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CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ DE LA MATRÍCULA PER GRAUS  
  
1. Prestació de serveis d’ensenyament  
  
Mitjançant la present matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis 
d’ensenyament entre l’estudiant i la Fundació per la Docència Sant Llàtzer (en 
endavant, “EUIT”). Les dades d’identificació de la EUIT figuren al primer apartat de 
l’Avís Legal de la web (http://euit.fdsll.cat/avis-legal/).   
  
La formalització de la matrícula implica que l’estudiant hagi de carregar documents 
digitalment al portal de matrícula de la EUIT. L’estudiant declara que tots els 
documents que pengi en el citat espai són autèntics i no han estat manipulats, 
acceptant que l’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la resolució del 
contracte de matrícula i/o la paralització del procediment d’inscripció.   
  
2. Condicions i obligacions de matrícula  
  
La formalització de la matrícula obliga l’estudiant al pagament acordat i al compliment 
de les condicions establertes per les normatives d’accés a les universitats (Llei Orgànica 
2/2006), per la normativa de la Universitat Autònoma de la Barcelona -a la que la EUIT 
n’és centre adscrit- i per les pròpies de la Fundació. En concret, aplicaran a la present 
matrícula les condicions que consten publicades en els següents enllaços:  
  

a. Informació general de matrícula  
b. Metodes de pagament  
c. Normativa d’ús dels sistemes d’informació 
d. Normativa relativa a les pràctiques acadèmiques   
       Informació als estudiants que es matriculen de pràctiques acadèmiques 
       Informació i compromís de l'estudiant en relació ala pandèmia de la Covid-19 
e. Horaris pràctiques  Grau en Teràpia Ocupacional 
f. Horaris pràctiques  Grau en Infermeria 

              
Conèixer les condicions de matrícula i la normativa acadèmica, administrativa i 
econòmica de la EUIT és responsabilitat de cada estudiant.   
  
Les presents Condicions Generals de Contractació aplicaran a tot el període lectiu del 
grau. La subscripció de la matrícula, per la seva part, és anual -un únic curs lectiu- amb 
dret a ampliació, anul·lació o canvi en els terminis i condicions establerts en aquestes 
Condicions Generals i en el Calendari Acadèmic i Administratiu que cada any publiqui 
la Universitat Autònoma de Barcelona.   
  
EUIT fa expressa menció que des del dia d’avui reserva una plaça a favor de l’estudiant 
per cursar la totalitat dels estudis dels que es matricula en aquest acte, sense perjudici 

http://euit.fdsll.cat/avis-legal/
http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/VF.-FAQS-matricula-2020.pdf
http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Mètodes-de-pagament-Graus-20_21_moodle.pdf
http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Normativa-ús-dels-sistemes-dinformació-1.pdf
http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Informacio%CC%81-als-estudiants-sobre-la-pra%CC%80ctica-en-situacio%CC%81-de-COVID-19-v-3.pdf
http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Covid-19.-Informacio%CC%81-als-estudiants-en-la-matricula.pdf
http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Horari-pra%CC%80ctiques-Grua-en-TO.pdf
http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Horari-de-pra%CC%80ctiques-Grau-en-infermeria.pdf
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de la seva facultat de resolució del contracte establerta a l’apartat 3.1 pel cas de 
demora en el pagament.   
 
 
  
3. Procediment administratiu de matrícula  
 
3.1  Pagament  

  
Totes les condicions relatives al pagament de la matrícula es regulen mitjançant els 
documents que es troben dins la carpeta “Normativa econòmica de matrícula”, 
identificada a l’anterior Clàusula 2 i penjada al Moodle de cada estudiant.   
   
  
3.2  Causes de resolució del contracte  
  
EUIT estarà facultada per resoldre el present contracte i anul·lar la matrícula sense 
dret a cap reintegrament pels motius que constin identificats dins del document 
econòmic “Procediment administratiu de pagament”, identificat a l’anterior Clàusula 2 
i penjada al Moodle de cada estudiant.   
  
3.3  Formació a distància en casos de força major o circumstàncies sobrevingudes  

  
Si per causes de força major o circumstàncies sobrevingudes no imputables a la EUIT, 
s’hagués de suspendre la prestació del servei de forma presencial o aquest no es 
pogués dur a terme en les condicions previstes inicialment, la EUIT podrà impartir la 
formació a distància, fent ús de mitjans telemàtics o altres formes de prestació de 
servei, sense que això pugui comportar una modificació del preu acordat ni tampoc un 
reintegrament de les quantitats ja abonades per l’estudiant. En qualsevol cas, 
s’observaran les instruccions donades per part de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que aplicaran directament als estudiants de la EUIT.  
  
3.4  Dret de desistiment (privat) / Dret d’anul·lació (públic)  

  
El preu total que l’estudiant paga per la matrícula està format per una part de preu 
públic, a la que se li aplicaran les normes d’anul·lació previstes al Calendari Acadèmic i 
Administratiu identificat a l’anterior condició ‘2’, i una part de preu privat, a la que se 
li aplicaran les normes del dret de desistiment contingudes en la Llei General per a la 
Defensa de Consumidors i Usuaris (RD 1/2007).   
  
El dret d’anul·lació, previst pel preu públic de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
consisteix en el dret de l’estudiant a anul·lar la matrícula fins la data indicada en el 
Calendari Acadèmic i Administratiu. En aquest cas, l’estudiant únicament tindrà dret a 
la devolució del preu públic si es donen algunes de les circumstàncies indicades en el 
Calendari Acadèmic i Administratiu.   
 



 

3 

 

 
 
 
 
 
  
El dret de desistiment, previst pel preu privat de la EUIT, consisteix en el dret que té 
l’estudiant de desistir d’aquest contracte en un termini de 14 dies naturals a comptar 
des de la data d’avui, en la que se signa i partir de la qual es produeix la reserva de 
plaça. El dret de desistiment afecta única i exclusivament a la part de preu privat del 
total de la matrícula.   
  
Exercitat el desistiment en temps i forma per part de l’estudiant, la EUIT retornarà, pel 
mateix mitjà de pagament utilitzat per l’estudiant per pagar l’import de la matrícula o 
per transferència, els imports rebuts per la reserva de plaça que s’efectua en aquest 
contracte, relatius exclusivament a la part de preu privat. Respecte la part de preu 
públic, l’estudiant s’estarà al que estableix el Calendari Acadèmic i Administratiu abans 
citat.   
  
El dret de desistiment es podrà exercir per mitjà d’escrit utilitzant el formulari que es 
pot descarregar en el següent enllaç  en el qual consti de manera específica, a més de 
les seves dades personals, l’exercici del dret de desistiment, que es lliurarà al domicili 
social de la Institució en la següent adreça, a l’atenció del/de la Gerent:  
  
 
  
  

Fundació per a la Docència Sant Llàtzer  
C/ de la Riba, 90 

08221 Terrassa (Barcelona) 

  
El segell d’entrada de la EUIT acreditarà el lliurament dels documents de desistiment 
presentats personalment al domicili de la EUIT. Igualment es podrà acreditar el 
desistiment per burofax, correu certificat o per qualsevol altra forma admesa en dret.   
  
  
Transcorregut el termini de desistiment, si es renuncia a la plaça es perd qualsevol 
quantitat ja abonada en la seva integritat, sens perjudici que l’estudiant tingui el dret 
d’anul·lació previst al Calendari Acadèmic i Administratiu, que contempla el 
reintegrament de l’import en determinats supòsits. A més a més, respecte la part de 
preu privat, la EUIT podrà contemplar aquelles situacions de caràcter greu i 
excepcional, degudament acreditades, que recaiguin en la persona de l’estudiant 
incapacitant-lo per iniciar o continuar els seus estudis, habilitant les solucions 
econòmiques i/o acadèmiques adients a cada cas. En qualsevol cas, el dret de 
desistiment no serà aplicable si el curs ja s’hagués iniciat.  
  

http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Model-desestiment.pdf
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4. Tràmits per celebrar el contracte  

  
Per a la formalització del present contracte de prestació de serveis d’ensenyament 
l’estudiant ha de seguir els passos marcats en el procés de matrícula, i facilitar tota la 
documentació demanada per la EUIT. La EUIT generarà el contracte en arxiu electrònic, 
i aquest es podrà consultar sempre que l’estudiant ho desitgi a la seva intranet 
(Moodle).  
  
En el cas que l’estudiant cometi errors en el procés de matrícula, es prega que es 
contacti amb la Gestió Acadèmica de la EUIT en el termini més breu possible, i sempre 
d’acord amb els terminis màxims establerts en el Calendari Acadèmic de la 
UAB:  sga@euit.fdsll.cat, amb Assumpte “Modificació de Matrícula”  
  
Qualsevol modificació d’assignatures matriculades s’haurà fer d’acord amb 
la Normativa General de Matrícula. El present contracte de prestació de serveis 
d’ensenyament està disponible en català.   
  
Un cop formalitzat el contracte, l’estudiant rebrà un correu electrònic a l’adreça 
facilitada durant el procés de matrícula, confirmant la contractació dels serveis.  
L’estudiant reconeix haver esta informat amb caràcter previ a la formalització 
d’aquesta matrícula dels tràmits necessaris per celebrar aquest contracte per via 
electrònica.  
  
5. Protecció de dades  

  
El Responsable de tractament de les dades personals de la matrícula és la Fundació per 
a la Docència Sant Llàtzer, amb domicili al Carrer de la Riba, 90 – 08221 TERRASSA 
(Barcelona), CIF G65877805, informació@euit.fdsll.cat.   
  
  
 Les dades seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió acadèmica a l’EUIT de 
l’estudiant. Això inclou la gestió d’expedient acadèmic, la tramitació i expedició de 
títols, programes d’inserció laboral, identificació en la intranet, gestió de beques, ajuts, 
bonificacions i exempcions,  programes de mobilitat, per emetre el carnet de la EUIT i 
de la UAB i per elaborar el cens electoral necessari per la participació dels estudiants 
en les juntes de govern. Es podran elaborar perfils per orientar a l’estudiant i se li 
podrà fer arribar informació personalitzada, sempre relacionada amb la formació 
acadèmica.   

mailto:sga@euit.fdsll.cat
mailto:informaci%C3%B3@euit.fdsll.cat
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Les dades es conservaran de forma permanent per donar compliment a l’obligació 
d’arxiu dels títols i expedients acadèmics.  Les dades que no serveixin per aquesta 
finalitat seran eliminades quan deixin de ser necessàries per la finalitat per a la qual 
hagin estat recollides, sempre que la EUIT ja no tingui obligació legal de conservar-les.  
  
El tractament de dades personals està legitimat per la relació contractual establerta 
mitjançant aquesta matrícula, en base a la Llei orgànica 6/2001, de 23 de desembre, 
d’universitats, i la Llei 1/2003,d e 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.    
  
Les dades de l’estudiant es cedeixen únicament, com a criteri general, quan hi hagi una 
obligació legal, o quan sigui necessari per a la correcta prestació del servei 
d’ensenyament. Les dades també seran tractades per la UAB, de qui la EUIT n’és 
centre adscrit, i quin tractament és necessari per la gestió i execució dels estudis 
contractats.   
  
Es podran efectuar transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea 
(transferència internacional) per a la gestió de la mobilitat internacional dels 
estudiants i per respondre a ofertes de treball d’empreses no europees.   
  
L’estudiant pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, 
limitació o oposició al tractament mitjançant comunicació escrita adreçada a la EUIT, a 
l’adreça postal o electrònica indicades a l’encapçalament d’aquesta matrícula. A més, 
si l’estudiant considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a 
presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En tots 
els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar 
suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant 
missatge de correu electrònic a l’adreça aalonso@badia.adv.com 
 
Més informació sobre protecció dades al link:  
http://euit.fdsll.cat/informacio-addicional-sobre-proteccio-de-dades/  
http://euit.fdsll.cat/politica-de-privacitat/   
  
  
  
  
  
  

mailto:aalonso@badia.adv.com
http://euit.fdsll.cat/informacio-addicional-sobre-proteccio-de-dades/
http://euit.fdsll.cat/politica-de-privacitat/
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6. Tercera Llengua   

  
D’acord amb l’article únic de la Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de l’article 
211 de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 
sota el títol “Acreditació dels coneixements d’una tercera llengua” a EUIT posa en 
coneixement de tots els estudiants que iniciïn estudis de grau a partir del curs 2018-
2019 i posteriors que, quan finalitzin els seus estudis de grau a la EUIT, han d’haver 
acreditat documentalment davant la Secretaria Acadèmica, l’assoliment del nivell B2 
del MECR d’una tercera llengua estrangera d’entre les que s’estableixen a les PAU, per 
tal de poder procedir a l’expedició del títol corresponent un cop superats tots els 
crèdits de cada Pla d’estudis, i en compliment de l’esmentada llei 1/2018.  
  
7. Drets d’imatge  
  
L’estudiant pot autoritzar o no la utilització de la seva imatge en les publicacions web, 
xarxes socials i mitjans de comunicació propis i externs de la EUIT, tal i com es 
preguntarà durant aquest procés de matrícula. No obstant això, s’informa a l’estudiant 
que, amb la voluntat de facilitar que el contingut docent estigui disponible per 
l’estudiant en format digital, algunes de les classes presencials o per videoconferència 
es podran enregistrar, i penjar en format streaming. En les classes presencials, la 
gravació tractarà imatges únicament del docent encarregat de dirigir la classe; en les 
classes per videoconferència, aquells estudiants que no vulguin ser enregistrats hauran 
d’apagar la càmera i/o el micròfon del seu ordinador. Les condicions del tractament 
d’aquestes imatges són les que consten al següent document. 

http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Consentiment_per_a_la_publicacio_dimatges_Fundacio_per_la_Docencia_Sant_Llatzer_GENERAL_SENSE_LIMITACIO-2.pdf#http://euit.fdsll.cat/wp-content/uploads/2020/07/Consentiment_per_a_la_publicacio_dimat

