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MODALITATS DE PAGAMENT GRAU EN PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I MÀRQUETING CURS 2021-22 

A) Pagament únic: Abonament de la totalitat de la matrícula en el termini indicat a la Butlleta de Liquidació  Econòmica. 
 

B) Pagament fraccionat de dos terminis:  
Primer: 3.000 € en el termini indicat a la Butlleta de Liquidació Econòmica. 
Segon: La quantitat restant es presentarà al cobrament en el mes d’octubre mitjançant rebut domiciliat. Prèviament, rebreu 
notificació per correu electrònic. En aquest mes es regularitzaran les deduccions que us corresponguin. 
 

C) Pagament fraccionat en quatre terminis: 
Primer: 3.000 € en el termini indicat a la Butlleta de Liquidació Econòmica. 
Setembre i octubre: quota mensual de 1.000 €. 
Novembre: l’import restant de la matrícula (en aquest mes es regularitzaran les deduccions que us corresponguin). 
 

Pagament amb la Butlleta per a la Liquidació Econòmica 
Entitats 
col·laboradores 

En efectiu o càrrec 
en el vostre compte On line: Només per a clients de cadascuna de les entitats Caixer Automàtic 

(amb targeta) 

Banc Sabadell 
Atlàntic 
 

Presenteu a 
qualsevol oficina la 
vostra Butlleta per 

formalitzar el 
pagament. 

WEB BS Online Particulars: 
- Pestanya COMPTES. 
- Domiciliacions. 
- Pagament rebuts no domiciliats. 

 
Banca Mòbil App Banc Sabadell: 

- Cliqueu el vostre compte. 
- Impostos. 
- Pagament de tributs municipals. 

 
Transferència al compte de FUERP: 
ES77 0081 5041 88 0001357539 
SWIT: BSABESBB 

 Cal posar  en l’ apartat “Observacions” el nom i 
cognoms de l’alumne/a i també el número de 
referencia que figura en la Butlleta per a la 
Liquidació Econòmica 

Amb una targeta de 
qualsevol entitat. 

CaixaBank 
“La Caixa” Només per ServiCaixa 

Línia Oberta: Entreu al web pel procediment habitual: 
-  Pestanya Comptes 
- Opció: Pagaments i impostos. 
- Seleccionar una entitat emissora. 
- Rebuts, col·legis, matrícules i comunitats de 

veïns. 
 Cal introduir junts el valors dels camps Emissora i 

Sufix que especifica la Butlleta per a la Liquidació 
Econòmica en el camp Emissora 

Només amb llibreta o 
targeta de La Caixa 

Què s’ha de portar 
a l’escola? 

Les liquidacions mitjançant ingrés en efectiu o transferència han de trametre a esrp@esrp.net  la confirmació 
del pagament indicant el número de referència de la Butlleta de Liquidació i adjuntant el rebut o la còpia de la 
pantalla de la transferència o de l’ ingrés. 
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