Ple 25 de juliol de 2016

5.2. Aprovació de les tarifes del curs 2016-17

Acord núm. 42/2016. Vist l’acord 122/2016 del Consell de Govern de data 19 de juliol de 2016, en
virtut del que preveu l’article 89 c i i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i
els articles 151 i 156 dels Estatuts de la UPC, s’aproven les tarifes per al curs acadèmic 201617.

APROVACIÓ D’IMPLANTACIÓ DE TARIFES PER A ESTUDIANTS VISITANTS A TRAVES DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB IES ABROAD (Institute for the International Education of
Students)
ANTECEDENTS
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 nordamericans. 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 i Empresa.
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.

ACORD
S’acorden les següents tarifes dirigides a aquests col·lectius, i d’acord als criteris següents:
Els preus matrícula per al curs 2016-17 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 siguin considerats 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.

Barcelona, 22 de juny del 2016

CAMPUS DIAGONAL-BESÒS: TARIFES 2016

TARIFES PER A L’ÚS D’ESPAIS, EQUIPAMENTS i INSTAL·LACIONS

Sales de Presentacions (1)(2)
Sala
Sala d’actes (3)
Sala polivalent

Edifici
A
I

Capacitat
188 places
60 places

Tarifa ½ dia
1.200,00 €
500,00 €

Tarifa 1 dia
2.000,00 €
900,00 €

Sales de reunions
Sala
Sala de Juntes
Sales reunions
Sala reunions
Sala reunions
Sala reunions

Edifici

Capacitat

A (p10)
A (p9, 8, 7 i 6)
C (p2)
C (p2)
I (p4)

20
10
14
8-10
12

Tarifa ½
dia
200,00 €
100,00 €
140,00 €
100,00 €
120,00 €

Tarifa 1 Neteja(4)
dia
300,00 €
45,00 €
150,00 €
45,00 €
210,00 €
45,00 €
150,00 €
45,00 €
180,00 €
45,00 €

Aules
Sala

Edifici

Capacitat

Aules tipus A (5)
Aules tipus B (5)

A
AoI

51 a 102 pax
0 a 50 pax

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

310,00 €
180,00 €

560,00 €
280,00 €

Tarifa 1
dia
1300,00 €
900,00 €
500,00 €

Tarifa
hores
200,00 €/h
140,00 €/h
70,00 €/h

Tarifa única
300,00 €
250,00 €
250,00 €
150,00 €
250,00 €
150,00 €
250,00 €
250,00 €

Neteja
120,00 €
95,00 €
95,00 €
95,00 €
95,00 €
95,00 €
95,00 €
95,00 €

Tarifa
hores
60,00 €
40,00 €

Aules informàtiques (5)
Edifici

Capacitat

AoI
AoI
AoI

Entre 25 i 34 Pc’s
Entre 15 i 24 Pc’s
Entre 5 i 14 PC’s

Tarifa ½
dia
900,00 €
600,00 €
360,00 €

Espais Exteriors
Espai
Àgora
Rambla superior
Rambla inferior
Tram carrer interior
Terrassa p3
Terrassa p7
Terrassa p4
Terrassa p4

Edifici
Campus
Campus
Campus
Campus
A
A
C
I

(1) Si es requereix la presència de personal tècnic, logístic o de neteja, fora de
l’horari laboral, es facturarà apart
(2) Si es requereix la presència de personal de seguretat, sempre es facturarà
apart

(3) Cabines de traducció simultània no incloses en el preu
(4) S’aplicarà aquesta tarifa només en el cas de fer refrigeri a les sales
(5) En aquestes sales no es pot fer cap tipus de refrigeri. Consulteu-nos
alternatives.
Les anteriors tarifes no porten inclòs el 21% de IVA

Bonificacions aplicables sobre el preu:
Unitats Acadèmiques
•
•

Bonificació 100% en actes gratuïts
Bonificació 50% en actes on es cobri matrícula o inscripció.

Grup UPC
Bonificació del 40%
Entitats vinculades
Bonificació del 30%
Aquestes bonificacions poden ser objecte de modificació per raó d’interès general de la
universitat. Correspon a la Gerent la competència d’aprovar l’import o el % de
bonificació.
Les tarifes per hores NO tenen bonificació

22 de Juny 2016

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’ARGENTINAANTECEDENTS
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 empreses o 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 2016-17, 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

PROPOSTA D’ACORD
S’estableixen les següents tarifes vinculades al cost del servei següents:
1. El cost de les despeses de laboratori, independentment del departament que acolli sigui el màxim
que permet la convocatòria, per tant 600€ al mes per al curs 2016-17.
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.

Barcelona, 22 de juny del 2016

Actualització de l’apartat de tarifes i preus del pressupost
2016, corresponents al curs acadèmic 2016-2017
Antecedents
Per Acord 111/2015, del Consell Social de 21 de desembre, es va aprovar el pressupost
UPC per al 2016, les seves bases i les tarifes 2016.
El Consell de Govern de 26 de maig de 2016 ha aprovat la normativa acadèmica dels estudis
de grau i màster de la UPC –NAGRAMA-, mitjançant Acord núm. 73/2016. Aquesta
normativa incorpora novetats en la gestió de les variacions i modificacions de matrícula, que
es complementen amb una nova regulació de terminis prevista al calendari acadèmic (Acord
núm. 74/2016, del Consell de Govern de 26.05.2016) i a la regulació dels procediments
administratius i de gestió econòmica vinculats a la normativa acadèmica dels estudis de grau
i màster, aprovats per Consell de Govern, en sessió de 19.07.2016.
El Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les Universitats públiques de
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017 s’ha publicat al
DOGC de 07.07.2016 (Decret 268/2016, de 5 de juliol). El text normatiu incorpora canvis
respecte de l’exempció per matrícules d’honor.
Finalment, s’incorporen al document de tarifes la regulació econòmica del curs d’introducció,
dels estudiants d’altres universitats que cursen estades esporàdiques en estudis de màster
de la UPC, la determinació de la bonificació del preu dels crèdits dels estudis de màster que
no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, d’acord amb la possibilitat
prevista al Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les Universitats
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. Aquest mateix preu és
d’aplicació a les activitats estructurades en crèdits que es matriculin dins dels estudis oficials
de doctorat.

Fonaments de dret
El Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les
Universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 20162017.
L’article 89, lletra i) de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya estableix que corresponen
al Consell Social en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents:
i) aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els dels cursos
d’especialització, amb llurs possibles exempcions i bonificacions, i els dels serveis de la
Universitat.
L’article 59 dels Estatuts de la UPC estableix que són funcions del Consell de Govern .../... b)
elaborar i aprovar normes i criteris relatius a l’activitat acadèmica.
Per tot això, S’ACORDA
Actualitzar i substituir el text dels punts del document de tarifes de la UPC per a l’any 2016
pel següent text



Punt 2. Preus per serveis específics
Punt 17. Exempcions als preus i ajuts per a la prestació de serveis acadèmics
universitaris
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2. Preu per serveis específics
2.1 Recursos de suport a la docència i a l’aprenentatge
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 UPC1
 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.

2.2. Recàrrecs per gestió de cobraments per al curs 2016/2017
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 desestiment 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 2016/2017 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.

1

Només accessible des de la xarxa UPC
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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. Per al curs 2016/2017 s’estableix un
import addicional del 10% de l’import pendent, més els interessos de demora corresponents,
d’acord amb la liquidació que presenti la universitat.

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 2016/2017. 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 de la UPC que hagin estat admesos condicionalment, i en les dates
establertes a la Normativa Acadèmica de Màsters Universitaris 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 2016/2017, 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.
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 màster universitari.
Aquest preu diferencial s'estableix en 1,5 vegades el preu públic de cada màster que estableixi
el decret de preus aplicable al curs 2016/2017, 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.
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. Aquest preu
diferencial s'estableix en 1,5 vegades el preu públic de cada grau que estableixi el decret de
preus aplicable al curs 2016/2017. En cap cas el preu públic podrà superar el 100% del cost
del crèdit.
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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 General, la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i a la Normativa
Acadèmica de Màsters Oficials, aprovades pel Consell de Govern de la UPC) 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 2016/2017 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
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.

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 dels estudis de grau i màster) 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,
al qual 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.
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2.7 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.
Serveis Acadèmics: El preu de la matrícula es calcularà d’acord amb el nombre de crèdits a
cursar. L’import de cada crèdit, per al curs 2016-2017, és de 39,53 euros
Serveis Administratius: Els estudiants abonaran els preus que, en concepte de serveis
administratius, es regulen pel Decret en el qual es fixen el preus dels serveis acadèmics a les
universitats públiques, que la Generalitat publica cada any.
Règim de recàrrecs: No s’estableix cap recàrrec per repetició d’assignatures ni per segona
titulació, atès que la naturalesa del curs d’introducció.
Règim d’exempcions i bonificacions: No s’estableix cap exempció ni bonificació econòmica,
atès que es no tracta d’un estudi oficial de la Universitat.
Règim de devolució d’imports de matrícula: La devolució dels imports de matrícula es farà
d’acord amb el que es regula al Pressupost de la UPC. El pressupost de la titulació haurà de
suportar aquestes devolucions de matrícula.
Acords econòmics amb la Universitat:
Els ingressos procedents de la matriculació del curs d’introducció, resultants de l’aplicació del
règim de preus, exempcions i bonificacions, recàrrecs i de devolució d’imports de matrícules,
formaran part del pressupost genèric de la universitat.

2.8 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 es
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.

2.9 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.

PRESSUPOST 2016

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, primer cicle, primer i
segon cicle, segon cicle, 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 a l’estranger

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) Becàries i becaris de règim general d’ajuts a l’estudi i de mobilitat per a titulacions
oficials de grau, primer cicle, primer i segon cicle, segon cicle 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, primer cicle, primer i segon cicle, segon cicle, màster
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universitari i doctorat sempre que el programa estableixi que l’estudiant ha de
formalitzar la matrícula en el centre d’origen.
c) Becàries i 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 màster
universitari i/o doctorat, d’acord amb el text regulador de cada convocatòria.
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
beneficiar-se, 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, primer cicle,
primer i segon cicles, segon cicle, 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 hagin obtingut la qualificació de matrícula d’honor en
crèdits cursats en el curs 2015/2016 es poden acollir a l’exempció en l’import de la
matrícula del curs 2016/2017 d’un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut
amb aquesta qualificació acadèmica.
Els estudiants que hagin obtingut la qualificació de matrícula d’honor en crèdits
cursats en el primer quadrimestre del curs 2016/2017 es poden acollir a l’exempció
en l’import de la matrícula de segon quadrimestre del curs 2016/2017 d’un nombre
de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.
Quan aquesta exempció s’aplica a estudis de màster, únicament es consideren les
matrícules d’honor obtingudes en la pròpia universitat.
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
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moment de l’expedició del títol.
j)

Els estudiants que han accedit al Centre de Formació Interdisciplinària Superior a partir
del curs acadèmic 2003-2004, per cursar-hi un itinerari formatiu conduent a l’obtenció
de dues titulacions oficials, es beneficien de la matrícula gratuïta dels crèdits dels
estudis a què no ha accedit pel procés de preinscripció. Aquesta exempció afecta
exclusivament les assignatures i/o crèdits de què es matriculen per primera vegada.
Les despeses de matriculació, l’assegurança escolar, la documentació de matrícula i
altres serveis de caràcter opcional només es paguen una vegada per període
acadèmic.

k)

Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 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.
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 2016/2017.
L’import total d’aquests dos ajuts, es comptabilitzarà contra la partida pressupostària:
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G/48316/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, primer cicle, primer i segon cicle, segon
cicle, màster universitari i doctorat
L’import de la matrícula dels estudis de grau, primer cicle, primer i segon cicle, segon cicle,
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’estudiant, 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.
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 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.
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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.

