
PASSOS PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

Procés d’admissió:
• Omple el formulari* de preinscripció de la nostra web. 

• Adjunta a info@residencialasalle.com la següent documentació perquè puguem atendre la 
teva 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 la nostra res-
posta, no cal efectuar cap altre tràmit. 

• No s’atendran sol·licituds de nascuts a 2005 o anys posteriors. 

*L’enviament d’aquest formulari no és una reserva en ferm.

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. Telèfon 607 08 54 59 / 93 254 09 65.  
Per situació pandèmica cal consultar la possibilitat d’atendre presencialment.

Jornada de portes obertes:
Dissabte 6 de març (jornada virtual), Dissabte 10 d’abril i 22 de maig (visites presencials) (du-
rada aproximada una hora). Cal emplenar aquest formulari per a reservar plaça en les visites.

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 

 residencialasallebonanovabarcelona 
 residencialsb
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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.

• Les famílies assistents a les jornades de portes obertes podran fer la inscripció per correu.

• 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 2022 a 1 de maig de 2023) o de tenir pagaments pendents. 

• Es cobrarà mitjançant 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: del 12 de setembre al 23 de desembre de 2022. 
• 2n trimestre: del 9 de gener al 31 de març de 2023. 
• 3r trimestre: de l’11 d’abril al 9 de juny de 2023. 

Allotjament de dilluns a divendres

MITJA PENSIÓ PENSIÓ COMPLETA*

Un pagament anual 6.961,41 €  7.552,39 €  

Pagament trimestral 2.381,54 €  2.583,71 €  

Pagament mensual 814,20 €  883,32 €

Cap de setmana aïllat - 80 € 

Sopar de divendres o diumenge - 8,50 € 

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

Allotjament de dilluns a diumenge

MITJA PENSIÓ PENSIÓ COMPLETA

Un pagament anual* 8.840,50 €  9.349,63 € 

Pagament trimestral 3.024,38 € 3.198,56 € 

Pagament mensual 1.033.98 €  1.093,52 €  

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

MITJA PENSIÓ PENSIÓ COMPLETA

Dies aïllats a partir dels 9 mesos d’estada 34,00 € 36,50€ 

* Inclou les vacances de Nadal (del 23 de desembre fins el 8 de gener), i de Setmana Santa (de l’1 al 10 d’abril), períodes en els 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.

• Sales d’esbarjo.

• Auditori.

• Infermeria.

• Agenda d’activitats.

Política de descomptes*

POLÍTICA DE DESCOMPTE DESCOMPTE

Habitació doble 10% del preu (només s’aplica si es comparteix habitació) 

Família nombrosa 2,5% 

Germans a la Residència 2,5% a cada germà 

Antiguitat 2,5% als residents veterans (més d’un any a la residència) 

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

2,5% (només per a nous residents) 

* Els descomptes s’acumulen fins un 5%, o un 12,5% en cas d’habitació doble. 

Serveis complementaris i opcionals

SERVEIS EXTRA PREU

Televisor a l’habitació 25,50 €/mes 

Roba de llit i bany (canvi setmanal) 35,90 €/mes 

Nevera del resident a l’habitació 15,35 €/mes 

Lloguer de nevera a l’habitació 30,75 €/mes 

Autoservei de bugaderia i eixugadora 4 € ús de les dues màquines 



Abat
Oliba

LaSalle
URL

Blanquerna

IQS

UIC

ON SOM?

LINEA A PEU

L7 El Putxet 6 min

Estació de Sarrià. Àrea del Vallès (S7, S2, S6) 16 min

L3 Vallcarca 21 min

75 Pl. Bonanova / Pg. Bonanova - Mandri 1 min

H4 Pl. Bonanova / Pg. Bonanova - Mandri 1 min

123 Pl. Bonanova / Pg. Bonanova - Mandri 1 min

V9 Iradier / Pg. Bonanova 1 min

Sortida 7 / Ronda de Dalt 7 min  
amb cotxe

DISTÀNCIA A LES UNIVERSITATS

URL - La Salle 5 min

UAO - CEU 11 min

URL - Blanquerna 8 min

UIC 13 min

IQS 19 min

ESADE / 75 o H4 21 min

UB / L7 25 min

UPC / 75 30 min

UPF / L7 + L3 33 min

ETSAV - UPC / 51, 52 o 56 47 min

UAB / S2 o S6 45 min

UIC Sant Cugat / S1 40 min

DISTÀNCIA A ALTRES PUNTS

Plaça de Catalunya 20 min

Estació de Barcelona Sants 25 min
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