETA*

Un pagament anual** 5.406 € 6.090 € 6.772,80 €

Pagament trimestral 1.848,24 € 2.082 € 2.316 €

Pagament mensual 631,38 € 712 € 792 €

Cap de setmana aïllat - - 70,89 €

Sopar de divendres o diumenge - - 8,42 €

* Inclou des de l’esmorzar del dilluns fins al dinar de divendres. Es pot pernoctar la nit de diumenge.

Allotjament de dilluns a diumenge

NOMÉS ESMORZAR MITJA PENSIÓ PENSIÓ COMPLETA

Un pagament anual** 7.372,41 € 7.860,90 € 8.349 €

Pagament trimestral 2.519,64 € 2.687,43 € 2.854,35 €

Pagament mensual 861,18 € 918 € 975,21 €

**Estades de 9 mesos.
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Estades des de la data d’ocupació de l’habitació*

NOMÉS ESMORZAR MITJA PENSIÓ PENSIÓ COMPLETA

Dies aïllats a partir dels 9 
mesos d’estada

28,05 € 29,60 € 32,15 €

*Inclou les vacances de Nadal (22 de desembre a 6 de gener), i de Setmana Santa (13 a 22 d’abril), períodes en què la Residència estarà 
tancada.

Serveis inclosos al preu de l’allotjament

• Connexió a Internet per cable o Wi-Fi. 

• Aire condicionat i calefacció.

• Neteja setmanal de l’habitació. 

• Servei de manteniment.

• Piscina climatitzada. 

• Pistes esportives.

• Camp de fútbol. 

• Aula d’estudi i biblioteca.

• Servei de premsa. 

• Sales d’esbarjo.

• Auditori.

Política de descomptes

POLÍTICA DE DESCOMPTE DESCOMPTE

Habitació doble 12 % del precio (només s’aplica si es comparteix habitació)

Família nombrosa 5 %

Germans a la Residència 5 % a cada germà

Antiguitat 5 % per cada any d’antiguitat

Exalumnes de col•legis La Salle  
o alumnes de Campus La Salle

5 % (només per a nous residents)

Serveis complementaris i opcionals

SERVEIS EXTRA PREU

Televisor a l’habitació 30 €/mes (durant tot el curs)

Roba de llit i bany canvi setmanal 30 €/mes

Nevera del resident a l’habitació 15 €/mes

Lloguer de nevera a l’habitació 30 €/mes

Autoservei de bugaderia i eixugadora 3 € ús de dues màquines
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LINEA A PEU

L7 | Permet arribar a plaça Catalunya i a Diagonal 5 min

Estació de Sarrià. Permet arribar al Vallès 10 min

L3 | Linea verde 10 min

14 | Pl. Palau - Bonanova 1 min

22 | Pl. Catalunya - Av. Esplugues 1 min

58 | Pl. Catalunya - Av. Tibidabo 1 min

64 | Barceloneta - Pedralbes 1 min

70 | Rambla de Badal - Bonanova 1 min

75 | Les Corts - Avinguda Tibidabo 1 min

123 | Bonanova alta (bus de barri) 1 min

N8 | nocturn 1 min

16 | Urquinaona - Pg. Manuel Girona 10 min

H6 | Zona Universitària - Fabra i Puig 10 min

66 | Pl. Catalunya - Sarrià 10 min

68 | Pl. Catalunya - Cornellà 10 min

V7 | Pl. Espanya - Sarrià (Comunica amb l’estació de Sants) 10 min

Salida 7 | Junto a la Ronda de Dalt  

DISTÀNCIA A LES UNIVERSITATS

URL | La Salle 1 min

CEU | Abat Oliba 8 min

URL | Blanquerna 9 min

UIC 10 min

IQS 20 min

ESADE 23 min

UB 27 min

UPC 30 min

UPF 35 min

ETSAV UPC 50 min

UAB 55 min

UIC Sant Cugat 55 min


