TAULA DE TAXES 2020-2021
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

Matrícula de
crèdits

Preus GNMI/
crèdit

Preu públic/crèdit1

Crèdits del
primer any

Import
matrícula

1a. matrícula

116 €

17,69 €

60

6.960€

2a matrícula

116 €

21,85 €

3a matrícula

135 €

47,34 €

4a i seg. matrícules

155 €

65,55 €

Preu ESCI-UPF
euros / crèdit

Curs següent
euros / crèdit

2

Conceptes
Preu crèdits reconeguts (25 % sobre preu/crèdit)

29,00 €

Descompte matrícules d’honor a ESCI-UPF (40 %)

46,40 €

Bonificacions 100 % preu públic

25,27 €

Bonificacions 50 % preu públic

12,64 €

1

1

Renúncia a la matrícula (fins el 30 de novembre)

65 % descompte del total matrícula

Avançament convocatòria TFG (prèvia sol·licitud)

50 % descompte

Altres imports

Import1

Modificació matrícula

27,02 €

Certificat acadèmic personal

27,27 €

Trasllat d’expedient

54,54 €

Estudi de reconeixement de crèdits

54,54 €

Títol
Assegurança escolar
Recàrrec fraccionament matrícula
Altres certificats

218,15 €
1,12 €
(Inclòs en la matrícula)

200,00 €
15 €
(Sense bonificació)

Recàrrecs matrícula fora de termini:
Fins a 12 crèdits

Import
65 €

de 12,5 a 20 crèdits

105 €

de 20,5 a 40 crèdits

210 €

de 40,5 crèdits i seg.
Formes de pagament de la matrícula

320 €

1

2

Nota: Els conceptes indicats com a preus públics són imports del curs 2020-2021.

Nota: Es mantenen els imports del 2019-2020 respecte a les matrícules de 2a, 3a, 4a i següents per
facilitar el pagament del curs acadèmic 2020-2021.

Tipus

Detall

Observacions

1 venciment

100 % de l’import matrícula

2 venciments

50 % amb la matrícula + 50 % a primers
de febrer

10 venciments

Primera cuota amb la matrícula (28 % de la
matrícula) + 9 mensualitats (72 % + 200 €)

Recàrrec de
200 €

Primera cuota amb la matrícula (33,3%),
segon pagament entre els dies 1 i 7 de
desembre 2020 (33,3%) i l’últim pagament
entre el 22 i 29 de març de 2021

Sense
recàrrec

3 venciments

En el cas de triar pagament fraccionat (10 terminis) hi ha la possibilitat de domiciliar els terminis

d’octubre a juny (9 terminis) emplenant l’ordre SEPA (el primer termini s’haurà de liquidar amb
abonaré). Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota domiciliació retornada tindrà un
recàrrec de 50 €. En cas de canvi de compte bancari s’haurà de tornar a emplenar l’ordre SEPA
i sol·licitar el canvi a Administració abans de finalitzar el mes anterior.
Un cop feta la matrícula, se’t lliurarà un document perquè en puguis efectuar el pagament
(abonaré). Hauràs de fer efectiu aquest abonaré durant els dies de matriculació. Es pot fer
presencialment, a través de qualsevol caixer de La Caixa amb qualsevol targeta financera o per
internet al següent link.
També es podrà fer efectiu a qualsevol oficina del Banc Santander o, per a clients, a través de
la seva banca online.. Et recomanem que comprovis el límit de la teva targeta.
Els 
Abonarés tenen establertes, segons la forma de pagament triada, unes dates concretes de
venciment: un cop vençuts, queden invalidats i s’hauran de generar de nou amb les corresponents
despeses de gestió per impagament que la Universitat ha acordat.

Recàrrecs Abonaréfora de termini:
D’1 dia a 8 dies

Import
25 €

De 9 dies a 2 mesos

100 €

Més de 2 mesos

200 €

Més de 6 mesos

500 €

D’1 dia a 8 dies (matrícula fraccionada)

25 €

De 9 dies a 2 mesos (matrícula fraccionada)

50 €

Més de 2 mesos (matrícula fraccionada)

100 €

Bonificacions
Determinades situacions personals permeten gaudir de bonificacions sobre els preus públics
oficials de matriculació ( GNMI 17,69 €/ECTS). Consultar l’apartat de Matrículade la pàgina web
d’ESCI-UPF.
Renúncia a la matrícula
La renúncia a la matrícula, fins el 30 de novembre, comportarà la devolució del 65 % de l'import
total de la matrícula (independentment del tipus de modalitat triada de pagament). Per a
l’acceptació de la renúncia, l’alumne haurà d’haver abonat com a mínim el 35 % de l’import total de
la matrícula.
L’abandonament dels estudis no eximeix de saldar els fraccionaments previstos en la
matrícula.
Per a més informació, consultar la normativa d’aspectes econòmicsque hi ha a la web d’ESCI-UPF.

