
INFORMACIÓ DE MATRÍCULA

Preu dels estudis
El preu global del crèdit matriculat a l’EUIT pel curs 2020-2021 és de 99,38€*.  

L’import final anual de la matrícula és el resultant de multiplicar els crèdits matriculats per aquest preu. 

A aquest import cal afegir només l’import de les taxes universitàries, que pel curs 2020-2021 és de 310,32€.** 
Com a orientació, en el cas d’un estudiant/a que cursi 60 crèdits en un curs i pel que no sigui aplicable cap 
beca ni bonificació, el preu final de matrícula seria de 6.273,12€.

Distribució dels pagaments i finançament
A continuació us presentem una simulació de dues opcions de pagament amb i sense fraccionament i segons 
la data de matrícula.

PAGAMENT 1

PAGAMENT 2

PAGAMENT 3

PAGAMENT 1

PAGAMENT 2

PAGAMENT 3

3 d’agost

4 d’agost

10 d’octubre

1.660,20 €

310,32 €

4.302,60 €

1.660,20 €

310,32 €

4.302,60 €

MATRÍCULA JULIOL SENSE FRACCIONAMENT
(S'aplica un 2% de descompte sobre l'import del pagament 3)

MATRÍCULA SETEMBRE SENSE FRACCIONAMENT
(S'aplica un 2% de descompte sobre l'import del pagament 3)

PAGAMENT DATA IMPORT PAGAMENT DATA IMPORT

1 d’octubre

2 d’octubre

10 d’octubre

PAGAMENT 1

PAGAMENT 2

PAGAMENT 3

PAGAMENT 4

PAGAMENT 5

PAGAMENT 6

PAGAMENT 7

PAGAMENT 8

PAGAMENT 9

PAGAMENT 10

PAGAMENT 11

PAGAMENT 12

PAGAMENT 13

PAGAMENT 1

PAGAMENT 2

PAGAMENT 3

PAGAMENT 4

PAGAMENT 5

PAGAMENT 6

PAGAMENT 7

PAGAMENT 8

PAGAMENT 9

PAGAMENT 10

PAGAMENT 11

PAGAMENT 12

PAGAMENT 13

3 d’agost

4 d’agost

10 d’octubre

10 de novembre

10 de desembre

20 de desembre

10 de gener

10 de febrer

10 de març

10 d’abril

10 de maig

10 de juny

2 de juliol

996,12 €

310,32 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

664,08 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

MATRÍCULA JULIOL AMB MÀXIM
FRACCIONAMENT SENSE INTERESSOS

MATRÍCULA SETEMBRE AMB MÀXIM
FRACCIONAMENT SENSE INTERESSOS

PAGAMENT DATA IMPORT

996,12 €

310,32 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

664,08 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

430,26 €

IMPORTPAGAMENT DATA

1 d’octubre

2 d’octubre

10 d’octubre

10 de novembre

10 de desembre

20 de desembre

10 de gener

10 de febrer

10 de març

10 d’abril

10 de maig

10 de juny

2 de juliol

* Preus actualitzats segons el que indica el DECRET 64/2020, de 30 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i 
a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2020-2021, i que fa referencia als Centres Adscrits de titularitat privada , en el seu article 2.1 i 2.3:
2.1 Els centres adscrits no inclosos a l'article 1.2 apliquen els preus que estableixen els seus òrgans de govern. 

2.2 Els i les estudiants d'estudis de grau dels centres adscrits la titularitat dels quals correspon a la Generalitat de Catalunya i als seus ens autònoms abonen a les universitats, directament o per 
mitjà del centre, en concepte de tutela acadèmica, el 12% dels preus que estableixen els apartats 1, 2 i 3 de l'annex 1 del Decret 365/2011, de 12 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis 
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2011-2012, segons correspongui. Els i les estudiants de màster d'aquests centres adscrits 
abonen a les universitats pel mateix concepte el 15% dels preus que estableix l'apartat 4 de l'annex 1 del Decret 365/2011, de 12 de juliol. 

2.3 Els i les estudiants d'estudis de grau dels centres adscrits la titularitat dels quals no correspon als ens esmentats a l'apartat anterior abonen a la universitat, directament o per mitjà del centre, 
en concepte de tutela acadèmica, el 27% dels preus que estableixen els apartats 1, 2 i 3 de l'annex 1 del Decret 365/2011, de 12 de juliol, del curs 2011-2012, segons correspongui. Els i les estudiants 
de màster d'aquests centres adscrits abonen a les universitats pel mateix concepte el 33% dels preus que estableix l'apartat 4 de l'annex 1 del Decret 365/2011, de 12 de juliol.

**D’aquest import es descomptaran 4,40€ corresponents a l’assegurança complementària, pel cas que l’alumne/a no necessiti aquesta cobertura. L’assegurança 
complementària és obligatòria per tot l’estudiantat que es matricula a Pràcticum.



Bonificacions del preu de la matrícula
En el decret de preus públics es recullen els supòsits que poden donar lloc a deduccions del preu de la 
matrícula. Pots consultar les deduccions i/o exempcions a l’adreça  http://universitats.gencat.cat/ca/
beques_preus/preus_estudis/. Per a formalitzar la matrícula i gaudir d’una bonificació, cal lliurar 
l’original i la còpia dels documents següents:

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA
1. Cal que presentis la teva resolució del curs anterior que trobaràs

a la pàgina: www.edu365.cat 
2. Resolució acreditativa dels llindars de renta (cal que compleixis

els requisits acadèmics establerts a la convocatòria de beques o
haver obtingut una beca el curs anterior) a  la  web  de  l’AGAUR:
www.gencat.cat/agaur.

 % GRATUÏTAT***SUPÒSITS VIGENTS*
Per matricular-se com a 
becari condicional** 

L’Escola ofereix beques convocades cada curs acadèmic i que pots 
sol·licitar quan ja estiguis matriculat/ada. 

Beques EUIT 

Certificat de notes donat per l’Institut. Aquesta gratuïtat no s’aplica 
en el cas de matrícula d’honor obtinguda en un cicle formatiu de 
grau superior. Es descompta l’import dels ECTS en el moment de fer 
la matrícula. 

100% 
(només el primer curs)

A partir del RD
de beques i
la quantitat
que compensi
el Ministeri  

Matrícula d’honor de
batxillerat LOGSE

Certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat per 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. L’estudiant ha 
d’acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. 

100% Persones amb diversitat 
funcional

Resolució administrativa judicial 100% Víctimes d’actes terroristes 
(i també els seus fills i 
conjugues)

Llibre de família en el cas dels fills o filles dependents. Document 
acreditatiu (ordre de protecció, sentència judicial o sentència 
absolutòria no ferma).

100% Víctimes de violència de 
gènere (i també els seus 
fills/es dependents)

* Els supòsits de bonificació de matrícula poden modificar-se quan s’aprovi el Decret de preus públics per al curs acadèmic 2020-2021.

** Trobaràs més informació sobre beques a l’apartat “Demanar beca” a l’adreça: http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/preus_estudis/

*** L’aplicació de les gratuïtats no afecta la quota privada.

En cas de sol·licitar beca del MECD, els pagaments que quedaran pendents de resolució o posteriorment 
compensats per l’import de la beca serien el 1r, en cas de no fraccionar pagaments,  o el 1r i el 6è, en cas 
de pagament fraccionat.
L’estudiant/a que, durant el curs pateixi una situació econòmica sobrevinguda, podrà dirigir-se a 
l’espai del departament econòmic que trobarà a moodle.

Document acreditatiu facilitat pel Departament de Benestar Social i 
Família a on hi consten tots els membres de la unitat familiar. 
Actualitzat a data de matrícula.
Tipus:
- FN. General (2 fills/es, dels quals 1 amb diversitat funcional)
- FN. Especial (Casos especials)
- FN. 3 (3 fills/es)

50%
100%
50%

Membre de família 
nombrosa 
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www.euit.fdsll.cat


