
 

 

 
  

MÈTODES DE PAGAMENT CURS  2020/2021 
 
 
Facturació dels Graus 
 
 
Matrícula 
Opcions de pagament: 1 o 2 
1er pagament: El mes següent de la matrícula es paga el 60% dels crèdits. 
 Matrícula juliol: 03 d’agost 
 Matrícula setembre: 01 d’octubre 
 Matrícula octubre: 02 de novembre 
2on pagament: El 21 de Desembre el 40% restant dels crèdits matriculats. 
 
Forma de pagament: Gir bancari realitzat per la FDSLL 
Transferències: En el cas d’estudiants que han tornat algun/s rebut/s, hauran de pagar per 
transferència, afegint 6€ en concepte de despeses de devolució i administratives. 
Anul·lacions: Es retornarà l’import dels crèdits matriculats quan l’anul·lació de la matrícula s’hagi 
realitzat dins del termini publicat al DOGC. 
 
 
 
Fraccionament 
Opcions de pagament: Fraccions iguals d’1, 2, 4, 8 o 10  pagaments. 
Dies de pagament: Dia 10 (o el següent hàbil) 
1 pagament: octubre. 
2 pagaments: octubre i gener. 
4 pagaments: octubre, desembre, febrer, i abril. 
8 pagaments: De l’octubre al maig.  
10 pagaments: De l’octubre al juliol. L´últim pagament s’avança al dia 02/07/21. Aquells alumnes de 
4art que vulguin tramitar el títol, hauran de fer per transferència els 2 últims rebuts. 
 
Forma de pagament: Gir bancari realitzat per la FDSLL. .  
Transferències: En el cas d’estudiants que han tornat algun/s rebut/s, hauran de pagar per 
transferència, afegint 6€ en concepte de despeses de devolució i administratives. 
Anul·lacions: Es retornarà l’import dels crèdits matriculats quan l’anul·lació de la matrícula s’hagi 
realitzat dins del termini publicat al DOGC.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Taxes 
Opcions de pagament: 1 
1 pagament: El mes següent de la matrícula 
 Taxes Matrícula juliol: 04 d’agost 
 Taxes Matrícula setembre: 02 d’octubre 
 Taxes Matrícula Octubre: 03 de novembre 
 
Forma de pagament: Gir bancari realitzat per la FDSLL 
Transferències: En el cas d’estudiants que han tornat algun/s rebut/s, hauran de pagar per 
transferència, afegint 6€ en concepte de despeses de devolució i administratives. 
Anul·lacions: Es tornarà l’import de les taxes de la UAB quan l’anul·lació de la matrícula s’hagi realitzat 
dins del termini publicat al DOGC. a excepció de la taxa de gestió. 
 
 
Altres opcions de pagament personalitzades: 
 L’estudiant pot realitzar una sol·licitud al correu electrònic def@euit.fdsll.cat   i se li donarà la resposta 
pertinent segons cada cas. 
 
Treballadors CST: 
Els estudiants que han obtingut el descompte per ser treballadors CST, se’ls aplicarà aquest descompte 
en l’últim pagament fraccionat.  
Aquells alumnes de 4art que vulguin tramitar el títol, hauran de preguntar quin import és aquest últim 
pagament  per poder fer la transferència de  l’últim rebut. 
 

 PREUS DOGC 
Curs 

2020/2021 

Preu 1a Matrícula 27,67 € 

Preu 2a Matrícula 34,17 € 

Preu 3a Matrícula 74,05 € 

Preu 4a Matrícula 102,52 € 

Preu Assignatures Adaptades 0,00 € 

Preu Matricula d’Honor -27,67 € 

Preu Crèdit Reconegut 5,53 € 

 


