INFORMACIÓ SOBRE ALLOTJAMENTS
Font: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/habitatge/allotjament_per_a_estudiants/

Residències d'estudiants i col·legis majors
Els col·legis majors acullen estudiants universitaris durant tot el curs. Els col·legis que tenen convenis amb determinades
universitats limiten l'accés als estudiants que hi són matriculats o els ofereixen condicions d'accés preferents.
A les residències hi ha joves treballadors i estudiants. Solen permetre llargues estades i ofereixen règim de pensió completa,
tot i que en alguns casos també disposen d'espais perquè cadascú es cuini el menjar.
Webs i apps per compartir pis
Jove.cat

Informació de residències d’estudiants i col·legis majors

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/ha
bitatge/allotjament_per_a_estudiants/

Xanascat

Dues residències a Girona i Lleida

Resa Housing

Resa Housing és un servei d'allotjament universitari en
pisos i habitacions a Barcelona (capital i província) i
Girona, creat a l'any 2002 i destinat a estudiants (grau,
màsters i erasmus) i professors.

http://www.resahousing.com/cat

Habitatge Jove

Habitatge Jove és una agència que ofereix lloguer de
pisos i habitacions per a estudiants a Barcelona. Guia de
residències d'estudiants, col·legis majors i allotjament
per a estades curtes. Va adreçat a tothom que necessiti
realitzar estudis o estades curtes a Barcelona com a
estudiants (Erasmus, Màsters, Doctorats, Postgraus ...),
estage en pràctiques, cursos d'estiu, etc.

https://www.habitatgejove.com/webv
2c/ca/index.htm

Xarxa Nacional
d’Emancipació Juvenil

Aquesta web posa en contacte a joves que volen llogar
una habitació i a propietaris que volen llogar
parcialment el seu habitatge, o bé joves que tenen
llogat un pis i volen sotsarrendar una habitació a un
altre jove.

https://compartir-habitatge.net/

Per tal de poder accedir a totes les possibilitats que us
oferim, cal que us enregistreu com a usuaris del servei.
És un servei totalment gratuït.
Barcelonès Jove –
assessoria i enllaços
d’utilitat

https://www.barcelonesjove.net/7adreces-i-websd%C2%B4inter%C3%A8s
https://www.barcelonesjove.net/links/
2529/Borses%20de%20pisos%20per%
20compartir%20pis

Uniplaces

Uniplaces ofrece un servicio innovador para estudiantes
como tú, facilitando la búsqueda y reserva de

https://www.uniplaces.com/

alojamiento para estudiantes online. Es rápido, seguro y
te permite acceder a miles de propiedades de confianza
en las mejores ciudades universitarias de Europa.
Barcelona Centre
Universitari

És una entitat que disposa d’oferta d’allotjament
adreçada a la comunitat estudiantil.

https://bcu.cat/ca/

Barcelona Allotjament

Barcelona Allojament nace a finales de la década de los
años 80 con la intención de paliar una carencia existente
hasta el momento: "Ofrecer a todas aquellas personas
que por motivos de estudios tuvieran que desplazarse
temporalmente a nuestra ciudad.”

http://www.barcelonaallotjament.com/

Nexo Residencias

Portal web especialitzat en allotjament per a estudiants

https://nexoresidencias.com/ca

Housing Anywhere

Plataforma gratuïta d’estudiant a estudiant que permet
trobar allotjaments d’estudiants.

https://housinganywhere.com/

Aluni.net

Habitacions en pisos compartits per a universitaris

https://www.aluni.net/ca/

Badi

App i web per compartir pis amb perfils compatibles

https://badi.com/ca/

Habitoom

App i web per buscar companys de pis

http://www.habitoom.com/

Programes de convivència intergeneracional
És una alternativa que fomenta la convivència i el suport entre generacions. Els joves s'instal·len a casa de gent gran amb el
compromís de fer-los companyia. A Catalunya hi ha programes que posen en contacte joves i gent gran, com el Programa
Viure i conviure o els Amics de la Llar.
Programa Viure i
Conviure

Consisteix a proporcionar allotjament a joves estudiants
en el domicili de persones grans en situació de soledat o
que tinguin necessitat de companyia i està gestionat per
la Fundació Roure amb la col·laboració de la Generalitat
(Consell Interuniversitari de Catalunya) i de
l’Ajuntament de Barcelona (Departament de Promoció
de Gent Gran).

https://ajuntament.barcelona.cat/jove
s/ca/noticia/nou-impuls-al-programaviure-i-conviure_605081

Amics de la Llar

Aquesta entitat social, reconeguda pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, s'encarrega de posar en
contacte joves i gent gran.

http://www.amicsllar.com/

Oferta d'allotjament a les universitats
Els Serveis d'Atenció als Estudiants de les universitats catalanes ofereixen tota mena de facilitats per ajudar-te a trobar
allotjament mentre estàs estudiant. Apartaments, residències pròpies, residències amb conveni o pisos per llogar o
compartir.

Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB)

La UAB és una de les poques universitats de l'Estat que
s'ubica en un campus. La seva infraestructura està
creada exclusivament per a la vida universitària i, per
tant, posen a disposició dels estudiants un conjunt de
serveis que cobreixen totes les necessitats de la vida
acadèmica, del lleure i de la vida quotidiana.

Universitat de
Barcelona (UB)

El Servei d'Atenció a l'Estudiant de la UB t'ajuda amb
diferents opcions d'allotjament com col·legis majors
propis i adscrits, residències universitàries i entitats que
faciliten la recerca d’allotjament.

https://www.ub.edu/allotjament/

Universitat Politècnica
de Catalunya BarcelonaTech (UPC)

Si necessiteu allotjament mentre estudieu a la UPC, la
universitat us proposa diferents alternatives: residències
o apartaments a Barcelona, Castelldefels, Sant Cugat del
Vallès, Terrassa i Vilanova i la Geltrú o pisos compartits,
entre d'altres opcions.

https://www.upc.edu/ca/serveis/allotj
ament

Universitat Rovira i
Virgili (URV)

La Borsa d'Habitatge de la URV té a disposició dels seus
estudiants apartaments i una residència ben a prop dels
diferents campus.

https://www.urv.cat/ca/vidacampus/serveis/borsa-habitatge/

Universitat Pompeu
Fabra (UPF)

La UPF t'ofereix diferents alternatives d'allotjament
universitari en funció de les teves necessitats.

https://www.upf.edu/web/barcelona/
allotjament

Universitat Ramon Llull
(URL)

La URL té convenis amb diferents residències
universitàries.

https://www.url.edu/ca/serveis/reside
ncies

Universitat de Lleida
(UdL)

Des del Servei d'Informació i Atenció Universitària us
ofereixen informació sobre tot allò relacionat amb
l'allotjament per a estudiants. Les possibilitats
d'allotjament a la ciutat de Lleida són variades i
s'adapten a cada situació.

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/all
otjament/

Universitat de Vic
(UVic)

La UVic ofereix a tots els seus membres la possibilitat de
trobar allotjament a través d'una oficina presencial.
Amb la plataforma web (UVICAT) es facilita un tracte
personalitzat en funció de les necessitats particulars.

https://www.uvic.cat/uhub/habitatgei-transport

Universitat de Girona
(UdG)

La UdG ofereix un ampli ventall de possibilitats
d'allotjament com pisos i apartaments, lloguer
d'habitacions, famílies, residències Universitàries (RESA)
o Habitatges Universitaris (Unihabit), entre d'altres.

https://www.udg.edu/ca/viualaudg/El
sCampus/AllotjamentUdG/tabid/1952
5/language/ca-ES/Default.aspx

Universitat
Internacional de
Catalunya (UIC)

El Servei d’Estudiants de la UIC facilita informació sobre
allotjament a pares i alumnes de la UIC. S’ofereixen
dades sobre col·legis majors universitaris, residències,
serveis de recerca d’allotjament en línia i altres opcions
d’habitatge.

http://www.uic.es/ca/allotjament

