INFORMACIÓ DE MATRÍCULA
Preu dels estudis
El preu global del crèdit matriculat a l’EUIT pel curs 2021-2022
és de 99,38€*.

RESUM PREUS GRAU - CURS 2021/2022
Preu per crèdit (1ª matricula): .... 99,38 €
Taxes acadèmiques: ....................... 144,80 €
Taxa UAB: ............................................ 160,00 €
Taxa assegurança escolar: ................. 1,12 €
Taxa assegurança pràctiques: ........ 4,40 €

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 2021-2022 és de 305,92€.
Com a orientació, en el cas d’un estudiant/a que cursi 60 crèdits
en un curs i que pel que no sigui aplicable cap beca ni
bonificació, el preu final de matrícula seria de 6.268,72€.

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.

MATRÍCULA JULIOL SENSE FRACCIONAMENT

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

PAGAMENT
ÚNIC PAGAMENT

DATA
4 d’agost

MATRÍCULA SETEMBRE SENSE FRACCIONAMENT

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

IMPORT

PAGAMENT

6.268,72 €

ÚNIC PAGAMENT

MATRÍCULA JULIOL AMB MÀXIM
FRACCIONAMENT SENSE INTERESSOS

DATA
4 d’octubre

IMPORT
6.268,72 €

MATRÍCULA SETEMBRE AMB MÀXIM
FRACCIONAMENT SENSE INTERESSOS
PAGAMENT

DATA

1.617,73 €

PAGAMENT 1

4 d’octubre

1.617,73 €

4 de novembre

518,76 €

PAGAMENT 2

4 de novembre

518,76 €

4 de desembre

518,76 €

PAGAMENT 3

4 de desembre

518,76 €

PAGAMENT 4

4 de gener

518,76 €

PAGAMENT 4

4 de gener

518,76 €

PAGAMENT 5

4 de febrer

515,78 €

PAGAMENT 5

4 de febrer

515,78 €

PAGAMENT 6

4 de març

515,78 €

PAGAMENT 6

4 de març

515,78 €

PAGAMENT 7

4 d’abril

515,78 €

PAGAMENT 7

4 d’abril

515,78 €

PAGAMENT 8

4 de maig

515,78 €

PAGAMENT 8

4 de maig

515,78 €

PAGAMENT 9

4 de juny

515,78 €

PAGAMENT 9

4 de juny

515,78 €

PAGAMENT 10

4 de juliol

515,81 €

PAGAMENT 10

4 de juliol

515,81 €

PAGAMENT

DATA

PAGAMENT 1

4 d’agost ó 4 d’octubre

PAGAMENT 2
PAGAMENT 3

IMPORT

Consultar altres formes de finançament

* Preus actualitzats pendent de publicació el DECRET de preus 2021/22.

IMPORT

En el cas de sol·licitar beca del MECD, si la resolució ve concedida, l'EUIT retornarà l'import corresponent
al preu públic que marca el Decret de Beques, sempre que l'estudiant/a hagi satisfet aquest import.

L'estudiant/a que, durant el curs pateixi una situació econòmica sobrevinguda, podrà dirigir-se al
departament econòmic mitjançat el correu electrònic: def@euit.fdsll.cat exposant la seva situació.

Bonificacions del preu de la matrícula

GENERALITAT DE CATALUNYA

MINISTERI

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:
SUPÒSITS VIGENTS*

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

% GRATUÏTAT***

Per matricular-se com a
becari condicional**

1. Cal que presentis la teva resolució del curs anterior que trobaràs
a la pàgina: https://agaur.gencat.cat
2. Resolució acreditativa dels llindars de renda. Si és favorable
l'alumne podrà matricular-se com a becari condicional. La pots
obtenir al web https://agaur.gencat.cat

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

Beques EUIT

L’Escola ofereix beques convocades cada curs acadèmic i que pots
sol·licitar durant el periode de pre inscripció.

Membre de família
nombrosa

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

50%
100%
50%

Matrícula d’honor
de batxillerat

El certificat acreditatiu de la matrícula d'honor dona dret a la
gratuïtat de la part pública dels crèdits matriculats.

100%

Persones amb diversitat
funcional

Certificat de reconeixement de discapacitat expedit, validat i
actualitzat a data de matrícula.

100%

Víctimes d’actes terroristes
(i també els seus fills i
conjugues)

Resolució administrativa judicial

100%

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

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

100%

(només el primer curs)

www.euit.fdsll.cat
* 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 al preu propi.

