NORMATIVA
ECONÒMICA
ESDi es reserva el dret a realitzar qualsevol modificació en els continguts, ubicació, horari i dates del programa abans de la data
d’inici.
La matrícula es considerarà formalitzada una vegada efectuada la reserva i primer pagament a compte. Entenent-se aquest
pagament com a acceptació i signatura de la matrícula del curs corresponent.

Reserva de plaça- Preinscripció.
La persona interessada haurà de fer efectiu el pagament de l’import especificat en concepte de drets d’inscripció en el programa.
Aquest import es descomptarà de l’import total de la matrícula i només es retornarà en cas que la persona no compleixi amb
els requisits d’accés en vigor per a cursar estudis universitaris o els específics establerts pel centre per a cadascuna de les
titulacions. En el cas d’estudiants que requereixin visat per a poder cursar els estudis, l’import de la reserva de plaça es retornaria
si no li fos concedit el visat. Per a la devolució de l’import de la reserva de plaça serà imprescindible acreditar fefaentment el no
compliment dels requisits per a cursar els estudis.

Anul·lación o ajornament del curs.
ESDi es reserva el dret a anul·lar o ajornar un programa si no hi ha suficients alumnes, respectant sempre un termini d’antelació
de cinc setmanes abans de l’inici del curs. En cas d’anul·lació, ESDi retornarà la totalitat de l’import pagat, sense cap mena de
compensació addicional. En cas d’ajornament, retornarà l’import pagat a les persones que així ho sol·licitin.

Canvi de matrícula.
Els canvis de matrícula, prèviament autoritzats per ESDi i fora del termini establert del procés de matriculació, poden suposar un
cost en concepte de despeses administratives.

Descomptes.
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• Els descomptes només es poden acumular fins a un màxim del 25% de descompte (sempre que un d’ells sigui descompte
per pagament anticipat).
• Són acumulables beques i descomptes fins a un màxim del 25% de descompte (no acumulables dues beques).
• No s’aplicarà cap descompte que no s’hagi sol·licitat prèviament i estigui acreditat.
• Una vegada emesa la matrícula no s’aplicarà cap descompte.
• És responsabilitat de l’alumne sol·licitar un determinat descompte.

Impagaments.
L’incompliment dels terminis de pagament (en la modalitat pagament fraccionat) pot comportar l’anul·lació/cancel·lació de
matrícula, la pèrdua del dret a examen i el dret d’accés al campus.

Cancel·lació de la matrícula/ Baixa de l’alumne.
En cas de renúncia o cancel·lació de la matrícula, l’estudiant haurà de realitzar, amb caràcter previ, una comunicació escrita a
l’Escola Superior de Disseny ESDi. Cursar una baixa de matrícula no dóna dret a la devolució de l’import abonat, no obstant això i
amb caràcter excepcional, hi haurà devolució dels pagaments realitzats si la cancel·lació per part de l’estudiant es produeix per
un dels següents suposats:
• Denegació de visat, presentant documentació justificativa. En aquest cas, ESDi retornarà l’import satisfet de la matrícula una
vegada descomptades les despeses administratives.
• Malaltia o accident greu justificat mitjançant certificat mèdic oficial, en el qual s’indicarà la data inicial de la malaltia i el
període previst de convalescència. En aquesta situació ESDi resoldrà que:
• Si la comunicació es produeix fins a un mes després de l’inici del programa, retornarà l’import efectivament pagat una
vegada descomptades les despeses administratives.
• Passat un mes després de l’inici del programa, no es realitzarà cap devolució, només es permetrà dipositar l’import
satisfet per a la matrícula de la següent edició. Aquesta gestió no comporta cap despesa administrativa per a l’estudiant. En
tot cas, l’estudiant assumirà la diferència de preu entre la nova matrícula i l’import anteriorment satisfet.
En els casos que l’alumne hagi optat pel pagament fraccionat, les mensualitats que restin pendents de cobrament hauran de ser
abonades en el moment de la baixa.

Titulació.
El/la alumne/a amb deutes pendents de pagament amb ESDi o que no hagi aprovat tots els crèdits necessaris per a superar el
programa abans de la data de finalització del mateix no podrà obtenir el títol corresponent.
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