PREUS I FORMES DE PAGAMENT DELS MÀSTERS PROPIS 2017/18
Preus
D'acord amb la resolució del Consell Social de la UAB, els preus dels màsters de l'EUI - Sant
Pau experimentaran una reducció excepcional en el curs acadèmic 2017/18.

Crèdits
ECTS

Hores

Preu
matrícula

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

60

1500

3800€
3120€

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

60

1500

3800€
3120€

Infermeria Intensiva

60

1500

4200€
3300€

Infermeria Oncològica

60

1500

3800€
3120€

Infermeria Perioperatòria

60

1500

4200€
3300€

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

60

1500

3800€
3120€

Màsters

Nota: Abans de fer qualsevol tràmit és convenient consultar la informació a la pàgina web: www.santpau.cat/eui

Informació general
Per a que la matrícula sigui vàlida, a més de reunir els requisits acadèmics i d’haver lliurat la
documentació requerida, han d’abonar la totalitat del preu de la matrícula establert. Si no
s’abona de forma global i escull fer el pagament fraccionat, s’entén que l’obligació del pagament
està satisfeta en el moment en que s’han efectuat els pagaments de tots els terminis.
Cas de causar baixa, s’haurà d’abonar l’import total de la matrícula independentment de la data
que es produeixi.

Pagament i conseqüències de l’impagament
La implantació de la SEPA (Single Euro Payments Area), és la creació d’una zona única de
pagaments en euros, entre els països de la Unió Europea, més Islàndia, Liechtenstein, Noruega,
Suïssa i Mònaco, per efectuar cobraments i pagaments en euros, dins i fora de les fronteres
nacionals, en les mateixes condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions,
independentment del lloc en què es trobin.
Aquesta implantació comporta la gestió d’ús del codi IBAN (International Bank Account Number), que
és el codi internacional de compte bancari i substitueix als actuals números de compte corrent. A
Espanya és un codi de 24 dígits, format per 2 dígits del país + 2 dígits de control + número de compte
corrent actual. També comportarà l’ús del codi identificador de l’entitat financera BIC (Business
Identification Code), és un codi de 8 caràcters, però de vegades es presenta com un codi d’11, que
els darrers últims són l’identificador de l’oficina.
Així mateix, es posa en funcionament l’anomenat Ordre de domiciliació de rebuts SEPA o Mandat,
que és requisit necessari per a realitzar qualsevol cobrament en un compte corrent o IBAN.
L’Ordre de domiciliació de rebuts SEPA o Mandat
L’estudiant ha de ser titular o cotitular del compte bancari i ha de lliurar obligatòriament a la Secretaria
de l’EUI abans del 13 de setembre de 2017 (agost EUI tancada), l’Ordre de domiciliació de rebuts
SEPA degudament emplenada i amb signatura original. Aquest formulari es pot descarregar del web
l’EUI, emplenar-ho de forma electrònica, i signar-ho revisant bé que les dades siguin correctes per a
lliurar-les a l’Escola.

Formes de pagament
Opció 1: Pagament global
L’import total de la matrícula del màster es fa en un sol pagament el 2 d’agost de 2017 al compte
bancari que l’estudiant determini a través de la presentació a Secretaria, com titular del compte, del
Mandat o Ordre de domiciliació de rebuts SEPA amb signatura original.
- Opció 2: Pagament ajornat
Aquesta segona opció es fracciona en tres pagaments domiciliats al compte bancari que l’estudiant
determini a través de la presentació, com titular del compte, del Mandat o Ordre de domiciliació de
rebuts SEPA amb signatura original. Els pagaments es presentaran:
1 – El 50% de l’import de la matrícula serà presentat el 2 d’agost de 2017.
2 – El 25% de l’import de la matrícula, el 2 d’octubre de 2017.
3 – El restant 25% de l’import de la matrícula, el 1 de desembre de 2017.

Impagaments
Cas de no fer efectiu qualsevol pagament quan correspongui, s’aplicaran els mateixos criteris
aprovats per la UAB i es cobrarà el recàrrec estipulat, a excepció de les despeses bancàries de
devolució, per a cada rebut impagat que s’anirà incrementant en funció dels mesos que es triguin en
pagar, d’acord amb l’escalat que s’indica a continuació:
- Fins a 3 mesos des de la formalització de la matrícula, per als estudiants amb pagament en un únic
termini o des de la data fixada pel pagament del 2n, 3r i 4t terminis, per als estudiants amb pagament
aplaçat així com pels rebuts impagats en concepte de modificació de matrícula: 7% de recàrrec sobre
l'import pendent.
- Superior a 3 mesos i fins a 6 mesos: 11% de l'import pendent.
- Superior a 6 mesos: 15% de l'import pendent.
Si la causa de la devolució del rebut és imputable a un error de l’entitat bancària on estan domiciliats
els rebuts, l’estudiant podrà presentar una justificació signada i segellada per dita entitat en un termini
de 10 dies i no s’aplicarà el recàrrec de devolució. Els rebuts impagats es tornaran a presentar a
l’entitat bancària amb els recàrrecs corresponents incrementats en el termini de 10 dies.
El fet de no pagar la matrícula en els terminis fixats comporta l'estat de morositat econòmica de
l'expedient. Serà imprescindible l’abonament de qualsevol pagament pendent, més la quantitat
addicional de recàrrec vigent, com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per
a la sol·licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, etc.).

