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1. Vigència de les tarifes
Totes les tarifes s’apliquen a partir de l’1 de gener de 2019, llevat de les que inicien la
vigència el curs 2019/2020 i que són:
•
•
•
•

Punt 2.
Preu per serveis específics
Punt 6.
Servei d’Esports de la UPC
Punt 17. Exempcions als preus i ajuts per a la prestació de serveis acadèmics
universitaris
Punt 22. Tarifes aplicables als centres adscrits

En aquests casos, i fins a l’inici del curs acadèmic 2019-20, restaran vigents les tarifes
indicades al pressupost del 2018 per al curs acadèmic 2018-2019.

2. Preu per serveis específics
2.1 Recursos de suport a la docència i a l’aprenentatge per al curs 2019/2020
D’acord amb el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les
universitats públiques de Catalunya, s’estableix un preu per serveis específics i de
suport a l’aprenentatge amb la denominació “recursos de suport a la docència i a
l’aprenentatge”.
Aquest preu compren els següents serveis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpeta i Carnet UPC
Accés al Campus virtual de la docència (Atenea).
Accés a les Biblioteques
Accés al Servei de Préstec d’ordinadors portàtils
Accés a la Biblioteca Digital (10.000 revistes electròniques
+ 10.000 llibres e-books) i accés a llibres digitals d’Edicions Virtuals UPC
Accés a materials docents digitals, enunciats d’exàmens, vídeos, apunts, PFC/TFC,
etc. en text complet
Serveis d’accés a Internet mitjançant ordinadors i accés WIFI
Serveis d’accés al paquet de programaris informàtics amb llicència de campus

El preu associat a aquest concepte és de 70 € en el cas de matrícula anual i, de 35 €
per cada matrícula quadrimestral, independentment del nombre d’expedients oberts de
l’estudiant.
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2.2. Recàrrecs per gestió de cobraments per al curs 2019/2020
S’estableix un recàrrec de 12 € en concepte de despeses de gestió de rebuts domiciliats.
Aquest recàrrec s’aplicarà quan els rebuts gestionats mitjançant domiciliació bancària
siguin retornats i, també, en el cas de desistiment o no acceptació per part de l’estudiant
del pagament fraccionat de la matrícula mitjançant préstec de l’AGAUR. Aquest import
s’aplicarà per cada rebut retornat.
Addicionalment s’estableix un recàrrec de 12 € en concepte de cost de gestió de
cobrament, en el cas que la universitat hagi d’iniciar el tràmit formal de reclamació de
matrícula. Aquest fet es farà constar en l’escrit de reclamació que a tal efecte farà arribar
la universitat a l’estudiant.
Per al curs 2019/2020 s’estableix un recàrrec addicional de 20 €, en el cas que
l’estudiant no atengui el pagament reclamat formalment, en els terminis indicats per la
universitat. Aquest fet es farà constar en la resolució de suspensió temporal dels drets
de l’estudiant. L’estudiant disposarà d’un termini d’un mes des de la notificació per
abonar la matrícula i el recàrrec. En aquest cas la suspensió temporal s’aixecarà pel
simple fet de realitzar el pagament.
A partir d’un mes de la notificació de la resolució de suspensió temporal, l’estudiant
haurà de cursar una sol·licitud per tal d’aixecar la suspensió.

2.3 Pagament avançat en l’admissió als màsters universitaris
Per acceptar l’admissió a un màster universitari s’haurà de fer efectiu un pagament per
un import de 300€. Aquest import s’aplicarà íntegrament matrícula del curs 2019/2020.
Aquest pagament avançat implica un compromís de l’estudiant d’iniciar els estudis. No
es realitzarà cap reemborsament ni total ni parcial d’aquest import, excepte en el cas
que el màster universitari no s’imparteixi.
Els estudiants de grau que hagin estat admesos condicionalment, i en les dates
establertes a la Normativa Acadèmica de Graus i Màsters (NAGRAMA) no hagin superat
el Treball fi de Grau, podran aplicar l’import abonat, per una única vegada, en el proper
període de preinscripció. En aquest supòsit l’estudiant haurà d’iniciar un nou
procediment de preinscripció.
Una vegada formalitzada la matrícula i descomptat l’import del pagament avançat, serà
d’aplicació el règim econòmic establert pel decret de preus i la normativa acadèmica que
sigui d’aplicació en el curs 2019/2020, tant pel que fa al règim de preus com al de
devolucions de preus públics.
L’import abonat en concepte de pagament avançat no és objecte de cap exempció de
preus ni de reduccions d’import. Només en el cas que l’estudiant justifiqui
documentalment que és beneficiari d’alguna exempció o reducció de preu regulada tant
al decret de preus com en el pressupost de la universitat, la devolució de preus públics
es calcularà tenint en consideració el pagament de la reserva de plaça.
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A les persones en procés d’admissió a un màster en virtut d’un conveni signat entre la
UPC i altres institucions, que inclogui un acord explícit per al pagament o finançament
de la matrícula no els serà d’aplicació aquest pagament avançat.

2.4 Preus diferenciats per a estudiants provinents de països no membres
de la UE per als estudis de grau i màsters universitaris
S’estableix un preu diferencial per als estudiants estrangers no residents, que no siguin
nacionals d'estats membres de la Unió Europea i que cursin estudis de grau i màster
universitari. Aquest preu diferencial s'estableix en 1,5 vegades el preu públic de cada
grau i en el cas dels màsters, el que estableixi el decret de preus aplicable al curs
2019/2020, després de les bonificacions que pugui haver establert en Consell Social.
En cap cas el preu públic podrà superar el 100% del cost del crèdit.
Es podran establir ajuts de matrícula sobre el preu acadèmic a estudiants estrangers no
residents que no siguin nacionals d'estats membres de la Unió Europea, quan estigui
previst en conveni entre una organització estrangera i la UPC, i alhora existeixi crèdit
suficient en la corresponent partida pressupostària.

2.5 Règim econòmic dels estudiants visitants
Els preus que hauran d’abonar a la UPC els estudiants visitants (modalitat regulada a la
Normativa Acadèmica de Graus i Màsters o NAGRAMA) són els següents:
El preu de la matrícula dels estudiants visitants es calcularà segons el nombre de crèdits
a cursar. Aquest preu és per al curs 2019/2020 de 143,08 euros per crèdit.
Serveis administratius: Els estudiants visitants no abonaran cap import en concepte
de serveis administratius: despeses de matriculació i d’expedient acadèmic, serveis
específics, de suport a l’aprenentatge, expedició de certificacions acadèmiques i
certificats o diplomes propis de la titulació.
Règim d’exempcions, bonificacions i recàrrecs: Els estudiants visitants no estaran
subjectes a cap recàrrec per repetició d’assignatures, ni tampoc a cap de les
exempcions i bonificacions previstes al Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual
es fixen cada any els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats
públiques.
Règim de devolució de l’import de la matrícula: La devolució de l’import de la
matrícula es farà en els supòsits definits a l’apartat corresponent del pressupost de la
UPC.
Distribució d’ingressos: El 50% dels ingressos procedents de la matriculació dels
estudiants visitants es repartiran segons el criteri següent: - el 25% al centre on
l’estudiant o l’estudianta visitant realitzi els estudis - el 25% a un fons d’ajuts per fomentar
la mobilitat dels estudiants de la UPC i externs tant a nivell nacional com internacional,
d’acord amb les bases que es definiran a aquest efecte. Aquest fons serà gestionat pel
Vicerectorat de Relacions Internacionals, com a responsable de la política internacional.
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2.6 Règim econòmic d’estudiants d’altres universitats que realitzen
estades esporàdiques en estudis de màster de la UPC
El preu aplicable a les estades esporàdiques d’estudiants d’altres universitats en
màsters de la UPC (possibilitat prevista a la Normativa Acadèmica de Graus i Màsters
o NAGRAMA) es calcularà segons la inscripció d’assignatures que es formalitzi en cada
centre docent o institut universitari.
S’aplicarà el preu per crèdit corresponent a cada màster, segons l’establert en aquest
document i s’afegiran les despeses de gestió d’expedient. El preu per serveis de suport
a l'aprenentatge s'abonarà en un únic centre o institut universitari. Els preus aplicats a
les estades esporàdiques no estan subjectes a cap recàrrec per repetició d’assignatures,
ni tampoc a cap de les exempcions i bonificacions previstes en el Decret pel qual es
fixen els preus dels serveis acadèmics a les Universitats públiques de Catalunya i a la
Universitat Oberta de Catalunya.

2.7 Determinació del preu del crèdit dels estudis de màster que no
habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades i dels crèdits
matriculats en estudis oficials de doctorat
Els estudiants matriculats en estudis de màster que no habiliten per a l’exercici
d’activitats professionals regulades, excepte el cas del màster en Enginyeria Nuclear (el
preu del qual no és objecte de bonificació), tindran una bonificació, d’acord amb Decret
pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les Universitats públiques de
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, de forma que el preu del crèdit serà de
51,46 euros. Aquest preu és d’aplicació, també, a les activitats formatives estructurades
en crèdits en els estudis oficials de doctorat.
En el cas de màsters interuniversitaris impartits de forma conjunta amb universitats
públiques catalanes, s’aplicarà preu que determini la universitat coordinadora.
En el cas de màsters universitaris Erasmus Mundus, es contempla la possibilitat de fixar
l’import de matrícula que acordi el Consorci Interuniversitari corresponent. Si s’escau,
s’aplicarà una bonificació específica, per ajustar els preus als acords del Consorci
Interuniversitari.

2.8 Preus per crèdit dels itineraris conduents a dues titulacions
El preu del crèdit que s’aplica als itineraris formatius conduents a l’obtenció d’una doble
titulació impartida pel Centre de Formació Interdisciplinar Superior (CFIS) serà el
corresponent al coeficient C del decret de preus, sense perjudici dels descomptes que
s’apliquen a aquests itineraris.
En la resta de casos, el preu per crèdit que s’aplica en els itineraris formatius conduents
a una doble titulació aprovats pel Consell de Govern, serà el preu fixat en la titulació
d’origen de cada assignatura. Pel que fa les exempcions que impliquen gratuïtat dels
crèdits s’aplicarà de la forma que sigui més favorable per a l’estudiant, fins arribar a
l’import dels crèdits matriculats.
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2.9 Preu per a la tramesa de títols
El preu per a la tramesa dels títols a les dependències oficials de fora de la província de
Barcelona serà de 30 €. Aquest preu inclou la gestió de la tramesa i les despeses
d'enviament.

2.10 Preus del curs d’introducció
Els preus que hauran d’abonar a la Universitat Politècnica de Catalunya els estudiants
que cursin els cursos d’introducció es calcularan prenent com a referència els preus
d’uns estudis amb coeficient d’estructura docent C. El preu de la matrícula es calcularà
d’acord amb el nombre de crèdits a cursar. L’import de cada crèdit, per al curs 20192020, és de 39,53 €.

2.11 Preus per als cursos de la gent gran
Els principals objectius docents del Diploma en Ciència, Tecnologia i Societat són, d'una
banda, promoure l’educació universitària de les persones adultes que ocupen una franja
d'edat cada vegada més nombrosa i, de l'altra, oferir una oportunitat d’educació superior
als qui no la van tenir al llarg de la seva vida. Aquest diploma universitari és un
projecte gestat per la UPC, amb la col·laboració de la delegació de la UNED a Terrassa,
però és un projecte acadèmic obert a tots els centres universitaris de la ciutat de
Terrassa.
Els preus fixat per a aquest diploma són els següents:
PREU MATRÍCULA DE PRIMER, CURS SENCER 500 €
PREU MATRÍCULA ALTRES CURSOS 500 €
PREU MATRÍCULA UNA ASSIGNATURA. 150 €
PREU REPETICIÓ ASSIGNAURA 150 € (la repetició no es deu a motius de
rendiment sinó l’interès en tornar a cursar la mateixa assignatura).
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2.12. Preus acadèmics associats a convenis internacionals
2.12.1 Aprovació d’implantació de tarifes per a estudiants visitants a través del
conveni de col·laboració amb ies abroad (institute for the international education
of students)
1. IES Abroad és una institució sense ànim de lucre que té per objectiu oferir als
estudiants nord-americans la possibilitat d’una experiència acadèmica internacional de
qualitat. Aquesta institució amb la seu mare a Chicago, Estats Units, té seu a Barcelona.
2. Des de l’IES Barcelona, ofereixen cursos d’idioma espanyol i activitats culturals a
estudiants nord-americans. Amb la intenció de completar aquesta formació amb
matèries relacionades amb la formació universitària que els estudiants estan
desenvolupant a universitats de prestigi del seu país d’origen, IES contacta amb les
universitats de Barcelona per tal que aquests estudiants puguin accedir a assignatures
universitàries impartides en escoles o facultats. Per a la UPC, accepten també que es
desenvolupin a l’ETSAV, St. Cugat del Vallès.
3. L’IES enviarà el llistat de candidats amb l’expedient acadèmic i les assignatures del
programa que volen cursar, per tal de què els centres avaluïn les sol·licituds i
comuniquin la seva acceptació o no, a través del Gabinet de Relacions Internacionals.
4. La diferència entre aquests estudiants i els visitants –que venen de manera individual
sense que intervingui un tercer- és que, en aquest cas, hi ha un intermediari que està
cobrant uns honoraris i desenvolupant un negoci.
Les tarifes dirigides a aquests col·lectius són les següents, i d’acord als criteris:
Els preus matrícula per al curs 2019-20 a aplicar siguin per a cada estudiant de l’IES:
•
200 € per ECTS
•
Carnet UPC: 100 €
•
Despeses de gestió: 70 €
Es mantenen respecte el present curs, considerant l’IPC interanual.
Els estudiants del programa es consideren a tots els efectes com a estudiants visitants,
exceptuant el procediment d’admissió i facturació. El preus per matrícula s’acordaran de
forma expressa per cada curs acadèmic.
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2.12.2 Implantació de tarifes per a estudiants visitants a traves del programa
bec.ar (programa de becas de formación en el exterior de ciencia y tecnologia) del
govern d’argentina
1. BEC.AR es un programa de beques de formació a l’exterior de professionals
argentins en àrees de ciència, tecnologia i innovació productiva de rellevància
estratègica per al desenvolupament del país, finançat pel govern de l’Argentina.
2. El programa disposa de 4 tipus de beques: per a màsters (1 a 2 anys), per a cursos
d’especialització (fins a 4 mesos), per a estades curtes a centres de recerca, i per a
estades curtes de recerca per a doctorands (fins a 9 mesos).
3. El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) depenent
del Ministeri d’Educació, amb l’objectiu de què les universitats espanyoles s’incloguessin
en el llistat d’universitats de destí d’aquests programes, va signar al 2015 un conveni de
col·laboració. Com a resultat d’aquest, durant el curs 2015-16 van arribar els primers
becaris del programa a Espanya; la nostra universitat va acollir 3 becaris de la modalitat
de màster. Per al curs 2017-18, els becaris argentins en la modalitat de màster que han
demanat com a primera opció la nostra universitat són 5, que representen el 25% de la
totalitat dels que han sigut becats per a estudiar un màster a Espanya. Per a estades
curtes de recerca de doctorands, la nostra universitat acollirà a 3 becats.
4. Per a la gestió d’aquest programa es signarà un conveni entre el SEPIE i cada
universitat d’acollida per a cada un dels programes (un per màster i un per estades de
recerca de doctorands). Aquest conveni regularà el pagament de les taxes i altres
despeses derivades de l’acollida dels becaris, que realitzarà directament el SEPIE a la
universitat.
5. Per al programa de màster, les despeses que es poden facturar són totes les
derivades de la matrícula dels estudiants, expedició de títol i si es desitja costos
administratius per a la gestió del programa.
6. Per al programa d’estades de recerca es pot facturar:
- Una quantitat determinada per Bec.Ar, per l’acollida dels doctorands
- I una quantitat per despeses de laboratori, de com a màxim 600€ al mes
S’estableixen les següents tarifes vinculades al cost del servei següents:
1. El cost de les despeses de laboratori, independentment del departament que aculli
sigui el màxim que permet la convocatòria, per tant 600€ al mes per al curs 2018-19.
2. Per als estudiants de màster, s’afegeix a la matrícula un import de 150€ per estudiant,
en concepte de tasques de gestió addicional als beneficiaris d’aquest programa.
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2.13 Aportació solidària de l’estudiantat UPC al cofinançament de
polítiques d’ajut a la matrícula
Amb l’objectiu de cofinançar determinades polítiques d’ajuts a estudiantes i estudiants
amb dificultats per fer front al pagament de la matrícula, es preveu que l’estudiantat UPC
pugui fer una aportació solidària de fons econòmics.
Aquesta aportació pot ser de 20, 40 o 50 euros i es pot efectuar en cada un dels
processos de matrícula del curs. Les quantitats aportades tenen caràcter de donació
voluntària i gaudiran dels beneficis fiscals establerts a la normativa.
Un cop formalitzada, aquesta aportació no pot ser objecte de retorn, devolució i/o
compensació.

2.14 Pòlissa d’Assegurança per a estades de mobilitat
Els estudiants UPC que en el curs 2019-2020 realitzin estades de mobilitat,
en qualsevol modalitat, hauran de contractar una pòlissa d’assegurança
que cobreixi les contingències d’assistència mèdica i en viatge a l’estranger.
El preu d’aquesta pòlissa és de 69 euros anuals que s’abonaran en el procés
de matrícula corresponent. La UPC liquidarà el preu corresponent a la
companyia d’assegurances, qui expedirà el certificat de cobertura de
pòlissa a favor de l’estudiant/a.
Aquest preu no pot ser objecte de retorn, devolució i/o compensació.

PRESSUPOST 2019

3. Drets d’inscripció en convocatòries
de selecció de personal
En les convocatòries de selecció de Personal Docent i Investigador i en les de
Personal d’administració i serveis s'aplicaran les taxes que estableix l'ordre
GAH/83/2017 en el seu annex, així com les bonificacions previstes en el
mateix document i, en tot cas, resten exempts de les taxes dels drets
d’inscripció les convocatòries realitzades en l’àmbit del Pla Serra Húnter.

4. Tarifes per permís d’ocupació
temporal d’espais, i serveis de suport
per àmbit territorial
4.1 Permís per ocupació temporal d’espais
4.1.1 Relació d’espais
CAMPUS NORD
a. Sales per a conferències, congressos, actes, presentacions o reunions
Aforament
màxim

Espai

AUDITORI (VX)

*

SALA D’ACTES (VX)
Aula MÀSTER (A3)
Sala ÀGORA (B3)
Sala de Juntes
(R)
Sala del Llac
(R)
Biblioteca (R)
Menjador (R)
Saleta (R)
TL-001
TL-101/102/301

477
160
132
110
64

Equipaments

Tarifa
hores

Sala
Equip de projecció
Cabines TS
Sala
Equip de projecció
Sala
Equip de projecció
Projector
Projector
Microfonia

Tarifa
½ dia
2.145 €
765 €
255 €
850 €
245 €
850 €
245 €
460 €

Tarifa
1 dia
3.215 €
1.150 €
380 €
1.270 €
365 €
1.270 €
365 €
690 €

430 €

640 €

24

Projector

285 €

430 €

18
18
8
24
10

Projector

195 €
163 €
145 €
255 €
155 €

295 €
245 €
215 €
380 €
230 €

Projector

51 €
31 €

* Servei tècnic només inclòs en dies laborables a la sala AUDITORI.
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b. Aules
Aules

Aforament

Equipaments

Tipus A
Tipus B
Tipus C
VS207
VS208 / VS217

101 a 150
51 a 100
Fins a 50
15
60
11 a 20
Fins a 10

PC. Projector. Pissarra
PC. Projector. Pissarra
PC. Projector. Pissarra
PC. Projector. Pissarra
PC. Projector. Pissarra
PCs. Projector. Pissarra
PCs. Projector. Pissarra

Informàtiques

Tarifa
hores
90 €
61 €
41 €
31 €
53 €
125 €
75 €

Tarifa
½ dia
450 €
305 €
205 €
155 €
265 €
615 €
365 €

Tarifa
1 dia
675 €
460 €
305 €
230 €
400 €
920 €
550 €

c. Espais exteriors

Jardins (Torre Girona o Vèrtex)
Plaça Congressos
Altres espais (cada 100 m2)

Tarifa
½ dia
205 €
450 €
155 €

Tarifa
1 dia
305 €
615 €
230 €

Dies
successius
205 €
450 €
155 €

d. Espais per a accions de publicitat, màrqueting o filmació
Quan en els espais del campus es vulguin realitzar actuacions vinculades a publicitat,
màrqueting o filmació, la tarifa a aplicar serà la que correspongui d’acord amb la següent
taula, en funció de la durada i la grandària de l’espai:

Espai < 15 m2
Espai entre 15 i 75 m2
Espai entre 75 i 150 m2
Repartiment flyers, tríptics, etc.
Reportatge fotogràfic
Curtmetratges
Espots publicitaris comercials

Tarifa
½ dia
510 €
920 €
1.430 €
305 €
1.020 €
-

Tarifa
1 dia
765 €
1.380 €
2.143 €
460 €
1.530 €
1.530 €
4.080 €

Dies
successius
510 €
920 €
1.430 €
1.020 €
1.020 €
2.040 €

A les activitats d’aquest epígraf que es realitzin en espais amb tarifes específiques
se’ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats.

e. Ocupació temporal d’espais per part de grups de recerca (exceptuant espais
assignats a la recerca i gestionats per Parcs UPC)
En els espais disponibles assignables a grups de recerca sota el règim de cessió
temporal d’espais, i via la participació dels grups en les despeses de manteniment
d’aquests espais, s’estableix un import de repercussió de despeses de 6,63 €/m2 útil.
En aquest cost no està inclòs el cost de subministraments que es repercutirà al grup de
recerca a banda.
f. Ocupació temporal d’espais per part d’entitats externes sotmesa a cànon
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S’estableix un import de cànon de 12,50 €/m2 útil. A Aquest cànon no està inclòs el cost
de subministraments i altres serveis.

CAMPUS TERRASSA
a. Sales
Espai

Capacitat
màxima
250
70
70
30
20
90

Sala d’Actes
Sala Conferències
Sala Juntes
Expo-sala
Sales reunions
Sala Polivalent
Altres espais interiors
(cada 100 m2)

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia
600 €
300 €
300 €
200 €
170 €
330 €
105 €

1.000 €
520 €
520 €
350 €
280 €
550 €
158 €

b. Aules
Espai

Capacitat

Aula docent

Aula informàtica
Laboratori
So i Imatge
Laboratoris Altres

Tarifa hores

0- 50
50-100
100-150
0-40

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

40 €
50 €
60 €
80 €
100 €

170 €
225 €
280 €
400 €
450 €

300 €
395 €
490 €
700 €
790 €

70 €

290 €

500 €

c. Espais exteriors
Tarifa ½ dia
Altres espais
(cada 100 m2)

Tarifa 1 dia
110 €

Dies successius
165 €

110 €

d. Espais per accions de publicitat, màrqueting o filmació
Tarifa ½ dia
Espai < 15 m2
Espai entre 15-75 m2
Espai > 75 m2
Curtmetratge
Espots publicitaris comercials

Tarifa 1 dia
350 €
500 €
750 €

600 €
850 €
1.250 €
1.070 €
2.856 €

Dies successius

714 €
1.428 €

Tarifes Acte Graduació ESEIAAT
Pels familiars i/o acompanyants que vulguin assistir a l’acte de graduació anual,
s’estableix un preu de 8€ per persona.
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CAMPUS BAIX-LLOBREGAT
a. Sales, aules i altres
Espai
Sala de Campus
(Edif. D7)
Aula de formació de
Biblioteca
(Edif. D7)
Sala d’Actes
(EETAC)
Sala de Graus
(ESAB)
Aules (Edif. C4 i D4)
Aules informàtiques
(Edif. C4 i D4)
Sales de Reunions
(Edif. C4 i D4)
Sala de Reunions
Edif. C4

Tarifa
hores

Tarifa
½ dia

Tarifa
1 dia

Projector

41 €

183 €

285 €

0-20

Projector, pissarra digital

36 €

178 €

280 €

95 a 145

Projector, megafonia, PC

92 €

341 €

588 €

Projector, megafonia, DVD

61 €

316 €

570 €

Projector
Projector
0-15 PC’s
16-25 PC’s

41 €
61 €
61 €
91 €

182 €
316 €
273 €
474 €

285 €
570 €
427 €
855 €

-

112 €

183 €

-

163 €

244 €

41 €

183 €

285 €

Capacitat
25 a 36

90
0-50
51-100

Equipament

0-12

0-24

Equip d’àudio conferència
POLYCOM I
videoconferència
(autoservei)

Dronlab

b. Serveis de la Unitat d’Anàlisi

Carboni Orgànic Total (TOC)(mostres líquides)
Carboni Orgànic Total (TOC)(mostres sòlides)
Absorció Atòmica
Electroforesi Capil·lar
Cromatografia de líquids (HPLC)
Cromatografia de líquids (UHPLC)
Cromatografia de gasos (CG)
Cromatografia de gasos - Espectrometria masses (CG-MS)
Polarografia
Espectrofotometria UV-Visible
Fotometria Flama
Texturòmetre

Per a entitats
públiques
29 €/h
32 €/h
35 €/h
49 €/h
39 €/h
91 €/h
20 €/h
60 €/h
41 €/h
22 €/h
25 €/h
20 €/h

Per a entitats
privades
37 €/h
94 €/h
102 €/h
59 €/h
51 €/h
134 €/h
53 €/h
118 €/h
111 €/h
55 €/h
59 €/h
98 €/h

CAMPUS VILANOVA I LA GELTRÚ
Espai

Capacitat

Aula docent

0 - 50
50 - 100
100 - 150

Aula informàtica
Sala d’actes
Sala de Juntes
Sala de reunions

Equipament

Tarifa
hores
37 €
61 €

Tarifa
½ dia

Tarifa
1 dia

570 €
382 €

957 €
636 €

143 €

Videoconferència

51 €
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Sala Polivalent

51 €

CAMPUS MANRESA
a. Sales
Espai

Capacitat

Sala d’Actes
Sala de Juntes
Seminari
Vestíbul
Jardí

160
26
8
---

Tarifa
Tarifa
Tarifa
hores
½ dia
1 dia
104 €
595 €
1.100 €
32 €
169 €
325 €
21 €
112 €
220 €
Tarifa única. 105 €
Tarifa única. 312 €

Espais amb AC: Sala d’Actes, Sala Juntes.
Excepte el vestíbul i l’exterior, que només disposa de WiFi, tots els espais estan equipats amb
ordinador i projector, a més de xarxa WiFi.

b. Aules
Espai

Aules
Docents

Espai
Màster, 3.2, 3.4A, 3.4B,
3.6B
2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5,
3.6A, 2.1, 2.3

Capacitat

Tarifa
hores

Tarifa
½ dia

Tarifa
1 dia

0 - 50

21 €

112 €

220 €

51 - 100

32 €

169 €

325 €

Tarifa
hores
73 €
52 €
73 €

Tarifa
½ dia
394 €
281 €
394 €

Tarifa
1 dia
750 €
560 €
750 €

PC
Aules
Informàtiques

Info 1
Info 2,3,4,CAD
(*) Formació (biblioteca)

25 (+1)
15 (+1)
24 (+1)

(*) L’aula de formació de la biblioteca també disposa de pissarra digital.
Espais amb AC: Aula Màster, 2.4, Info 1
Tots els espais estan equipats amb ordinador i projector, a més de xarxa WiFi.

c. Espais per a accions de publicitat i màrqueting

< 15 m2
15 - 75 m2
> 75 m2

Tarifa
½ dia
261 €
416 €
677 €

Tarifa
1 dia
468 €
728 €
1.146 €

d. Altres Espais *
Pista
Poliesportiva
descoberta
Manresa

Preu UPC

Preu altres
universitats

Preu extern

12 €/h

20 €/h

40 €/h
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CAMPUS DIAGONAL-BESÒS
a. Sales per a conferències, congressos, actes, presentacions o reunions
Espai
Sala d’Actes1 (A)
Sala Polivalent (A)
Sala Polivalent (I)
Sala Polivalent C
Sala de Juntes (A-10)
Sala reunions (C-2)
Sala reunions (I4)
Sales de reunions
(A-9, A-8, A-7, A-6, C-2)
Altres espais interiors del Campus (per cada 100 m2)

Aforament
màxim
188
60
60
20
20
14
12

Tarifa
hores

Equipaments

51 €
37 €
33 €

Tarifa
½ dia
1.220 €
510 €
510 €
170 €
255 €
183 €
163 €

Tarifa
1 dia
2.036 €
916 €
916 €
305 €
382 €
245 €
245 €

31 €

153 €

230 €

30 €

150 €

225 €

Videowall
Projector. Pissarra
Projector. Pissarra
Projector. Pissarra

10

(1) Inclou personal tècnic audiovisual per posada en marxa mínima

b. Aules
Aules

Aforament

Tipus A
Tipus B
Laboratoris
Informàtiques

Equipaments

51 a 102
Fins a 50

PC. Projector. Pissarra
PC. Projector. Pissarra

25 a 34
15 a 24
5 a 14

PC. Projector. Pissarra
PC. Projector. Pissarra
PC. Projector. Pissarra

Tarifa
hores
65 €
37 €
122 €
183 €
122 €
73 €

Tarifa
½ dia
326 €
183 €
611 €
916 €
611 €
366 €

Tarifa
1 dia
490 €
275 €
915 €
1.325 €
915 €
510 €

c. Espais exteriors

Plaça Can Llima
Rambla (superior o inferior)
Tram carrer interior
Terrassa A-3 / C-4 / I-4
Terrassa A-7
Altres espais exteriors del
Campus (per cada 100 m2)

Tarifa
½ dia
285 €
245 €
185 €
245 €
185 €

Tarifa
1 dia
428 €
366 €
245 €
366 €
245 €

Dies
successius
285 €
245 €
185 €
245 €
185 €

150 €

225 €

150 €

d. Espais per a accions de publicitat, màrqueting o filmació
Quan en els espais del campus es vulguin realitzar actuacions vinculades a publicitat,
màrqueting o filmació, la tarifa a aplicar serà la que correspongui d’acord amb la següent
taula, en funció de la durada i la grandària de l’espai:

Espai < 15 m2
Espai entre 15 i 75 m2
Espai entre 75 i 150 m2
Repartiment flyers, tríptics, etc.
Reportatge fotogràfic
Curtmetratges
Espots publicitaris comercials

Tarifa
½ dia
510 €
920 €
1.430 €
305 €
1.020 €
-

Tarifa
1 dia
765 €
1.380 €
2.143 €
460 €
1.530 €
1.530 €
4.080 €

Dies
successius
510 €
920 €
1.430 €
1.020 €
1.020 €
2.040 €
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A les activitats d’aquest epígraf que es realitzin en espais amb tarifes específiques
se’ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats.
e. Taquilles
•
•

Gran: 84 x 36 x 45 (15€ curs sencer / 7,5€ quadrimestre)
Petita: 42 x 36 x 45 (10€ curs sencer / 5€ quadrimestre)

FIB
Espai
Sala d’Actes
Sala de Juntes
Sala de reunions
Equip gravació/streaming
Equip videoconferència
Aules informàtiques

Tarifa
hores
71 €

Tarifa
½ dia
800 €
244 €
122 €
183 €
204 €
407 €

Tarifa
1 dia
1.410 €
356 €
234 €
321 €
356 €
814 €

Per a cursos de Postgrau i Màster de més de 100 hores de duració la tarifa per a
entitats del Grup UPC i entitats vinculades a la UPC serà:
 Aules informàtiques 40 €/h

FME
a. Sales
Espai
Sala d’Actes
Sala de Juntes
Sala de reunions
Sala de restauració R
Sala de restauració Q
Sales de restauració R i Q

Tarifa
hores
45 €
35 €
25 €
30 €
30 €
55 €

Tarifa
½ dia
216 €
189 €
135 €
162 €
162 €
297 €

Tarifa
1 dia
432 €
378 €
270 €
324 €
324 €
594 €

Tarifa
hores
30 €
35 €

Tarifa
½ dia
162 €
189 €

Tarifa
1 dia
324 €
378 €

b. Aules
Teoria
Informàtiques

c. Espais per a accions de publicitat i màrqueting

Espai < 15 m2
Espai entre 15 i 75 m2
Reportatge fotogràfic
Curtmetratges i espots publicitaris

Tarifa
½ dia
500 €
850 €
-

Tarifa
1 dia
980 €
1.695 €
1.500 €
2.035 €

Dies
successius
725 €
980 €
500 €
675 €
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FNB
a. Sales
Espai

Capacitat

Sala d’Actes
Sala de Juntes

160
50

Tarifa
hores
102 €
76 €

Tarifa
½ dia
800 €
407 €

Tarifa
1 dia
1.220 €
610 €

b. Aules i laboratoris
Espai
Aules
Docents
Laboratoris
Aules
Informàtiques

Capacitat
0 - 50
51 - 100
PC
40
20

Tarifa
hores
36 €
51 €
92 €
Tarifa
hores
143 €
102 €

ETSEIB

Espai
Sala d’Actes
Sala d'Exposicions
Aula de tipus A (100a 150 pax) “Aula Capella”
Aula d'Informàtica (més de 40 pax.)
Aula d'Informàtica (de 20 a 40 pax.)
Aula d'Informàtica (menys de 20 pax.)
Aula de tipus B (50 a 100 pax)
Aula de tipus C (fins 50 pax) (28.8)

Tarifa
½ dia
800 €
91 €
506 €
833 €
513 €
342 €
315 €
183 €

Tarifa
1 dia
1.410 €
142 €
870 €
1.476 €
916 €
611 €
569 €
285 €

Per cursos de Postgrau i Màster de més de 100 hores de duració la tarifa
interna de la UPC serà:
 Aules 16,80 €/h
 Aules informàtiques 72 €/h
Dia

TAQUILLES
L’ETSEIB disposa de taquilles per als estudiants. El preu del curs complert
es 15 euros, IVA Inclòs, més 18 euros de dipòsit que es retornarà al moment
de donar de baixa la taquilla.
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ETSETB
Espai
Sala Actes - Teleensenyament
Sala Actes – Multimèdia
Aules informàtiques (de 11 a 20 places)

Preu per
hora
122 €

Tarifa
½ dia
800 €
800 €
610 €

Tarifa
1 dia
1.405 €
1.405 €
916 €

EPSEB

Aules

Aforament

Equipaments

Aules
Informàtiques

Fins a 100
33

PC. Projector. Pissarra
PC’s

Tarifa
hores
50€
71€

Tarifa ½
dia
190€
407€

Tarifa 1
dia
280€
814€

4.1.2 Condicions generals
•

La utilització de les aules i les instal·lacions de la UPC, està sotmesa a
l’autorització prèvia mitjançant sol·licitud escrita per part de la persona o institució
interessada. El fet d’emplenar la sol·licitud, implica l’acceptació de les tarifes i de
les altres condicions establertes per la Universitat.

•

Les quotes establertes no són fraccionables i s’han de satisfer prèviament a l’ús
de les instal·lacions.

•

L’ocupació de ½ dia correspon a 6 hores ininterrompudes.

•

L’horari màxim d’ocupació és:
o Ocupació diària: 08:00 a 21:00
o Matí: 08:00 a 14:00
o Tarda: 15:00 a 21:00

•

L’ocupació mínima facturable és de 3 hores

•

A més d’aquestes tarifes, les despeses addicionals que es puguin generar
(suport tècnic, neteja, vigilància, manteniment, acondicionament, etc.), seran a
càrrec de la persona o institució sol·licitant.

•

La UPC, pot exigir la constitució d’una fiança i/o una pòlissa d’assegurances per
a garantir:
o
o

El pagament de les despeses addicionals que es generin
La rehabilitació de les instal·lacions en el cas que es produeixin
desperfectes en el decurs de la seva utilització

•

Les tarifes es podran veure incrementades en aplicació de l’IPC interanual 2018
un cop aquestes siguin publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en el
seu cas, amb efectes 1 de gener de 2019.

•

IVA NO INCLÒS
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4.1.3. Bonificacions aplicables (a l’ocupació temporal d’espais)
Entitat organitzadora
Unitats acadèmiques o Unitats
d’Adm. i Serveis
Associacions d’estudiants1
Grup UPC

Bonificació
Actes gratuïts

100%

Actes on es cobri matrícula o inscripció

50%
40%

Entitats vinculades
(1) Donades d’alta al registre d’associacions UPC

30%

•

Aquestes bonificacions poden ser objecte de modificació per raó d’interès
general de la universitat. Correspon a la gerència la competència d’aprovar
l’import o el percentatge de bonificació.

•

Les tarifes per hores NO tenen bonificació.

4.2. Repercussió de costos de personal
En el cas de necessitar personal de suport de la UPC, el cost del mateix es repercutirà
d’acord a les següents tarifes:
Laborables

Dissabtes i
Festius2

40 €/h

60 €/h

30 €/h

45 €/h

Personal de seguretat

25 €/h

35 €/h

Personal de neteja

20 €/h

30 €/h

Personal suport tècnic1
Personal suport

logístic1

(1) Mínim 2 hores
(2) Es consideraran com a festius els períodes de baixa ocupació (estiu, Setmana Santa,
Nadal, etc.) establerts pel Consell de Govern de la UPC.
Per interès general de la universitat la gerència podrà autoritzar bonificacions sobre
aquestes tarifes.
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4.3. Repercussió de costos de subministraments i altres serveis
a. Energia elèctrica
El preu a repercutir per kWh inclou tots els conceptes integrants del cost:
•

•
•
•

Preu KWh facturat per la companyia subministradora incloent el factor de
potència (revisat trimestralment d'acord amb el cost real de l'energia per a la
UPC).
Impost sobre l'electricitat (BOE 31/12/97).
Impost del 21% d'IVA repercutit per la companyia subministradora.
Despeses de transformació de mitja a baixa tensió i distribució a partir de la xarxa
UPC: 15%

b. Subministrament d’aigua
El preu a repercutir per m3 inclou tots els conceptes integrants del cost:
•

•
•
•
•

Preu m3 facturat per la companyia subministradora incloent la quota fixa de servei
(revisat trimestralment d'acord amb el cost real del subministrament per a la
UPC).
Cànon de l’aigua.
Taxa de clavegueram.
Taxa de tractament de residus municipals.
Impost d'IVA repercutit per la companyia subministradora a les partides
sotmeses a l’impost.

c. Serveis de custòdia claus i seguretat
A les entitats amb NIF propi radicades físicament en espais de la Universitat els hi seran
repercutits 500 €/any en concepte de custòdia de claus i atenció a alarmes i/o
incidències de seguretat que es realitza per part del personal del servei de seguretat
contractat per la UPC.
d. Subministrament de targetes provisionals per accés als edificis
Si per necessitats puntuals, s’han de facilitar targetes provisionals d’accés als edificis a
les unitats, departaments, o bé a entitats vinculades, el cost a repercutir per cadascuna
de les unitats és de 7€.
Aquestes poden ser objecte de modificació per raó d’interès general de la universitat.
Correspon a la gerència la competència d’aprovar l’import o el percentatge de
bonificació.
Aquelles unitats que vulguin repercutir les despeses d’utilització temporal d’espais i
aules, i que no estiguin referenciades en el present document de tarifes utilitzaran com
a referència les tarifes aprovades en aquest pressupost per al Campus Nord, tenint en
compte les tarifes diferenciades en quant a capacitat i equipament. Qualsevol tarifa que
es vulgui aplicar diferenciada de les que es relacionen en aquest apartat, requeriran
l’aprovació expressa del Consell Social.
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5. Servei de Llengües i Terminologia
5.1 Formació i acreditació en idiomes i competències comunicatives

ACTIVITAT

TARIFA

Exàmens oficials de llengua catalana

50 € Comunitat UPC
75 € Externs

Exàmens oficials d’idiomes
(CLUC i exàmens ACLES)

75 € Comunitat UPC i estudiants universitats catalanes
105 € UPC Alumni i
150 € Externs
Bàsic 1, 2 i 3 i Elemental 1, 2 i 3
20 €: Comunitat UPC: (PDI: gratuït)
90 €: UPC Alumni Premium

Cursos de català des del nivell bàsic suficiència (bimodal)

Curs de català de nivell superior (bimodal)

Cursos, tallers i sessions de comunicació
eficaç i d’interculturalitat, i pràctica
d’anglès i català

Intermedi 1 i 2) i Suficiència 1 i 2
20 €: Comunitat UPC (PDI: gratuït)
90 €: UPC Alumni Premium
150€: Externs
350 € Comunitat UPC
390 € UPC Alumni
430 € Externs

Durada
Sessions 2 a 3
hores
Tallers 6-9
hores
Tallers 10-12
hores
Cursos 25 h
amb ECTS

Cursos virtuals de comunicació eficaç
universitària (Argumenta)

Cursos amb ECTS
103 €

Lloguer d’aules UPC per a cursos i
exàmens d’idiomes que formin part del
Conveni de col·laboració per a formació
d’idiomes signat amb universitats.

5 € / hora

UPC

UPC
Alumni

Externs

Gratuït

10 €

15 €

10 €

69 €

85 €

20 €

90 €

105 €

103 €

5.2 Traduccions i correccions
Amb caràcter general, l’SLT ofereix traduccions i correccions gratuïtes a les unitats
pròpies de la UPC.
Consulteu les línies gratuïtes a: http://www.upc.edu/slt/ca/traduccions/encarrecs
En cas que per circumstàncies específiques (volum molt alt, termini urgent, requeriment
de traducció jurada) es faci pressupost, les tarifes que s’apliquen són les següents:
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Serveis: textos acadèmics i institucionals
Català – castellà – anglès

TARIFA BÀSICA
(€/paraula)

TARIFA ALTA
(€/paraula)

Traducció anglès  català i castellà

0,095

0,115

Traducció català  castellà

0,035

0,045

Correcció anglès

0,040

0,060

Correcció català i castellà

0,015

0,020

Certificacions acadèmiques de la UPC

45 € + 21 % d’IVA

Títols de la UPC

30 € + 21 % d’IVA

Suplements
Als textos que es presenten en format paper o en un format no editable s’aplica un
recàrrec del 25%.
La tarifa mínima de cada encàrrec és de 15 €. Els encàrrecs multilingües de menys de
50 paraules per llengua es consideraran com un sol encàrrec al qual s’aplicarà la tarifa
mínima.
En el cas d’assumir correccions i traduccions per a usuaris del Grup UPC, els centres
adscrits i les entitats vinculades, s’aplicaran les tarifes anteriors més un 30%. Tarifa
mínima 20€. S’aplicarà el 21 % d’IVA.
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6. Servei d’esports
Tarifes curs 2019-2020

6.1 Quotes Poliesportiu UPC
Quotes generals

Preu UPC

Preu altres
universitats

Preu externs

26,75 €

29 €

35 €

28 €

30 €

---

15 €

20 €

24 €

14 €

16 €

18 €

De 6 mesos amb pagament avançat

144,50 €

156,60 €

189 €

Anual amb pagament avançat

264,80 €

287,10 €

346,50 €

D’estiu

36 €

40 €

47,50 €

Quota manteniment

11 €

11 €

11 €

Quotes
Mensual pagament domiciliat
Mensual amb pagament efectiu
estudiant ERASMUS
Mensual amb pagament domiciliat
jubilats
Quinzenal

Drets de matrícula 1ª alta Poliesportiu: 26 €.
Drets de matrícula 2ª alta Poliesportiu (si el termini de la data de la baixa no ha superat 1 any): 65 €.
Descompte per discapacitat: exempt de matrícula.
Descompte per família nombrosa i monoparental: 10% de la matrícula i la quota.
Descompte per pagament avançat: 10% de la quota.
Quota d’estiu: pagament únic pels mesos juny/juliol exempt de matrícula.
Quota de manteniment: pagament mensual domiciliat per evitar baixes definitives.
A totes les quotes d’ús d’instal·lacions esportives pròpies es poden aplicar promocions especials.

Altres quotes

Altres quotes

Preu

Abonament d'un dia

8,50 €

La quota d’abonament d’un dia per persones abonades del gimnàs és de 3.75 €.
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Quotes lloguer sales
Quotes de lloguer sala polivalent

C (€ hora)

D (€ hora)

1 mòdul

28 €

47 €

2 mòduls

56 €

94 €

3 mòduls

70 €

115 €

750 €/dia

1500 €/dia

Actes no esportius (per mòdul)

C: clubs esportius UPC, associacions de la UPC i membres UPC.
D: universitats, federacions, organismes oficials i entitats privades.
Suplement individual de 6,75 € per a les persones no UPC, en cas que la pista sigui utilitzada al mateix
temps per persones membres d’ UPC i no UPC.
Es poden establir convenis per a la utilització continuada amb bonificacions màximes d’un 20% Correspon
a la gerència la competència d’aprovar l’import o el % de bonificació.

Pista de Bàdminton
Quota d’ús

1h.

Abonats i abonades

Gratuït

UPC no abonats

6,50 €/persona

Altres universitats

7 €/persona

Preu externs

8,50 €/persona

Rocòdrom
Quota d’ús

2h.

Abonats i abonades

Preu UPC

Preu altres universitats

Preu externs

Abonament 10 Tiquets

Gratuït

6,5 €

55,25 €

7€

63 €

8,50 €

76,50 €
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Tennis Taula
Quota d’ús

30 min.

Abonats i abonades

Gratuït

Preu UPC

2€

Preu altres universitats i externs

3€

Quotes serveis exclusius abonats
Servei ús exclusiu abonats

Quotes

Lloguer armariets petits

45 €

Lloguer armariets grans

55 €

Lloguer tovalloles

1,50 €

Abonament 10 tiquets tovalloles

13.50€

Quotes altres serveis No abonats
Servei

Quotes

Dutxes/Vestidors

1,75 €

Abonament 10 tiquets Dutxes/Vestidors

15.75 €

Lloguer pilotes / raquetes

1,50 €
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6.2 Quotes Gimnàs UPC
Quotes generals
Gimnàs UPC Barcelona

Preu UPC

Preu altres
universitats

Preu externs

Quota mensual amb pagament
domiciliat+dissabtes matí Poliesportiu

20 €

23 €

27,5 €

Quota mensual amb pagament efectiu
estudiant ERASMUS

22 €

24 €

Quota mensual amb pagament domiciliat
jubilats

10 €

14 €

Quinzenal

10 €

12 €

17 €

De 6 mesos amb pagament avançat

108 €

124,20 €

148,50 €

Anual amb pagament avançat

198 €

227,70 €

272,25 €

D’estiu

26 €

30 €

36 €

Quota manteniment

8€

8€

8€

---

17 €

Drets de matrícula 1ª alta Gimnàs: 20 €.
Drets de matrícula 2ª alta Gimnàs (si el termini de la data de la baixa no ha superat 1 any): 45 €.
Descompte per discapacitat: exempt de matrícula
Descompte per família nombrosa i monoparental: 10% de la matrícula i la quota
Descompte per pagament avançat: 10% de la quota
Quota d’estiu: pagament únic pels mesos juny/juliol exempt de matrícula
Quota de manteniment: pagament mensual domiciliat per evitar baixes definitives
A totes les quotes d’ús d’instal·lacions esportives pròpies es poden aplicar promocions especials

Altres quotes
Altres quotes

Preu

Abonament d'un dia

6€

Quotes lloguer sala
GIMNÀS UPC BARCELONA
Sala polivalent 1

1

Grups de vint persones.

A (€/ hora)
35 €

B (€/hora)
55 €
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A: clubs esportius UPC i associacions de la Universitat Politècnica de Catalunya i membres UPC.
B: universitats, federacions, organismes oficials i entitats privades.

Es poden establir convenis per a la utilització continuada amb bonificacions màximes
d’un 20%. Correspon a la gerència la competència d’aprovar l’import o el % de
bonificació.

Quotes serveis exclusius abonats
Servei ús exclusiu abonats

Preu

Lloguer d’armariets petits

45 €/any

Lloguer d’armariets grans

55 €/any

La quota de lloguer d’armariets és exclusiva per a les persones abonades a la instal·lació.
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6.3 Quotes múltiples instal·lacions UPC Barcelona

Preu UPC

Preu altres
universitats

Preu externs

31 €

36 €

42€

33 €

35 €

---

17 €

19 €

22 €

De 6 mesos amb pagament avançat

167,40 €

194,40 €

226,80 €

Anual amb pagament avançat

306,90 €

356,40 €

415,80 €

42 €

49 €

57 €

12 €

12 €

12 €

Tipologia de quotes

Quota mensual
Poliesportiu+Gimnàs

Quota mensual amb pagament
efectiu estudiant ERASMUS
Poliesportiu+Gimnàs

Quinzenal

D’estiu

Quota manteniment

Drets de matrícula 1ª alta Poliesportiu+Gimnàs: 32€.
Drets de matrícula 2ª alta Poliesportiu+Gimnàs (si el termini des de la data de la baixa no ha superat 1
any): 70 €
Descompte per discapacitat: exempt de matrícula
Descompte per família nombrosa i monoparental: 10% de la matrícula i la quota
Descompte per pagament avançat: 10% de la quota
A totes les quotes d’ús d’instal·lacions esportives pròpies es poden aplicar promocions especials.
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6.4 Quotes Gimnàs campus Terrassa
Quotes generals
Gimnàs Terrassa

Preu UPC

Preu altres universitats

Preu externs

Quota pràctica lliure

60 €/any

82 €/any

100 €/any

40 €/Quadrimestre

50 €/Quadrimestre

60 €/Quadrim.

12 €

15 €

19 €

Quota pràctica lliure fraccionat

Quota d’Estiu

Descompte per discapacitat, família nombrosa i monoparental: 10% de la quota
Quota d’estiu: pagament únic pels mesos juny/juliol exempt de matrícula
A totes les quotes d’ús d’instal·lacions esportives pròpies es poden aplicar promocions especials.

Quotes serveis armariets

Servei Armariets

Preu abonats/des

Preu UPC no abonats

25 €/any

45 €/any

16 €/quadrimestre

25 €/any

Lloguer armariets (oferta limitada)

Quotes altres serveis per No abonats
Preu

Serveis
Abonament d’1 dia

5€

Ús puntual Dutxes/Vestidors

1,50 €

Abonament 10 tiquets Dutxes/Vestidors

15 €

Quotes múltiples instal·lacions UPC Terrassa – Barcelona
Exclusives pels abonats del Gimnàs Terrassa que també s’abonin a les instal·lacions de Barcelona.

Tipologia de quotes

Preu abonats gimnàs Terrassa

Quota mensual Poliesportiu C. Nord

20 €

Quota mensual Gimnàs C. Sud+dissabtes matí Poliesportiu

14€

Quotes exemptes de matrícula.
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6.5 Lloguer altres espais
Pista Poliesportiva
descoberta
Terrassa

Preu UPC

Preu altres
universitats

Preu externs

1

16 €/h

26 €/h

45 €/h

18€/h (amb llum artificial)

28 €/h (amb llum artificial)

47 €/h (amb llum artificial)

12 €/h

20 €/h

40 €/h

Manresa

6.6 Quotes competició
Per poder participar a la competició esportiva és imprescindible ser membre de la
comunitat universitària de la UPC del curs actual.
A) Esports d’equip
A.1 Competicions internes
Des del curs 2017-18, les competicions d’esports d’equip es fan conjuntament amb 6
universitats catalanes (UB, UPF, UIC, UVic, URL i UAO)
A.2 Competicions externes (Cpt. Catalunya / Espanya)

30 €/curs

B) Esports individuals i d’adversari.
Competició interna UPC: 30 €/curs
C) Esports individuals i d’adversari, que no tenen competició interna i participen
directament en competicions de Catalunya o Campionats d’Espanya abonaran la quota
que determini l’organització del campionat corresponent.
En els diferents campus territorials de la UPC, es podran proposar condicions diferents
en les quotes de competició quan es consideri adient segons cada situació particular en
quant a disponibilitat de personal fix, d’instal·lacions pròpies, volum de participació, etc.

6.7 Quota Carnet EsportsUPC

Per a familiars de la comunitat universitària UPC, membres d’altres comunitats
universitàries, o d’altres externs: 15 €/any

En el cas que la pista sigui utilitzada al mateix temps per persones UPC i no UPC, aquestes últimes han
de pagar un suplement individual de 6 € fins arribar al preu màxim que pagarien en el cas que tot el grup
fos de no socis.

1
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7. Quotes UPC Alumni Premium
Titulats UPC
•
•
•
•

Quota general: 50 €/any*
En situació d’atur: 25 €/any**
Jubilat: 10 €/any**
Diversitat funcional: gratuïta**

Personal de la UPC
•

El personal docent i d’investigació i d’administració i serveis de la UPC disposa
de quota gratuïta sempre que tinguin un títol oficial de la UPC, o un títol propi
de la UPC de més de 30 ECTS.

Clubs UPC Alumni
•

Socis de clubs amb gestió de cobrament propi: 20 €

Empreses protectores
•

Aportació de 200 €

Aquestes tarifes poden ser objecte de modificació per raó d’interès general de la
Universitat. Correspon a la gerència la competència d’aprovar l’import o el percentatge
de bonificació.

* Any natural
** Per a l’aplicació d’aquesta tarifa cal acreditar la situació amb la documentació
corresponents en el moment de formalitzar la inscripció.
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8. Edició de publicacions en suport
paper i multimèdia
8.1. Disseny, desenvolupament i producció
Usuaris Tarifa disseny i desenvolupament
•

Unitats de la UPC 23,2 €/hora (tarifa mínima: 1 hora)

El Rectorat, el Gabinet de Relacions Internacionals , el Consell Social i
el Gabinet de Suport UPC Alumni estan exempts d’aquesta tarifa.
•

Entitats del Grup UPC i Entitats Vinculades a la UPC 29 €/hora (tarifa
mínima: 1 hora)

Les unitats que acceptin el pressupost i ho signin realitzaran un trasllat de recursos (TR)
al Servei de Comunicació pel conceptes indicats.
Les factures corresponents a les despeses originades pels proveïdors (impremtes) es
tramitaran des de les mateixes unitats directament amb el proveïdor i a càrrec de les
unitats.

Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la
UPC. Edició de llibres
Concepte

Tarifa

Traducció i correcció

Vegeu quadre de tarifes del Servei de Llengües i Terminologia

Maquetació

12,00 € - 15,00 € per pàgina segons projecte

Disseny coberta

350,00 € - 450,00 € segons projecte

Producció

Despeses originades pels proveïdor

En el cas de publicacions de característiques especials, s’elabora un pressupost específic.

Unitats Acadèmiques i Funcionals de la UPC: S’aplica un increment d’un 10% al
pressupost total del projecte en concepte de gestió.
Grup UPC, centres adscrits, entitats vinculades: S’aplica un increment d’un 15% al
pressupost total del projecte en concepte de gestió.
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9. Subministrament d’informació
procedent dels fitxers automatitzats
dels serveis generals de la UPC
9.1 Tarifa mínima
Qualsevol comanda externa a la Universitat Politècnica de Catalunya de dades
personals que d’acord amb la normativa vigent implica una facturació mínima al
sol·licitant de 210 €. Aquesta tarifa inclou les etiquetes corresponents als primers 500
registres sol·licitats.

9.2. Preu unitari
Qualsevol comanda d’un nombre superior a 500 registres implica una facturació de
l’import mínim corresponent als primers 500 registres, incrementada per un import igual
a 0,6 € per registre addicional.

9.3. Impostos
Sobre el valor resultant d’aplicar les tarifes especificades en els punts anteriors, s'hi
apliquen els impostos corresponents segons la legislació vigent.

9.4. Exempcions
Estan exempts de l’aplicació de la tarifa els casos en els que la cessió d’informació està
inclosa com a contraprestació d’un acord o conveni signat per la Universitat, i aquells
casos que siguin d’obligat compliment en atenció al marc normatiu vigent.
La gerència de la Universitat pot eximir de l’aplicació de la tarifa les sol·licituds la finalitat
de les quals representa un benefici objectiu per a les persones les dades de les quals
se sol·liciten i que no suposa un guany econòmic per als sol·licitants.
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10. Aparcament
10.1 Campus Nord (Edificis Vèrtex i Omega)
Per a l’aparcament de vehicles del personal de la UPC en edificis del Campus Nord amb
assignació de plaça d’us individual, s’estableix una aportació mensual a les despeses
de manteniment de les instal·lacions de 60 €/mes per a plaça de cotxe i 25 €/mes per a
plaça de moto. No es repercutirà el mes d’agost donat que l’aparcament romandrà
tancat.

10.2 Campus Terrassa
10.2.1 Edifici Gaia
Per l’aparcament a l’edifici Gaia s’estableix una aportació a les despeses de
manteniment de l'espai de 40 €/mes per plaça de cotxe i 15 €/mes per plaça de moto.
Així mateix, es poden establir altres quotes en el cas que fos necessari.

10.2.2 Aportació al manteniment accés pàrquings estudiants

Al Campus de Terrassa hi ha 2 aparcaments per els estudiants:
PÀRQUING 1 (TARGETA ESTUDIANT UPC)
PÀRQUING 2 (TARGETA BLAVA)
L’aportació al manteniment de l’espai d’aparcament es de 10 € anuals (any acadèmic).
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11. Tarifes de serveis de documentació, informació i formació amb
finalitats acadèmiques i/o educatives (IVA inclòs)
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12. Tarifes de serveis bibliotecaris adreçats
a entitats vinculades de recerca
Serveis bibliotecaris
−

Publicació en obert al repositori UPCommons

−

Assessorament en la publicació i difusió de la publicació
científica en obert

−

Revisió de qualitat de les publicacions a DRAC

−

Visibilitat i difusió a FUTUR: Portal de la Producció
Científica

−

Accés a la documentació científico-tècnica

−

Formació en l’ús i explotació dels recursos d’informació

−

Gestió dels identificadors de recerca

−

Assessorament en la propietat digital i drets d’autor

−

Altres

Tarifa

100,00 € per
investigador i curs
+ IVA
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13. Tarifes del Servei d’Informació de la RDI
Sistema d’informació DRAC
És el sistema d’informació que dóna suport a la gestió del currículum del professorat i
personal investigador, la gestió del catàleg dels grups de recerca, l'elaboració de les memòries
de les unitats acadèmiques i dels grups de recerca, el càlcul dels punts per activitats de recerca
(PAR), el càlcul dels punts per activitats de transferència de tecnologia (PATT i PATT RDI) i la
difusió de l'activitat acadèmica de la UPC. A
Les tarifes per les Entitats Vinculades de Recerca que sol·licitin l’ús de DRAC d’acord amb la
descripció de la taula adjunta, són:

Activitat

Ús del DRAC*

Adaptació del DRAC a l’entitat, gestió d’usuaris,
documentació tècnica, noves versions, butlletí
informatiu, actualització de taules (revistes,
congressos, factor d’impacte, cites, etc.), formació
inicial a investigadors i personal de suport

Tarifa
100 € + IVA per
investigador per la
implantació inicial
20 € + IVA per
investigador i any

Servei del DRAC

Atenció a l’usuari mitjançant gestor de tiquets /
Cursos de formació genèrics i específics / Càrrega
automàtica de publicacions des de bases de dades
WOS i Scopus.

50 € + IVA per
investigador i any

Introducció a
DRAC del CV

A partir d’un CV en paper o electrònic, introducció a
DRAC de les activitats curriculars

10 € + IVA per hora

* La tarifa “Ús del DRAC” és la tarifa mínima per disposar del DRAC. La resta de tarifes són
opcionals.
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14. Overheads aplicables a projectes de
recerca i transferència de coneixement
(convenis, serveis i cursos... ), i altres
projectes de docència i cooperació
14.1. Retencions (overhead)

14.1.1. Retenció general aplicada als ingressos
L’aplicació de la retenció (overhead) es concretarà de la següent manera:
Convenis :

S’aplicarà el 17,7%

Projectes internacionals:

S’aplicarà el 18,2%

Serveis, cursos i congressos:

S’aplicarà el 17,7%

Donacions:

S’aplicarà el 17,7% a excepció de Donacions per ajuts
predoctorals i postdoctorals on s’hi aplica el 10,7%

Altres Projectes i Subvencions

Les atorgades per la entitat finançadora com a costos
indirectes

Altres aplicables:

S’aplicarà el 17,7%

14.1.2. Retencions per a projectes de docència i cooperació
Per a les convocatòries d’ajuts en les que participa la Universitat a través de les seves unitats,
en les quals estigui contemplada la possibilitat de demanar en concepte de despeses indirectes
(overhead) un percentatge de les despeses elegibles sense necessitat de justificació posterior,
és obligatori sol·licitar aquest percentatge en el seu import màxim.
En el cas de l’acció clau 2 del programa ERASMUS+, on no s’indica un percentatge (%)
d’overhead específic s’aplicarà el següent:
•

Projectes Strategic Partnerships: El 18,2% d'overhead a les partides "Project
Management and Implemenation" i "Intellectual Outputs"

•

Projectes Knowledge Alliances: El 18,2% d'overhead a la partida "Implementation
Support"

•

Projectes Sector Skills Alliances: El 18,2% d'overhead a la partida "Implementation
Support"

•

Projectes Capacity Building: El 18,2% d'overhead a la partida "Staff Costs"
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En qualsevol dels casos, aquests costos indirectes, poden variar doncs estan subjectes al que
estableix cada una de les convocatòries, i, per tant, seran aquestes les que marcaran el
percentatge final a aplicar en cada un dels casos.
En el cas de les Knowledge and Innovation Communities (KICs) s’aplicarà el percentatge que
estableixi la convocatòria i sobre les partides indicades.
14.1.3. Casos exempts parcialment
Algunes activitats, ateses les seves característiques en quant a atorgament i justificació, no
poden estar subjectes a la retenció genèrica (overhead) especificada en el punt 14.1.1.
Aquestes activitats són:
Determinats ajuts de la UE

• Projectes MARIE SKLODOWSKA-CURIE, modalitat ITN i RISE
Quan la UPC participi com a beneficiari o soci s’aplicarà, en concepte d’overhead, el 60% de la
partida de MGT/OVH efectivament rebuda, i com a coordinador de projecte, en concepte
d’overhead, el 40% de la partida de MGT/OVG efectivament rebuda.
Resta de projectes MSCA: S’aplica la retenció (overhead) per l’import dels costos indirectes del
contracte de la Comissió Europea.
Projectes al marge de Programa Marc (o H2020)
En el cas de projectes amb una intensificació de l'ajuda inferior al 70%, s’aplica la retenció
(overhead) per l’import dels costos indirectes del contracte de subvenció.
Congressos
Els ingressos per la realització de congressos estan exempts de l’aplicació de la retenció
(overhead), sempre que no hi hagi superàvit en l’activitat.
Subvencions
A les subvencions rebudes per a la realització d’activitats de recerca i que s’han de justificar,
únicament s’aplica la retenció (overhead) que concedeixi l’organisme en concepte de costos
indirectes.
14.1.4. Retenció específica
Independentment de la retenció general especificada al punt 14.1.1, si ho decideixen els seus
òrgans de govern col·legiats, les unitats poden aplicar una retenció de caràcter variable i
voluntària a les activitats realitzades pel personal docent i investigador de la unitat. Quan aquest
increment és igual o superior a 10 punts respecte a la retenció general vigent per a tota la UPC,
la retenció específica ha de ser aprovada per la Comissió Econòmica del Consell de Govern.
La retenció aplicada reverteix íntegrament en la unitat i el CTT dóna suport a les unitats que ho
sol·liciten per gestionar-ne l’aplicació. En cap cas aquesta retenció específica anirà en detriment
de l’overhead que es comenta en els punts 14.1.1, 14.1.2 i 14.1.3.
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14.2. Retenció aplicada a les despeses

14.2.1 Aplicació de retenció als encàrrecs de col·laboració
S’aplicarà retenció (overhead) als imports dels encàrrecs de col·laboració segons els següents
trams, amb independència de la responsabilitat o càrrec que ocupi la persona en l’entitat o grup
de recerca:

Trams (imports íntegres en €)

% de overhead

Fins a 6.000

3,00

De 6.000,01 a 20.000

5,00

De 20.000,01 a 40.000

8,00

De 40.000,01 a 60.000

11,00

De 60.000,01 a 80.000

14,00

> de 80.000,01

17,00

Aquest escalat de retencions s’aplicarà a tots els imports a pagar al personal sota qualsevol de
les modalitats d’encàrrecs de col·laboració, inclosos els que tinguin com a origen la coordinació
i impartició d’activitats formatives vinculades a la Fundació Politècnica i a la Universitat Oberta
de Catalunya.
El percentatge a aplicar resultant de la suma mensual d’encàrrecs de col·laboració es
descomptarà directament de l’import proposat per l’entitat o grup de recerca.
No es podran pagar encàrrecs de col·laboració des de cap grup de disponibilitat que estigui
gaudint d’un crèdit. Tampoc es podran fer encàrrecs de col·laboració a cap PDI que tingui deutes
amb la UPC o que tingui un grup de disponibilitat amb disponibilitat negativa.
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15. Overhead de convenis de cooperació
educativa
Les empreses participants en els programes de cooperació educativa signats amb la UPC,
contribueixen al manteniment d'aquest servei amb un 15,7 % sobre el total aportat com a ajuts a
l'estudi per als estudiants que hi participen, llevat que s'hagi acordat un altre tipus de
contraprestació en un conveni marc de col·laboració signat entre l'empresa i la UPC.
La destinació d’aquest overhead és la següent:
 El 0,7 punts percentuals es destina a programes de cooperació del CCD.
 Els 15 punts percentuals es reparteixen de la manera següent: 8 per als centres
promotors dels convenis i 7 per al pressupost genèric de la UPC.

Les despeses de gestió dels convenis i/o les assegurances que estiguin suportades pel
pressupost UPC es detrauran al 50% del pressupost genèric i l’altre 50% de l’assignació de
l’overhead dels centres.
Les pràctiques realitzades en la pròpia universitat estan exemptes d’aplicació d’overhead.
Igualment, les entitats sense ànim de lucre poden sol·licitar de forma justificada la bonificació
del 50% de l’overhead. La Gerència resoldrà les sol·licituds en funció de l’interès del projecte
formatiu, de les sinèrgies de l’entitat amb l’activitat de la Universitat i de la correspondència
d’aquesta en les àrees d’atenció prioritària de la UPC. La Gerència informarà anualment al
Consell de Govern de les bonificacions efectuades al curs anterior.
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16. Institut de Ciències de l’Educació
Preus del servei d’expedició de documents acreditatius sobre la matriculació, assistència, participació,
aprofitament o impartició d’activitats formatives de formació permanent impartides per l’Institut de
Ciències de l’Educació o la Unitat de Formació de Formadors de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Àmbit d’aplicació
Els serveis acadèmics subjectes a la present normativa corresponen a les certificacions i
acreditacions de matrícula, assistència, participació i/o aprofitament tant per a les persones
assistents com pels formadors de les activitats de formació inicial o permanent no incloses ni
conduents a l’obtenció d’una titulació oficial, impartides per l’Institut de Ciències de l’Educació de
la Universitat Politècnica de Catalunya.

Exempcions
El personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis de la UPC, que hagi
participat com a assistents i/o formadors d’activitats formatives pot sol·licitar de manera gratuïta
l’acreditació corresponent sempre i quan estigui en actiu en el moment de la petició.
Les persones que, tot i no ser personal de la UPC, exerceixin de formadors d’alguna activitat
formativa rebran, de manera gratuïta, una certificació en finalitzar l’activitat. També seran
aplicables les exempcions i bonificacions previstes pel Decret pel qual es fixen anualment els
preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques de Catalunya.

Preus
El preu de l’expedició d’un certificat que acrediti la matrícula, assistència, aprofitament, o
impartició d’una activitat formativa serà el mateix que estableixi anualment el Decret de Preus
dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya relatiu a l’expedició de
certificacions acadèmics, vigent en el moment de la sol·licitud. El curs 2018-2019 és de 27,27
euros.
Aquesta taxa pot recollir un màxim de 3 activitats formatives, sempre que estiguin agrupades en
el mateix document. Per a un nombre superior s’aplicarà un increment del 50% a aquesta taxa.
Procediments de sol·licitud, tramitació i terminis
L’Institut de Ciències de l’Educació informarà a les persones sol·licitants d’aquest tipus de
documents del procediment de sol·licitud, les condicions i el termini per a l’expedició dels
mateixos així com els mitjans de pagament.
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16.1 Laboratori d’Innovació i Suport Audiovisual
Preus del servei de suport a l’elaboració de material audiovisual realitzat pel Laboratori d’Innovació i
Suport Audiovisual adscrit a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
La UPC ofereix un servei d’audiovisuals mitjançant el seu ‘Laboratori d’Innovació i Suport
Audiovisual’. Aquest laboratori, és la unitat que des de l’ICE dona suport a l’elaboració de material
audiovisual i que a partir de setembre de 2018 s’integra als Serveis Audiovisuals UPC.
Presta un servei amb els següents objectius principals:
•
•
•
•

Donar assessorament i servei al PDI que vulgui desenvolupar materials audiovisuals.
Promoure i incentivar la innovació docent mitjançant les TIC i els recursos audiovisuals
per a crear valor afegit de la docència (millora de la docència).
Vetllar per les bones pràctiques en aquest camp.
Fomentar la difusió dels nous recursos creats.

Àmbit d’aplicació
Els serveis subjectes a aquesta normativa fan referència al suports a l’elaboració de productes
audiovisuals i multimèdia que es produeixin en aquest laboratori.
Exempcions
El personal docent i investigador, d’administració i serveis (laboratoris i tallers) i becaris (FPU i
altres) que utilitzi els recursos del LISA amb finalitats docents, de recerca i/o de promoció i
divulgació de les activitats de la Universitat estarà exempt del pagament dels serveis que el
laboratori li ofereixi.

Tarifes
Vídeos a la carta
MediaMOOC/ MediaFORMACIÓ/MediaANIM/MediaTUTORIAL/MediaLAB (2-5 minuts)
Preu: 250€ / 400€ per vídeo
MediaMOOC/ MediaFORMACIÓ/MediaANIM/MediaTUTORIAL/MediaLAB (5-10 minuts)
Preu: 400€ / 850€ per vídeo

MediaREPORT/ MediaView/projectes complexos
Segons pressupost
Assessorament
Preu: 45€/ hora

PRESSUPOST 2O19

Veu
Podcast
Preu: 80€ / 120€ per podcast
Gravació conferències
A partir de 200€
NOTA: preus sense IVA

Procediments de sol·licitud, tramitació i terminis
L’Institut de Ciències de l’Educació informarà a les persones sol·licitants del procediment de
sol·licitud, les condicions i el termini per a l’expedició dels mateixos així com els mitjans de
pagament.
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17. Exempcions als preus i ajuts per a la
prestació de serveis acadèmics universitaris
17.1 Exempcions als preus per la prestació de serveis acadèmics universitaris
Definició de l’exempció:
Aquesta exempció inclou el preus públics en estudis oficials de grau, màster universitari i
doctorat, regulats al decret de preus.
L’import de l’exempció és igual a la quantitat establerta com a preu públic per la prestació de
serveis acadèmics de caràcter docent, corresponents la matrícula de crèdits de plans d’estudis
conduents a títols oficials. No inclou les despeses de gestió de l’expedient acadèmic, les tutories
i exàmens, l’expedició de títols ni d’altres serveis regulats al Decret, llevat del cas dels membres
de famílies nombroses, persones discapacitades, víctimes d’actes terroristes i víctimes de la
violència de gènere, d’acord amb la regulació del decret de preus per a cada any acadèmic.
En cap cas inclou:
•
•
•
•
•
•

l’import corresponent a l’assegurança escolar.
la inscripció d’estudiants que cursin determinades matèries amb autorització de la
universitat (estudiants visitants).
la contraprestació per serveis específics i contraprestació pels materials didàctics
específics en els sistemes metodològics que impliquin semipresència en els estudis.
altres serveis de caràcter opcional.
els recàrrecs per gestió de cobrament
el preu per a la tramesa de títols

Col·lectius beneficiaris:
Els col·lectius beneficiaris de les exempcions de preus públics són els que es relacionen a
continuació, d’acord amb la legislació vigent en el moment de la publicació d’aquest document.
Els col·lectius beneficiaris s’actualitzaran si entra en vigor alguna normativa de rang superior que
els afecti.
a) Becaris de règim general d’ajuts a l’estudi i de mobilitat per a titulacions oficials de grau, i
màster universitari, d’acord amb el text regulador de cada convocatòria.
b) Estudiants procedents d’un programa d’intercanvi amb altres universitats per a titulacions
oficials de grau, màster universitari i doctorat sempre que el programa estableixi que
l’estudiant o estudianta ha de formalitzar la matrícula en el centre d’origen.
c) Becaris de formació de personal investigador amb càrrec als pressupostos generals de
l’Estat, la Generalitat de Catalunya o la UPC per a estudis de doctorat, d’acord amb el
text regulador de cada convocatòria.
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d) Estudiants de màster universitari i/o doctorat, beneficiaris d’una beca d’algun altre
organisme internacional, sempre que hi hagi un conveni amb la UPC que ho reguli.
e) Estudiants amb matrícula d’honor o premi extraordinari en el batxillerat. Poden beneficiarse, per una sola vegada, de la matrícula gratuïta en les assignatures i/o crèdits de primer
i segon quadrimestres dels estudis. Aquesta exempció afecta exclusivament les
assignatures i/o crèdits per cursar i per reconèixer de què es matriculen el primer any
acadèmic per primera vegada.
f)

Els estudiants que han obtingut un dels premis en una de les olimpíades que es duen a
terme en diferents camps del coneixement (Física, Química, Matemàtiques i Informàtica),
a qualsevol de les fases locals, nacionals o internacionals, per una sola vegada, poden
beneficiar‐se de la matrícula gratuïta en les assignatures i/o crèdits de primer i segon
quadrimestres dels estudis. Aquesta exempció afecta exclusivament les assignatures i/o
crèdits per cursar i per reconèixer de què es matriculen el primer any acadèmic per
primera vegada.

g) Els estudiants que obtenen en els estudis a la UPC una qualificació global de carrera de
matrícula d’honor i iniciïn, també a la UPC altres estudis de grau, complements de
formació, màster universitari o programes de doctorat tenen matrícula gratuïta en el
primer any acadèmic d’aquests estudis exclusivament de les assignatures i/o crèdits que
han de cursar, convalidar i reconèixer de què es matriculen per primera vegada.
h) Els estudiants que obtinguin crèdits amb matrícules d’honor en el curs 2018/2019 es
poden acollir a l’exempció en l’import de la matrícula del curs 2019/2020 d’un nombre de
crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.
Els estudiants que hagin obtingut matrícules d’honor en el primer quadrimestre del curs
2019/2020 es poden acollir a l’exempció en l’import de la matrícula de segon quadrimestre
del curs 2019/2020 d’un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta
qualificació acadèmica.
Quan aquesta exempció s’aplica als estudis de màster, únicament es consideren les
matrícules d’honor obtingues en la pròpia universitat, o en el cas de màsters
interuniversitaris, les obtingudes en qualsevol de les universitats participants.
i)

Beneficiaris de família nombrosa amb el títol vigent en el moment d’aplicar l’exempció:
• Categoria general: 50 % de reducció dels preus públics per la prestació de serveis
acadèmics universitaris (preu acadèmic per matrícula i despeses de matriculació).
• Categoria especial: 100 % de reducció dels preus públics per la prestació de serveis
acadèmics universitaris (preu acadèmic per matrícula i despeses de matriculació).
Els estudiants que tenen la condició de família nombrosa tenen aquests drets des del
moment de l’expedició del títol.

j)

Els estudiants que han accedit al Centre de Formació Interdisciplinària Superior per
cursar-hi un itinerari formatiu conduent a l’obtenció de dues titulacions oficials gaudiran
d’un descompte al 34% de l’import final que hagin d’abonar, en concepte de matrícula de
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crèdits a cursar per primera vegada, després d’haver aplicat la resta d’exempcions de les
que hagin pogut gaudir. Aquesta exempció es comptabilitzarà a la partida pressupostària
G/483.00/GEN.
Aquesta exempció no s’aplica als crèdits matriculats per segona o posteriors vegades, als
crèdits reconeguts, als crèdits convalidats, als crèdits adaptats, ni a qualsevol altre
concepte de matrícula.
Els estudiants que hagin accedit amb anterioritat al curs 2018/2019, i si escau, els
admesos el curs 2018/2019 que puguin considerar que han quedat afectats negativament
per l’aplicació d’aquesta norma, poden sol·licitar que s’avaluï la seva situació, amb
l’objectiu de respectar el resultat d’aplicar el règim de preus anterior. La decisió sobre les
sol·licituds, en tot cas, tindrà en compte totes les bonificacions i exempcions aplicables i,
per tant, requereix que la matrícula sigui definitiva.
k)

Els estudiants amb un grau mínim de discapacitat igual o superior all 33%,
documentalment justificada gaudiran de les exempcions de preus públics regulades al
decret de preus.

l) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge
i els seus fill o filles, gaudiran de les exempcions de preus públics regulades al decret de
preus.
m) Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fill i filles que en depenen, tenen
dret a les exempcions regulades al decret de preus.
n) Els estudiants que cursin els itineraris formatius conduents a una doble titulació aprovats
pel Consell de Govern, estaran exempts d’abonar a la universitat el preu per
reconeixement de crèdits, en aplicació de l’article 6.1 del decret de preus. Així mateix i en
aplicació del decret de preus, s’eximirà del recàrrec per segona titulació als estudiants
que havent iniciat uns estudis amb doble titulació hagin obtingut el títol d’una de les
titulacions i s’hagin de matricular d’algun crèdit de l’altra titulació.
Procediment per obtenir l’exempció:
Les persones incloses en els col·lectius beneficiaris han de presentar, en el moment de
matricular-se, els documents que acreditin la seva situació, i en cas que siguin cònjuges, fills i
filles, el llibre de família.

17.2. Ajuts al personal investigador en formació
17.2.1. Ajut per al pagament del preu per serveis específics (Recursos de suport a la
docència i a l’aprenentatge)
És voluntat de la Universitat la promoció dels estudis de doctorat. Per això, s’estableix un ajut del
100% del preu associat a la prestació dels serveis de suport a la docència i l’aprenentatge al
personal investigador en formació amb vinculació contractual amb la UPC, en la seva matrícula
de doctorat.
17.2.2. Ajut al pagament del preu per tutoria de tesi.
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En el cas que les convocatòries no ho cobreixin, als col·lectius de personal investigador en
formació amb vinculació contractual amb la UPC se’ls aplicarà, en el moment de formalitzar la
seva matrícula en concepte d’ajut de la UPC, la quantitat corresponent al preu associat a la tutoria
de tesi fixat pel decret de preus per al curs 2019/2020.
En el cas concret de doctorands que han iniciat els seus estudis en un moment avançat del curs
acadèmic, i sempre i quan tinguin concedida la pròrroga per presentar la seva tesi doctoral per
la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, es concedirà aquest ajut per a la seva quarta
matrícula de tutoria al programa de doctorat.
L’import total d’aquests dos ajuts, es comptabilitzarà contra la partida pressupostària:
G/483.16/GEN “Ajuts de matrícula per a personal de recerca en formació”.

17.3. Aspectes generals
Quan concorren en una mateixa matrícula més d’un concepte d’exempció o d’ajut de preus dels
previstos en els punts anteriors, s’apliquen només en la matrícula i per un import màxim del total
d’aquesta.

17.4. Devolucions preus públics per la prestació de serveis acadèmics
corresponents a estudis oficials de grau, màster universitari i doctorat
L’import de la matrícula dels estudis de grau, màster universitari i doctorat és el resultat de la
suma d’aquests conceptes:
•
•
•
•

Preus públics corresponents a crèdits
Expedient acadèmic
Contraprestació per serveis específics
Assegurança escolar

En el moment de formalitzar la matrícula es pot accedir a altres serveis de caràcter opcional, que
es liquiden conjuntament amb la matrícula però que no formen part del concepte “import de la
matrícula”. Per a qualsevol gestió referent a algun d’aquests serveis cal adreçar-se directament
a la unitat que els ofereix.
També es presten altres serveis acadèmics universitaris, a sol·licitud de l’estudiantat, que estan
regulats al decret de preus. L’import abonat per la prestació de serveis acadèmics només es
retorna per motius justificats. Aquesta devolució inclou únicament els imports corresponents als
preus públics corresponents a crèdits. Com a norma general, no es retornen els imports
corresponents a serveis prestats a sol·licitud de l’estudiant, despeses d’expedient acadèmic,
assegurança escolar i la contra-prestació per serveis específics.
17.4.1. Motius que justifiquen la devolució de l’import de la matrícula
17.4.1.1. Canvis en el tipus de liquidació econòmica de la matrícula, d'acord amb la normativa
vigent. Es fa la liquidació de la matrícula d’acord amb la documentació presentada i es retorna,
prèvia sol·licitud de devolució de preus públics, la diferència entre aquesta nova liquidació i la
inicial. El termini de presentació de sol·licituds és:
Matrícules formalitzades al quadrimestre de tardor: fins al 31 d’octubre.
Matrícules formalitzades al quadrimestre de primavera: fins al 30 de març.
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En el cas de les famílies nombroses i només si en el moment de formalitzar la matrícula es va
acreditar que s’estaven fent els tràmits de renovació del títol corresponent mitjançant la
presentació del resguard corresponent i d’una declaració jurada de la categoria sol·licitada,
aquest termini s’amplia fins al 31 de desembre.
Per a les circumstàncies extraordinàries resoltes en una data posterior a la matrícula es disposa
del termini d’un mes des de la data de resolució d’aquestes per sol·licitar la devolució de preus
públics.
17.4.1.2. Per malaltia o accident greu de l'estudiant o d'un familiar de primer grau que comporti
la impossibilitat d'assistència als estudis per un període superior a un mes. Cal fer la sol·licitud
de devolució de preus públics corresponent i adjuntar‐hi un informe mèdic oficial, en el qual ha
de constar la data inicial de la malaltia i el període previst de convalescència.
El terminis de presentació de la sol·licitud de devolució de preus públics són:
•
•
•

Per les matrícules formalitzades en el quadrimestre de tardor i les matrícules anuals: 15 de
desembre
Per les matrícules formalitzades en el quadrimestre de primavera: 15 de maig
Per les matricules anuals, en el cas d'assignatures impartides en el segon quadrimestre:
15 de maig

17.4.1.3. Per reassignació de preinscripció. Els estudiants que hagin estat assignats en un
ensenyament d'una universitat pública com a conseqüència d'una reassignació de places en el
procés de la preinscripció i hagin presentat la sol·licitud de renúncia, d'acord amb l'establert al
decret que fixa el preus per al curs acadèmic, i dins el termini que s'hi estableixi, tenen dret a la
devolució de l'import dels crèdits matriculats. En el cas que es tracti d’una nova preinscripció o
un canvi de preferències de l'estudiant, no es retornarà cap import per aquest concepte.
En la sol·licitud de renúncia cal adjuntar un document que justifiqui que en el moment de la
matrícula s’estava participant en altre procés de preinscripció coincident en el temps, a una altra
universitat del sistema públic espanyol.
La matrícula en universitats privades fora del procés de preinscripció o en universitats
estrangeres no es considera reassignació de preinscripció.
17.4.1.4. Per modificacions de la matrícula produïda per canvis en l’horari o la data d’examen
d’una o més assignatures, es disposa del termini d’un mes des de l’acceptació per part del centre
docent de la modificació de la matrícula per sol·licitar la devolució dels preus públics.
En aquest apartat també s’hi recullen les variacions de matrícula resoltes per la direcció del
centre docent, dins el termini establert en el primer paràgraf del punt 2.7 de la Normativa
Acadèmica dels Estudis de Graus i Màster (NAGRAMA), en el cas que la liquidació econòmica
impliqui una devolució de preus públics.
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18. Centre Universitari de la Visió
(Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa)
Unitat d’atenció visual general

Unitat de visió i aprenentatge

40,00 €

1ª Visita Infant (2 sessions)

20,00 €

(70 + 70)

Revisió

30,00 €

1a Visita derivada d’altres unitats

1ª Visita visió del color
Prova Filtres Cromàtics

70,00 €
30,00 €

Revisió (2 sessions)
(50 + 50)

Disseny i selecció Filtres

60,00 €

Préstec de material

Préstec de material

20,00 €

1ª Visita
1ª Visita i rev. (en docència)

Unitat de baixa visió
i poblacions especials
1ª Visita Optometrista BV
Revisió / Teràpia
Prova complementària

140,00 €

70,00 €
100,00 €
20,00 €

Unitat de teràpies visuals i estrabismes

70,00 €
70,00 €

1ª Visita

70,00 €

Revisió

50,00 €

Prova compl. prismes

40,00 €

Derivat d’altres unitats

50,00 €

Préstec de material

20,00 €

30,00 €

Teràpies / UVA i UTVE
1ª Visita Rehabilitador BV

90,00 €

6 Sessions

380,00 €

Revisió Rehabilitador BV

70,00 €

8 Sessions

460,00 €

12 Sessions

620,00 €

Sessions individuals

60,00 €

Unitat d’adaptació de lents de contacte
(no inclou material)

1ª Visita Poblacions
Especials
Revisió Poblacions
Especials

1ª Visita

40,00 €

42,00 €

Prova complementària

30,00 €

30,00 €

Revisió

30,00 €

Adaptació LC Hidrogel esfèriques

60,00 €

Adaptació LC Hidrogel tòriq. / multifoc.

90,00 €

Adapt, LC RPG asfèric. / tòriq. / multif.
Adaptació Orto-K
Adaptació Queratocon
Altres Adaptacions

90,00 €
500,00 €
200,00 €
300,00 €
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Unitat de cribatges

Atenció a col·lectius

Sota pressupost

Unitat de visió infantil

1ª Visita

55,00 €

Revisió

40,00 €

Unitats d’exàmens complementaris

Unitat d’atenció òptica

Camp Visual

100,00 €

Muntatge normal

20,00 €

Topografia Pentacam

100,00 €

Muntatge a l'aire

25,00 €

Topografia Easygraph

50,00 €

Peritatge

90,00 €

HRT-3

120,00 €

Estudi de productes

Pressupost

Biometria
Retinografia
FDT
Altres proves

100,00 €
100,00 €
50,00 €
Pressupost

Unitat d’atenció oftalmològica

1ª Visita Oftalmòleg +
Optometrista
1ª Visita Oftalmòleg

100,00 €
60,00 €

Visita Oftalmòleg seguiment

30,00 €

Proves

90,00 €

Les tarifes corresponen a les visites que es realitzen a les instal·lacions del CUV
Visites a domicili: la tarifa corresponent +20€
Per desplaçaments fora de Terrassa: 0,33 €/km
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Suplements en les adaptacions de Lents de Contacte que inclouen el material
Els suplements que figuren a la següent taula s’afegiran al cost de l’adaptació que figura a la
taula de la Unitat de Lents de Contacte en aquells casos que l’adaptació inclogui subministrament
de lents de contacte.

Tipus de lent subministrada

Preu del suplement a l’adaptació

Lents esfèriques d’hidrogel i reemplaçament anual

120,00 €

Lents tòriques d’hidrogel i reemplaçament anual

200,00 €

Lents multifocals d’hidrogel i reemplaçament anual

200,00 €

Lents Esfèriques Rígides Permeables als Gasos

140,00 €

Lents Tòriques Rígides Permeables als Gasos

200,00 €

Lents d’Ortoqueratologia Noctura

360,00 €

Lents Híbrides

400,00 €

Altres tipus de lents Rígides

400,00 €

Lents de disseny i/o material de darrera generació

Pressupost

Condicions especials:
S’aplicaran a les tarifes els següents descomptes:

Estudiants, PDI, PAS I fills
d’aquests menors de 23 anys
Altres familiars primer grau
d’estudiants, PDI i PAS

UPC

Altres universitats

30% (en serveis fora de la docència
reglada)
100% (en serveis en docència reglada)

20%

15%

NO

Observacions:
• Els descomptes fan referència al serveis. Els descomptes no s’aplicaran als tractaments
mitjançant teràpia visual, ni a serveis prestats en altres centres sanitaris col·laboradors.
• Tots els professors/professionals vinculats a l’activitat del CUV tenen l’opció de fer visites
sense cost, però cal que facin la reserva oportuna dels espais.
• Per a tenir dret al descompte els usuaris hauran d’acreditar la seva condició.
Es poden aplicar descomptes entre el 60% i 100% a les visites d’especialitat que es fan en l’àmbit
de docència.
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19. Taller de maquetes ETSAV
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20. Laboratori de maquetes de l’ETSAB
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21. Tarifes acadèmiques de la FNB
CERTIFICATS D’ESPECIALITAT DE CURSOS DE L’ÀMBIT MARÍTIM NÀUTIC DE
LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA MARINA MERCANT I ASSIMILATS
L’FNB ofereix als seus estudiants cursos d’especialitat marítima de forma complementària als
seus estudis oficials. El contingut d’aquests cursos ve regulat per la Resolució de 18 de juny de
2013 de la Direcció General de la Marina Mercant. Anualment el centre revisa els imports de les
certificacions d’aquests cursos.
Les tarifes per al 2019 seran:
•

Emissió de certificats i de duplicats de certificats de cursos d’especialitat: 40,72 euros
cada un, independentment del tipus de curs a que faci referència.

•

Emissió de certificat per a la presentació de la prova d'idoneïtat d'exàmens professionals:
40,72 euros

•

Emissió de certificat per a l’obtenció del PER, segons Reial Decret 875/2014, de 10 de
octubre: 40,72 euros

Emissió de duplicats de Certificats de DP (Posicionament Dinàmic): 81,44 euros

Tarifes dels cursos pràctics per a estudiants de l'FNB
(Certificats d’especialitat):
•

Formació Bàsica: Pràctiques de supervivència - Preu: 117,07 €

•

Formació Bàsica: Pràctiques de contraincendis – Preu: 127,25 €

•

Avançat en lluita contraincendis: Pràctiques Contraincendis – Preu: 183,24 €

•

Pràctiques Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids – Preu: 173,06€

•

Pràctiques Bots de rescat ràpids – Preu: 152,70 €
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22. Tarifes aplicables als centres adscrits
(curs 2019-2020)
22.1 Serveis Universitaris
El pagament per part del centre, de la tarifa de serveis universitaris detallada al següent quadre
dona dret a accedir, sense la repercussió de cap cost afegit excepte aquells que estan lligats a
tarifes específiques, a l’oferta de serveis universitaris següents:
• Accés a l’oferta dels serveis universitaris del Servei d’Esports. SESP.
• Accés a l’oferta dels serveis universitaris del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius.
SBPA. Accés a les Biblioteques i diferents serveis de préstec bibliotecari (documents,
ordinadors, portàtils, lectors de llibres electrònics).
• Accés a l’oferta de serveis universitaris del Gabinet de Relacions Internacionals GRI.
Assessorament i atenció a l’estudiantat estranger.
• Accés a l’oferta de serveis universitaris del Servei de Llengües i Terminologia. SLT.
• Entorn Virtual de Docència de la UPC. Atenea i altres campus virtuals., si el centre és usuari.
Per poder gaudir d’aquests serveis, la UPC emetrà el Carnet UPC a favor de les persones de la
comunitat universitària del centre.

Cost del Servei

Estudiantat

PDI i PAS no UPC

70€ + IVA per estudiant i curs

70€ + IVA per a cada persona durant la validesa del carnet

Aquesta tarifa no serà d’aplicació als centres adscrits el conveni d’adscripció dels quals prevegi
una altra relació de serveis universitaris.

22.2 Correu electrònic
La UPC ofereix a l’estudiantat i al personal de centres adscrits la possibilitat d’utilitzar el servei
de correu electrònic @estudiant.upc.edu i @upc.edu respectivament, amb els nivells i
dimensionament de servei descrits a:

https://serveistic.upc.edu/ca/correuUPC
UPCnet acorda amb els centres adscrits, de forma particular, el nivell de servei (que podria ser
específic) i el seu cost. I és UPCnet qui factura als centres adscrits pel servei de correu electrònic.
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22.3 Sistema d’informació PRISMA
És el sistema d’Informació que dóna suport a la gestió dels estudis de la UPC, mitjançant el
desenvolupament de sistemes d'informació, i proporciona atenció i formació als seus usuaris
(sistema de consulta, e-secretaria, sistema d’admissions...).
Cost del servei

Centre / Entitat

Centres adscrits a la UPC
•

30 € + IVA per estudiant i curs

Atès el canvi d’aquesta tarifa pels centres adscrits de titularitat pública que no corresponen a titularitat de la Generalitat de
Catalunya, i en el cas de centres adscrits en procés de desadscripció, es mantindrà la tarifa del curs 2014-2015, des del
curs 2015-2016 fins al final de la desadscripció

Aquesta tarifa inclou els evolutius que es facin a l’aplicatiu per als centres propis. En cas de
requerir desenvolupaments específics per a un centre adscrit s’haurà d’elaborar un pressupost
específic.

22.4 Ús d’instal·lacions
Els centres adscrits podran utilitzar les instal·lacions així com l’accés als serveis relacionats a les
tarifes generals aprovades al pressupost del 2019.

22.5 Elaboració d’enquestes

Centre / Entitat

Cost del servei

Import per enquesta/estudiant: 3,56€ + IVA
Centres adscrits a la UPC

Inclou la preparació de les preguntes (fins a un màxim de 5),
l’allotjament de l’enquesta en un servidor i la preparació
d’estadístiques quantitatives.

22.6 Tarifa per atenció a visites a la UPC de grups d’estudiants estrangers
Segons el nombre de components del grup de visitants, d’acord als paràmetres següents:
Durada aproximada de la visita:
−

Visita de ½ dia (aproximada de 3 ó 4 hores).

−

L’activitat inclou presentació institucional UPC i visita a instal·lacions UPC.

Tarifa:
-

300 € per cada grup de 15 persones. S’aplicarà un suplement de 5 € per persona
addicional (inclou entrega de material de promoció de la UPC).
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22.7 Tarifa per certificació de la formació del professorat de centres adscrits per
part de l’ICE-UPC
El preu d’expedició de certificats per a l’avaluació de professorat extern a efectes d’obtenció de
l’acreditació corresponent: 200 euros per certificat emès.

23. Repercussió de costos de manteniment
dels edificis de la UPC
Àmbit d’aplicació
Aquest model de repercussió de costos és d’aplicació a tots els edificis de titularitat de la UPC,
inclosos els gestionats per Parc UPC, tot i que en aquest darrer cas, el cost del manteniment
s’incorpora al preu que paguen les entitats per l’ús de l’espai en aquests edificis. Queden
excloses d’aquest model les concessions (restaurants, reprografia, dispensaris,...) donat que els
serveis de manteniment que reben i el cost associat està regulat en els contractes que subscriuen
amb la Universitat.

Autorització, coordinació i supervisió de les obres i instal·lacions
Actualment els recursos que la UPC destina al manteniment dels edificis estan repartits entre els
diferents campus i edificis, de forma que són els gestors d’aquests recursos (coordinadors de
campus, cap del Servei d’Infraestructures, etc.) qui coordinen i supervisen la seva planificació i
execució. En aquest sentit, seran també els encarregats d’avaluar les actuacions proposades per
unitats i entitats, autoritzar la seva execució en funció de les disponibilitats pressupostàries i, si
s’escau, la repercussió dels costos, sempre respectant els criteris especificats en aquest apartat.
Per aquestes avaluacions comptaran amb el suport tècnic del Servei d’Infraestructures de la
Universitat, servei que haurà d’estar en tot moment assabentat de les obres o modificacions
d’espais i instal·lacions que es realitzin a la Universitat.
Així mateix, qualsevol actuació en els edificis de la UPC portades a terme per empreses externes,
al marge de l’origen del seu finançament, no només hauran de ser autoritzades sinó també
supervisades pels serveis de manteniment de la Universitat. D’aquesta manera totes les
actuacions que es realitzin mitjançant empreses externes han de coordinar-se amb les
respectives unitats d’infraestructures i manteniment, que tenen la missió de supervisar les
actuacions per tal que s’acompleixin les directrius marcades per la normativa vigent, d’acord amb
els criteris generals de qualitat i eficiència de les infraestructures de la Universitat.
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Unitats i entitats sol·licitants
La repercussió de costos es realitza depenent de la tipologia d’ens sol·licitant, d’acord amb el
quadre exposat a continuació:

Actuacions recollides en
el catàleg de manteniment
general dels edificis UPC

Actuacions no recollides
en el catàleg de manteniment
general dels edificis UPC

Amb pressupost
propi

Sense cost

Cost segons actuació

Sense pressupost
propi

Sense cost

Sense cost (subjectes a disponibilitat
pressupostària)

Cost fix anual

Cost segons actuació

Unitats
UPC

Entitats amb NIF propi

Preu dels costos repercutits i tipologia
Existeixen dues tipologies de costos repercutits a aplicar:
• Cost fix anual per aquelles entitats que ocupen espai en edificis UPC, i que els proporciona el
dret a gaudir dels serveis incorporats en el catàleg de serveis inclosos en el manteniment
general dels edificis.
• Cost segons l’actuació sol·licitada, quan aquestes actuacions no estiguin incorporades en el
catàleg general de manteniment.

Càlcul del cost fix anual
El càlcul de l’import amb el que les entitats amb NIF propi han de contribuir al manteniment dels
espais que ocupen en edificis titularitat UPC es basarà en el número de metres quadrats útils
ocupats, als que s’aplicarà el cost mitjà de manteniment per metre quadrat.
El cost mitjà per metre quadrat útil està estimat en 20 €/any, al qual se li haurà d’afegir el
corresponent IVA. Es facturarà a aquestes entitats de forma trimestral.

Càlcul del cost segons l’actuació
En el cas de les actuacions sol·licitades que no quedin recollides en el catàleg general de
manteniment dels edificis i que hagin estat autoritzades pel gestor del manteniment de l’edifici
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corresponent, es realitzarà el càlcul en funció de que aquests treballs els realitzin empreses
externes o les unitats de manteniment pròpies de la UPC:

• Serveis realitzats amb empreses externes
Els serveis de manteniment sol·licitaran la valoració de les actuacions a realitzar a les
empreses externes i proposaran aquelles que s’adaptin millor a les necessitats i proporcionin
una millor relació qualitat/preu. Els treballs que s’encarreguin a empreses externes (que
hauran de tenir la corresponent autorització en funció de la disponibilitat pressupostària),
hauran de ser supervisats pels serveis propis de manteniment, que derivaran a la unitat UPC
o entitat sol·licitant de l’actuació la factura corresponent del proveïdor.
• Serveis realitzats per les pròpies unitats de manteniment
Aquests serveis es valoraran en funció del cost dels materials i de la mà d’obra. Amb aquest
efecte, s’incorporarà al pressupost el cost per hora dels tècnics de manteniment de la
universitat. El cost en euros d’un tècnic de manteniment s’establirà a 30 €/hora.
En el cas que d’aquestes actuacions autoritzades se’n derivin nous costos de manteniment no
prevists o derivats de modificacions de les instal·lacions existents, aquests hauran de ser
assumits per les unitats o entitats sol·licitants de l’actuació.

Procediment per l’aplicació de la repercussió de costos
La facturació d’un cost fix per metre quadrat pel manteniment per aquelles entitats amb NIF propi
que ocupen espais en els nostres edificis, es realitzarà mitjançant factures trimestrals a l’inici de
cada trimestre. Els gestors del manteniment dels edificis (coordinadors de serveis de campus i
cap del serveis d’infraestructures) seran els que facin el seguiment d’aquesta facturació.
Si els serveis de manteniment que gestionen o executen l’acció detecten una desviació a l’alça
de més d’un 10% del pressupost pactat, aquesta circumstància haurà de ser comunicada a la
unitat/entitat sol·licitant perquè autoritzi l’increment del cost de l’actuació.
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24. Espais Parcs
Edifici K2M

Tipologia empresa/entitat

m2 /
mes

Criteris d'entrada

Spin off – preincubació (*)

9,98 €

Empresa que sorgeix de l’espai Emprèn UPC

Spin off UPC / Start up UPC - incubació

13,03 €

< 3 anys de creació i conveni de transferència amb la UPC

Start up NO UPC- incubació

15,07 €

< 3 anys de creació

2 anys

de 18,12€
> 3 anys de creació
a 22,19 €

2 anys

Empresa / entitat
Espais especials (S101, 316, ...)

13,03 €

Durada
acord
1 any
2 + 2 anys

2 anys

(*) A l’apartat altres tarifes hi ha els preus de cada lloc de treball a l’espai S103 – Preincubadora K2M
Edifici RDIT

Tipologia empresa/entitat

m2 /
mes

Criteris d'entrada

Durada
acord

Spin off – preincubació

6,41 €

Empresa que sorgeix de l’espai Emprèn UPC

Spin off UPC / Start up UPC - incubació

7,94 €

< 3 anys de creació i contracte de transferència amb la UPC

Start up NO UPC- incubació

8,96 €

< 3 anys de creació

2 anys

Empresa / entitat

9,98 €

> 3 anys de creació

2 anys

Participació Programa ESA BIC

7,58 €

2 anys

Espai de coworking

152,7
€/mes

2 anys

1 any
2 + 2 anys

Edifici Nexus I

Tipologia empresa/entitat
Empresa / entitat

m2 /
mes

Criteris d'entrada

de 16,95 € La tarifa no inclou l'electricitat que es contracta directament a
a 19,34 € la companyia

Durada
acord
2 anys

Edifici Nexus II

Tipologia empresa/entitat
Empresa / entitat

m2 /
mes
20,00 €

Criteris d'entrada
La tarifa no inclou l'electricitat que es facturada directament
pel Consorci de la Zona Franca

Durada
acord
2 anys
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Edifici Agròpolis

Tipologia empresa/entitat

m2 /
mes

Criteris d'entrada

Durada
acord

Spin off UPC / Start up UPC - incubació

13,41 €

< 3 anys de creació i contracte de transferència amb la UPC

2 anys

Start up NO UPC- incubació

14,76 €

< 3 anys de creació

2 anys

Empresa / entitat

17,11 €

> 3 anys de creació

2 anys

Les tarifes d'utilització d'espais exteriors (terrenys, hivernacles, etc..) són al final d'aquest apartat
Edifici Gaia

Tipologia empresa/entitat

m2 /
mes

Criteris d'entrada

Durada
acord

Spin off – preincubació

6,41 €

Empresa que sorgeix de l’espai Emprèn UPC

Spin off UPC / Start up UPC - incubació

7,94 €

< 3 anys de creació i contracte de transferència amb la UPC

Start up NO UPC- incubació

8,96 €

< 3 anys de creació

2 anys

Empresa / entitat

9,98 €

> 3 anys de creació

2 anys

Tipologia empresa/entitat

m2 /
mes

Criteris d'entrada

Spin off – preincubació

6,41 €

Empresa que sorgeix de l’espai Emprèn UPC

Spin off UPC / Start up UPC - incubació

7,94 €

< 3 anys de creació i contracte de transferència amb la UPC

Start up NO UPC- incubació

8,96 €

< 3 anys de creació

2 anys

Empresa / entitat

9,98 €

> 3 anys de creació

2 anys

1 any
2 + 2 anys

Edifici NT3

Durada
acord
1 any
2 + 2 anys

Altres tarifes
-

Targes d'accés edifici: 15,27 €/unitat; regravació de tarja 10,18€/unitat

-

Contribució a les despeses de manteniment de l'aparcament: RDIT: 25,96 €/mes; GAIA: 30,54€/mes

-

Espais de tipologia magatzem: 5,09€/m2/mes, a excepció dels de l’Agròpolis que serà de 9,73 €/mes

-

Edifici Gaia: serveis de xarxa 0,19 €/m2/mes; punts de xarxa i/o extensions de telèfon 7,23 €/punt o extensió/mes
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Espai Preincubadora del K2M
Nombre de llocs
empresa

per

Import mensual per cada lloc

Import mensual

Durada acord

1

91,62 €

91,62 €

1 any

2

86,53 €

173,06 €

1 any

3

81,44 €

244,32

1 any

4

66,17 €

264,68 €

1 any

5

61,08 €

a partir de 305,4 €

1 any

Agròpolis: espais exteriors

Tipologia
Espai
Camp Aire lliure
conreus

Activitat

Unitat

€/any

conreus
anuals

500 m2

458,1 €

Contribució
anual a
Consideracions
despeses
grals. entorn
3.054,00 €

Qualsevol altra despesa associada a la preparació
del terreny i a l'activitat anirà a càrrec de l'empresa.

3.054,00 €

Qualsevol altra despesa associada a la preparació
del terreny i a l'activitat anirà a càrrec de l'empresa.
Variable1 correspon al dipòsit que haurà de fer
l'empresa per la retirada de la instal·lació un cop
acabi la seva activitat a l'Agròpolis.

Camp Aire lliure
instal·lacions

Instal.
diverses

100 m2

509 € +
variable1

Hivernacle plàstic

conreus
anuals

Unitat

3.359,40 €

3.054,00 €

Qualsevol altra despesa associada a la preparació
del terreny i a l'activitat anirà a càrrec de l'empresa.

Hivernacle vidre
taula2

testos

Taula

244,32 €

3.054,00 €

Qualsevol altra despesa associada a la preparació
de les taules i a l'activitat anirà a càrrec de
l'empresa.

Sòl2

testos

25 m2

244,32

3.054,00 €

Qualsevol altra despesa associada a la preparació
de les taules i a l'activitat anirà a càrrec de
l'empresa.

Diverses

1 m2

80,75 €

-

Qualsevol altra despesa associada a l'activitat anirà
a càrrec de l'empresa

Espai magatzem
exterior

material i
maquinaria
de camp

50 m2

152,70 €

3.054,00 €

Qualsevol altra despesa associada a la preparació
del terreny i a l'activitat anirà a càrrec de l'empresa.

Espai magatzem
interior (no edifici
serveis)

material i
maquinaria
de camp

1 m2

73,30 €

3.054,00 €

Qualsevol altra despesa associada a la preparació
del terreny i a l'activitat anirà a càrrec de l'empresa.

Espai Nau de
maquinària

Aclariments
•
•

•

Les tarifes no inclouen l'IVA
Aquestes tarifes seran d’aplicació a partir de l’1 de gener del 2019 a les quals s’aplicarà el corresponent
increment d’acord amb l’Índex de Preus al Consum de 2018 (IPC2018) interanual amb efectes 1 de gener
de 2019 un cop aquest hagi estat publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) durant l’exercici 2019.
El principal criteri d'entrada és que l'empresa sigui una empresa de base tecnològica intensiva en R+D+i i
d'interès per a la UPC.
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•

•

•
•

•

El cànon d’electricitat (inclòs en les tarifes dels espais on no s’indica el contrari), correspon a un consum
estàndard d’ús d’oficina. Aquest import es pot veure incrementat, quan es detecti que els espais contenen
equips o maquinària d'alt consum elèctric, o bé un consum intensiu. En aquests casos es farà una estimació
de cost a partir de lectures que s'obtinguin. La UPC es reserva el dret d'incrementar aquest import fins a
un 60% en el cas de que l'empresa o entitat realitzi un consum força superior, i aquest sigui demostrable
però no calculat segons lectura; o bé, en el cas de que tècnicament sigui possible, facturar directament el
consum realitzat.
Per als grups de recerca UPC (NIF UPC) que vulguin realitzar la seva activitat a l'Agròpolis o a qualsevol
altra edifici gestionat pel PARC UPC, s'establirà un acord amb les condicions de contribució econòmica
així com qualsevol altra condicionant que es derivi del projecte, que serà signat per la Gerència.
La vigència de les tarifes start-up (UPC i no UPC) és de 2 anys, des de la data d’inici de l’acord.
En renovar un acord per venciment del termini, si la data de creació de l’empresa és inferior a 3 anys,
s’estableix una tarifa start-up (UPC o no UPC) durant la vigència de l’acord (2 anys més).
Aquestes tarifes poden ser objecte de modificació per raó d'interès general de la Universitat. Correspon a la
gerència la competència d'aprovar l'import o el percentatge de bonificació.

