Ple 21 de febrer de 2012

4.4. APROVACIÓ DE TARIFES I PREUS 2012

Acord núm 5/2012. Vist l’acord núm. 14 del Consell de Govern de 9 de febrer de 2012 i
l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu
l’article 89 i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les
tarifes i preus 2012 de la UPC, tal com consta al document CS 7/2 2012.
DOCUMENT CS 7/02 2012

Tarifes i preus
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1. VIGÈNCIA DE LES TARIFES
Totes les tarifes s’apliquen a partir de l’1 de gener de 2012, llevat de les que inicien la
vigència el curs 2012-2013, que són:





Punt 2. Preu per serveis específics. El preus relatius a la preinscripció de màsters
de 2012/2013 iniciaran la seva vigència en el moment que s’obri el termini
per presentar sol·licituds.
Punt 6. Servei d’Activitats Socials de la UPC. Univers
Punt 12. Overhead de convenis de cooperació educativa
Punt 14. Exempcions dels preus i ajuts per la prestació de serveis acadèmics
universitaris

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) (*)
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 €
en el cas de matrícula quadrimestral.
2.2. Recàrrec per devolució de rebuts domiciliats
Per al curs 2012/2013 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 no concessió
del pagament fraccionat de la matrícula mitjançant préstec de l’AGAUR.
Aquest import s’aplicarà per cada rebut retornat.
2.3 Taxa per preinscripció de màsters
El preu de la taxa de preinscripció, establerta al Document CS 7/07 2011, per al curs
2012/2013 és de 30 euros, no reemborsables i s’aplicarà a cada sol·licitud de
preinscripció d’un màster universitari gestionat per la Universitat Politècnica de
Catalunya.
_________________________________________
(*) Només accessible des de la xarxa UPC
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2.4 Pagament de la reserva de plaça dels màsters universitaris
Per formalitzar la reserva de plaça i admissió a un màster universitari el curs
2012/2013, s’haurà de fer efectiu un pagament, per un import de 600 euros. Aquest
import s’aplicarà íntegrament matrícula del curs 2012/2013.
La reserva de plaça 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.
Una vegada formalitzada la matrícula i descomptat l’import de la reserva de plaça, serà
d’aplicació el règim econòmic establert pel decret de preus i la normativa acadèmica
que sigui d’aplicació en el curs 2012/2013, tant pel que fa al règim de preus, com al de
devolucions de preus públics.
L’import abonat en concepte de reserva de plaça no és objecte de cap exempció de
preus ni de reduccions d’import. Si en el moment de la matrícula l’estudiant justifica
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.
2.5 Preus diferenciats per a estudiants provinents de països no membres de la
UE per als estudis de màsters universitaris
S’estableix un preu diferencial per als estudiants estrangers no residents, que no siguin
nacionals d'estats membres de la Unió Europea, que cursin estudis de màster universitari.
Aquest preu diferencial s'estableix en 2 vegades el preu públic del màster de nivell III, que
estableixi el decret de preus aplicable al curs 2012/2013
Aquest preu s’aplicarà als estudiants que iniciïn estudis el curs 2012/2013.
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, sempre que els
mateixos siguin convocats per part del Consell de Govern, respectant en la convocatòria i
resolució els principis de publicitat, mèrit i capacitat i, es tinguin en compte les capacitats
econòmiques dels candidats en els criteris d'adjudicació.
Així mateix, 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
estiguin subjectes a convenis entre una organització estrangera i la UPC, i vinculats a línies
d'actuació de la política de relacions internacionals definides com d’interès preferent per a la
UPC.
Els ajuts de matrícula no podran ser superiors al 50% de l’import dels crèdits matriculats i
hauran de respectar els principis i normes establertes en el Decret de preus i altres normes
de caràcter específic.

3. DRETS D’INSCRIPCIÓ EN CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL
(s/actualitzar)
3.1. Convocatòries de selecció de personal d'administració i serveis
S’apliquen les taxes aprovades pel Consell Social i actualitzades d’acord amb la Llei de
pressupostos de la Generalitat per al 2011.
3.2. Convocatòries de selecció de personal docent i investigador
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Els drets d’inscripció en convocatòries de selecció de personal docent i investigador de la UPC
són els següents:

Cos o Categoria

Vinculació

Import

Catedràtic o Catedràtica d’Universitat
Titular d’Universitat
Catedràtic contractat o Catedràtica contractada
Agregat o Agregada
Lector o Lectora
Col·laborador o Col·laboradora
Ajudant o Ajudanta
Associat o Associada

Funcionarial
Funcionarial
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

52,35 €
52,35 €
52,35 €
52,35 €
38,93 €
52,35 €
25,50 €
15,00 €

Sobre aquests imports s’aplicaran les reduccions i/o exempcions establerts a la regulació
general per a famílies nombroses i persones en situació d’atur, així com qualsevol altre que li
sigui legalment aplicable.
Addicionalment, es preveu l'aplicació de reduccions sobre els imports a abonar quan el
pagament es faci efectiu amb els mitjans electrònics previstos a la pròpia convocatòria.
Quan siguin d'aplicació aquestes reduccions, la convocatòria corresponent establirà el mitjà de
pagament bonificat i la reducció aplicable, que no podrà ser superior en cap cas al 20% de
l’import corresponent a la plaça objecte de selecció.

4. LLOGUER D'AULES I INSTAL·LACIONS
4.1 SALES DE REUNIONS
Edifici Rectorat
Nom espai

Capacitat

Sala del Llac
Sala de Juntes
Biblioteca
Saleta
Menjador

24
64
18
8
18

Tarifa 2012

Tarifa 1 dia
350 €
580 €
290 €
230 €
230 €

Tarifa ½ dia
240 €
350 €
150 €
120 €
120 €

Neteja *
45 €
70 €
45 €
25 €
45 €

Edifici Til·lers
Nom espai

Capacitat

001
24
101
20
103
24
* Només en el cas de fer refrigeri a la sala

Tarifa 2012

Tarifa 1 dia
300 €
300 €
300 €

Tarifa ½ dia
200 €
200 €
200 €

Neteja *
45 €
45 €
45 €
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SALES DE PRESENTACIONS
Edifici Vèrtex
Auditori – 509 places
Tarifa 2012

Sala
Equip de so
Equip de projecció
Cabines TS
Suport tècnic
Neteja
Hall

Tarifa 1 dia

Tarifa ½ dia

2.560 €
245 €
980 €
300 €
315 €
90 €
95 €

1.535 €
245 €
980 €
300 €
180 €
90 €
95 €

Sala d’Actes – 160 places
Tarifa 2012

Sala
Equip de so
Equip de projecció
Espai TS
Suport tècnic
Neteja

Tarifa 1 dia

Tarifa ½ dia

1.380 €
0€
290 €
0€
315 €
50 €

785 €
0€
290 €
0€
180 €
50 €

Edifici A3
Aula Màster – 132 places
Tarifa 2012

Sala
Equip de so
Equip de projecció
Espai TS
Suport tècnic
Sala Polivalent
Neteja

Tarifa 1 dia

Tarifa ½ dia

1380 €
0€
290 €
0€
315 €
100 €
50 €

785 €
0€
290 €
0€
180 €
100 €
50 €
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4.2 AULES
Aularis i Mòduls Campus Nord

Aules tipus A (101 a 150 pax)
Aules tipus B (51 a 100 pax)
Aules tipus C (0 a 50 pax)

Tarifa 1 dia
855 €
560 €
280 €

Tarifa 2012
Tarifa ½ dia
500 €
310 €
180 €

Tarifa hores *
100 €
60 €
40 €

Tarifa 1 dia
380 €
310 €
200 €

Tarifa 2012
Tarifa ½ dia
280 €
210 €
150 €

Tarifa hores *
60 €
50 €
35 €

Aules edifici Vèrtex

Aules 60 pax
Aules 30 a 40 pax
Aules 15 pax

* Preu hora per lloguer d'aules quan existeixi un conveni de col·laboració amb una
altra entitat per la utilització d'aules de forma no esporàdica: 10 €/hora. S'aplicarà
aquesta tarifa quan l'activitat repercuteixi directament en la formació de membres de la
comunitat. Quan es consideri d'interès per la universitat la signatura de convenis amb
d'altres administracions públiques per a la realització de jornades formatives,
informatives o oposicions, s’aplicarà una base de càlcul diferenciada que caldrà sigui
autoritzada explícitament per Gerència en cada cas.
Aules informàtiques edifici Vèrtex

Fins a 20 PC’s
Fins a 10 PC’s

Tarifa 1 dia
900 €
500 €

Tarifa 2012
Tarifa ½ dia
600 €
360 €

Tarifa hores
140 €
70 €

ESPAIS EXTERIORS
Tarifa 2012
Jardí Torre Girona
Jardí Vèrtex
Plaça Congressos
Places Camins, FIB
i Telecos

Tarifa 1 dia
150 €
150 €
1er. Dia
330 €

Neteja
95 €
95 €
Successius
110 €

330 €

110 €
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PERSONAL DE SUPORT
Tarifa 2012
Tarifa 1 dia
Tarifa ½ dia
Laborables
Personal suport tècnic
Personal suport logístic
Dissabtes, diumenges,
Festius i no lectius
Personal suport tècnic
Personal suport logístic

315 €
260 €

180 €
130 €

335 €
280 €

200 €
150 €

DRETS DE FILMACIÓ I PUBLICITAT

Tarifa 2012
Tarifa ½ dia
Tarifa 1 dia

Dies successius

Publicitat &
Màrketing
Espai < 15 m2
Espai entre 15 i
75 m2
Espai entre 75 i
150 m2
Curtmetratges i
espots
publicitaris
Reportatge
fotogràfic

500 €
850 €
1.355 €

980 €
1695 €
2.710 €

725 €
980 €
1.695 €

2.035 €

675 €

1.500 €

500 €

CONDICIONS
-

-

-

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.
A més d’aquestes tarifes, les despeses addicionals que es puguin generar, 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:
 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
En casos excepcionals, només la gerenta o persona en qui delegui podrà
autoritzar una variació de les tarifes.
Les unitats de la universitat i les entitats del Grup UPC, que s’hagin de fer càrrec
d’aquestes tarifes, gaudiran d’un 50% de descompte.

Aquests preus no inclouen l’IVA
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4.3 Edifici Gaia (Campus de Terrassa) – Tarifes de lloguer del vestíbul i de
sales de reunions
A) Tarifes lloguer externs

B) Tarifes lloguer unitats/personal UPC

Vestíbul

Vestíbul
1/2 dia

1 dia

1/2 dia

1 dia

0 a 50 persones

125 €

194 €

0 a 50 persones

116 €

181 €

50 a 100 persones

214 €

388 €

50 a 100 persones

201 €

363 €

100 a 150 persones

344 €

594 €

100 a 150 persones

322 €

553 €

1/2 dia

1 dia

Aquests preus no inclouen l’IVA

Aquests preus no inclouen l’IVA

Sales de reunions

Sales de reunions
1/2 dia

1 dia

Sala de vidre 0.07

57 €

95 €

Sala de vidre 0.07

54 €

90 €

Sala de videoconferències 0.20

118 €

196 €

Sala de videoconferències 0.20

110 €

184 €

Aquests preus no inclouen l’IVA

Aquests preus no inclouen l’IVA

4.4 Edifici IPCT (Campus de Terrassa) – Tarifes de lloguer de la sala
d’actes
A) Tarifes lloguer externs

B) Tarifes lloguer unitats/personal UPC

Sala d’actes

Sala d’actes

154 persones

1/2 dia

1 dia

125 €

194 €

Aquests preus no inclouen l’IVA

154 persones

1/2 dia

1 dia

116 €

181 €

Aquests preus no inclouen l’IVA
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5. SERVEI DE LLENGÜES I TERMINOLOGIA
Tarifes del Servei de Llengües i Terminologia 2012
Formació en idiomes i competències comunicatives
ACTIVITAT

TARIFA
35 € Comunitat UPC
50 € Externs

Exàmens oficials de llengua catalana
Preu/ ECTS per formació presencial en
habilitats comunicatives
Preu/ ECTS per formació virtual en habilitats
comunicatives
Cursos de català des del nivell inicialsuficiència (bimodal)
Curs de català de nivell superior (presencial)
Cursos, tallers i sessions de comunicació en
català i anglès
Certificats per acreditació de nivells de llengua

57 €
37,13 € no presencialitat + 26,52 € /crèdit
20 – 60 € (depenent del nivell i del col·lectiu)
90 € UPC Alumni
360 € Comunitat UPC
400 € UPC Alumni
500 € Externs
10 – 20 € depenent de la durada i
especialitat del curs. Comunitat UPC
69– 90 € UPC Alumni
10 €

Traduccions i correccions
Unitats bàsiques i funcionals

L’SLT ofereix línies gratuïtes vinculades als objectius estratègics del Pla de
llengües de la UPC (consulteu el nostre web: www.upc.edu/slt)
SERVEIS
Català – castellà – anglès
Traducció anglès  català i castellà
Traducció català  castellà
Correcció anglès
Correcció català i castellà

TARIFA BÀSICA
(€/paraula)

TARIFA ALTA
(€/paraula)

0,095
0,045
0,025
0,013

0,115
0,055
0,04
0,018

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.

Grup UPC, centres adscrits, entitats vinculades i UPC alumni

En el cas d’assumir correccions i traduccions per a usuaris del Grup UPC, els
centres adscrits, les entitats vinculades i UPC Alumni, s’aplicaran les tarifes
anteriors més un 30%. Tarifa mínima 20 €. S’aplicarà el 18 % d’IVA.
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6. SERVEI D'ACTIVITATS SOCIALS DE LA UPC. UNIVERS
QUOTES CURS 2012- 2013
Per als socis i sòcies externs a la comunitat universitària, es proposen les quotes
següents:
•
•
•

Anual: 20 € per soci i curs.
Joves de 12 a 17 anys, ambdues incloses, 13€
Menors de 12 anys, gratuïta

TARIFES PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LA UPC

GIMNÀS CAMPUS TERRASSA
PRÀCTICA LLIURE

50 €/any

PRÀCTICA LLIURE
FRACCIONAT

30 €/Quadrimestre

SERVEI EXCLUSSIU SOCIS i
SÒCIES UNIVERS
LLOGUER D’ARMARIETS
(oferta limitada)

P.P. DESCOBERTES
TERRASSA

MANRESA

PREU UNIVERS

1

ABONATS I ABONADES
GIMNÀS

PREU UNIVERS

19 €/any

25 €/any

PREU UNIVERS
12 €/h
14 €/h (amb llum artificial)
12 €/h

PREU NO UNIVERS

2

42 €/h
44 €/h (amb llum artificial)
40 €/h

1

Aquestes quotes s'abonaran quan el campus disposi del personal de plantilla necessari per a
gestionar les instal·lacions i aquestes i els seus vestidors estiguin en condicions mínimes per a
la pràctica esportiva.
2

En el cas que la pista sigui utilitzada al mateix temps per persones univers i no univers,
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.
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GIMNÀS DE LA UPC

Quotes generals
GIMNÀS UPC
BARCELONA

PREU UNIVERS

Quota mensual amb pagament
domiciliat

22 €

Quota mensual amb pagament
domiciliat (inclou dissabtes al
Poliesportiu)
Drets de matrícula: 35 €

26 €

Altres quotes especials
GIMNÀS UPC BARCELONA

PREU

Abonament d'un dia

6€

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.
Quotes de lloguer
GIMNÀS UPC
BARCELONA
Sala polivalent

1

A
€/HORA

35 €

B
€/HORA

55 €

A: clubs esportius i associacions de la Universitat Politècnica de Catalunya.
B: universitats, federacions, organismes oficials i entitats privades
Es poden establir convenis per a la utilització continuada amb bonificacions màximes
d’un 20%.

1

Grups de vint persones.
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POLIESPORTIU DE LA UPC

Quotes generals
POLIESPORTIU UPC
QUOTES GENERALS
Quota mensual amb
pagament domiciliat
Drets de matrícula: 46 €.

ALTRES QUOTES
Abonament d'un dia

PREU UNIVERS

27,75 €

PREU
7,50 €

La quota d’abonament d’un dia per persones abonades del gimnàs és de 3.75 €.
.

Quotes de lloguer
QUOTES DE LLOGUER
DE LA SALA TRIPLE
POLIVALENT

C
€/ HORA

D
€/ HORA

1 mòdul

26,5 €

45 €

2 mòduls

53 €

90 €

3 mòduls

67 €

110 €

C: clubs esportius, associacions de la UPC i membres univers.
D: universitats, federacions, organismes oficials i entitats privades.
Suplement individual de 6.75 € per a les persones no univers, en cas que la pista sigui
utilitzada al mateix temps per persones membres d’ univers i no univers.
A totes les quotes d’ús d’instal·lacions esportives pròpies es poden aplicar promocions
especials.
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Pista de Bàdminton
QUOTA D'US

€ / 1 h.

Abonats i abonades

Gratuït

Univers

6,50 €/persona

Rocòdrom
QUOTA D'US
Preu Univers
Preu No Univers

€ / 2h.
6,5 €
7€

ABONAMENT
10 TIQUETS
58,50 €
63€

Altres serveis
QUOTA D'US
Dutxes/Vestidors
Abonament 10 tiquets
Dutxes/Vestidors
Lloguer pilotes / raquetes
Tennis taula (zona bar)
Futbolí
Billar

SERVEIS D'US
EXCLUSIU ABONATS i
ABONADES
Lloguer armariets petits
Lloguer armariets grans
Lloguer tovalloles
Abonament 10 tiquets tovalloles

QUOTES
1,75 €
15,75 €
1,50 €
2 € 1/2h
1 € / 10’
1,50€/partida

QUOTES

45 €
55 €
1,50 €
13,50€
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TARIFES PER ACTIVITATS O SERVEIS

QUOTES D’ACTIVITATS

TENNIS DE TAULA
Vilanova (EPSEVG)

ROCÓDROM (Boulder)
Lloguer de peus de gat

PREU UNIVERS
1,50 €/h.

PREU UNIVERS

Baix Llobregat (ESAB)

1 €/h.

QUOTES DE 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
Quota individual
Quota inscripció
• Bàsquet
• Futbol-sala
• Futbol 7
• Voleibol
• Rugbi 7
• Handbol
• Waterpolo
• Rugbi
• Futbol

20 €/curs
(per equip)
60 €
60 €
60 €
60 €
60 €
54 €
54 €
74 €
85 €

B) Esports individuals i d’adversari.
Competició interna UPC
20 €/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 corresponen, si s’escau.
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.
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7. EDICIÓ DE PUBLICACIONS EN SUPORT PAPER I MULTIMÈDIA

Disseny i desenvolupament
Usuaris Tarifa
Unitats de la UPC 22,5 €/hora (tarifa mínima: 1 hora)
Unitats del Grup UPC i Entitats Vinculades a la UPC 28,5 €/hora (tarifa mínima: 1 hora)
En tots els casos es realitzarà un pressupost.
7.2. Producció (impressió, estampació de CD...)
Usuaris Tarifa
Unitats de la UPC Despeses originades pels proveïdors més un 10% en concepte de
gestió de la producció
Unitats del Grup UPC i Entitats Vinculades a la UPC Despeses originades pels
proveïdors més un 15% en concepte de gestió de la producció
Iniciativa Digital Politècnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la
UPC
Tarifes 2012
1.- Edició de llibres
Concepte
Traducció i correcció
Maquetació
Disseny coberta
Producció

Tarifa
Vegeu quadre de tarifes del Servei de
Llengües i Terminologia
12,00 € - 15,00 € per pàgina segons
projecte
350,00 € - 450,00 € segons projecte
Despeses originades pels proveïdor

En el cas de publicacions de característiques especials, s’elabora un pressupost
específic.
Unitats Bàsiques i Funcionals de la UPC:
S’aplicarà un increment d’un 10% al pressupost total del projecte en concepte de
gestió.
Grup UPC, centres adscrits, entitats vinculades:
S’aplicarà un increment d’un 15% al pressupost total del projecte en concepte de
gestió.
2.- Previsió 2012/2014 (sense increment anual)
Unitats Bàsiques i
Funcionals de la UPC
Projecte
Gestió

Grup UPC, centres
adscrits, entitats
vinculades
13.000,00 €
5.500,00 €
1.300,00 €
825,00 €
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8. SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PROCEDENT DELS FITXERS
AUTOMATITZATS DELS SERVEIS GENERALS DE LA UPC
8.1 Tarifa mínima
Qualsevol comanda externa a la Universitat Politècnica de Catalunya de dades
personals que atesa d’acord amb la
normativa vigent implica una facturació mínima al sol·licitant de 205 €.
Aquesta tarifa inclou les etiquetes corresponents als primers 500 registres sol·licitats.
8.2. 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 0,5 € per registre
addicional.
8.3. Impostos
Sobre el valor resultant d’aplicar les tarifes especificades en els punts anteriors, s'hi
apliquen els impostos corresponents segons la legislació vigent.
8.4. Exempcions
Estan exempts de l’aplicació de la tarifa els casos en què la cessió d’informació està
inclosa com a contraprestació en un acord o conveni signat per la Universitat.
Així mateix, la Universitat Politècnica de Catalunya, si ho determina la Secretaria
General, 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.

9. APARCAMENT
9.1 Edifici Vèrtex (Campus Nord)
Per a l’aparcament de vehicles, exclusiu del personal de la UPC, a l’edifici Vèrtex
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. Així mateix, es
poden establir altres quotes en el cas que fos necessari.
9.2 Edifici Gaia (Campus de Terrassa)
Per l’aparcament a l’edifici Gaia, s’estableix una aportació de 30 €/mes per plaça de
cotxe i 10 €/mes per plaça de moto. Així mateix, es poden establir altres quotes en el
cas que fos necessari.
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10. TARIFES DE SERVEIS DE DOCUMENTACIÓ, INFORMACIÓ I FORMACIÓ AMB FINALITATS ACADÈMIQUES I/O EDUCATIVES:
Grup I. Estudiants, PDI i PAS UPC

Autoservei

Serveis de reproducció

Fotocòpies DinA4 per pàgina
Fotocòpies DinA3 per pàgina
Impressions DinA4 per pàgina
Impressions DinA3 per pàgina
Escaneig en DinA4 per pàgina
Escaneig en DinA3 per pàgina
Escaneig en format superior a DinA3 per pàgina
Reproduccions en CD/DVD –material i edicióReproduccions en CD/DVD –per cada duplicat
addicionalNormes i impressions per pàgina
Impressions de microformes a paper

per pàgina

Reproducció per incloure les imatges en una
publicació1

Escaneig2
Reproducció
de fons antic

Servei d’Obtenció de
Documents

Préstecs
Documents de
fons bibliogràfics
externs UPC

Escaneig

0,15
0,25
0,20
0,30
0,50
1,00
—
3,00

Fons antic

€

0,20 €
0,30 €
0,25 €
0,35 €
0,60 €
1,20 €
3,00 €
3,00

2,00 €

2,00 €

0,20 €

0,25 €

—

0,30 €

0,50 €

—

—

—

15,00 €

CBUC

Préstecs
Documents de
fons bibliogràfics
UPC

Elaborat per la Biblioteca

segons proveïdor
segons proveïdor
segons proveïdor
segons proveïdor
gratuït
gratuït
—
—

€
€
€
€
€
€

REBIUN

gratuït

8,00 € x volum prestat

CBUC

fins a 40 pàg.: 5,50 €
x blocs de 10 pàgs. addicionals 1,00 €
4 pàg. per fax: 4,00 €
pàg. addicional: 1,00 €

REBIUN

1 pàg.: 0,12 €

segons pressupost

CBUC

2,50 €

CBUC

1 pàg.: 0,12 €

REBIUN
8,00 €

REBIUN

fins a 40 pàg.: 5,50 €
x blocs de 10 pàgs. addicionals 1,00
€
4 pàg. per fax: 4,00 €
pàg. addicional: 1,00 €

Estranger
26,00 €

Estranger
14,00 €

en 24 h: 40,00 €
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Enregistrament de videocurrículum3
Suport a la innovació docent
• Anàlisi, disseny i planificació del projecte
• Consultoria i suport tècnic per al disseny del
projecte
Serveis de suport a la
Enregistrament
i postproducció d’actes
millora de la docència:
Préstec de portàtils
La Factoria
Conversió de format (vídeos, diapositives, etc.)
Elaboració de pàgines web4
Animacions flash
Disseny de fulletons, cartells, logos, etc.
Consulta / Perfil / Propietat Intel·lectual
Cerca d’informació
Actualització
Formació en l’ús de la informació i la documentació
Costos de tramesa addicionals

20,00 €
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
gratuït
Correu postal:
segons tarifes de Correus

per fax: 0,80 € per pàgina

1

Exempts d’abonar aquesta tarifa els estudiants que estiguin fent un treball acadèmic (tesi doctoral, projecte final de màster, etc.) i que ho acreditin documentalment
Si és necessària la manipulació del document (guillotinar i tornar a enquadernar) per fer l’escaneig, l’import serà de 3,00 € més
3
Inclou gravació i assessorament per part Alumni UPC
4
No inclou allotjament ni manteniment
2
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10. TARIFES DE SERVEIS DE DOCUMENTACIÓ, INFORMACIÓ I FORMACIÓ AMB FINALITATS ACADÈMIQUES I/O EDUCATIVES:
Grup II. GRUP UPC (FPC5, CIM, CIT UPC, PMT, Parc UPC, UPCnet), UPC Alumni Premium i entitats amb acords signats amb la UPC

Autoservei

Serveis de reproducció

Fotocòpies DinA4 per pàgina
Fotocòpies DinA3 per pàgina
Impressions DinA4 per pàgina
Impressions DinA3 per pàgina
Escaneig en DinA4 per pàgina
Escaneig en DinA3 per pàgina
Escaneig en format superior a DinA3 per pàgina
Reproduccions en CD/DVD
Reproduccions en CD/DVD –per cada duplicat
addicionalImpressions de microformes a paper

segons proveïdor
segons proveïdor
segons proveïdor
segons proveïdor
gratuït
gratuït
—
—

per pàgina

Servei d’Obtenció de
Documents

Reproducció per incloure les imatges en una
publicació
Préstecs
Documents de
Escaneig
fons bibliogràfics
Reproducció
UPC
de fons antic
Documents de
fons bibliogràfics
externs UPC

Préstecs per volum prestat
Escaneig

Elaborat per la Biblioteca
0,15
0,25
0,20
0,30
0,50
1,00
—
3,00

€
€
€
€
€
€
€

Fons antic
0,20
0,30
0,25
0,35
0,60
1,20
3,00
3,00

€
€
€
€
€
€
€
€

2,00 €

2,00 €

0,30 €

0,50 €

—

—

—

15,00 €

10,00 x volum prestat €
0,15 € per pàgina + 5,50 €
segons pressupost + 5,50 €

Nacional

Europa

Altres

13,00 €

30,00 €

36,00 €

0,15 € per pàg.
+ 6,00 €

0,15 € per pàg.
+ 15,00 €

0,15 € per pàg.
+ 18,00 €

Nacional

Europa

Altres
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Enregistrament de videocurrículum6
Suport a la innovació docent
• Anàlisi, disseny i planificació del projecte
• Consultoria i suport tècnic per al disseny del
projecte
Serveis de suport a la
Enregistrament i postproducció d’actes
millora de la docència:
Préstec de portàtils
La Factoria
Conversió de format (vídeos, diapositives, etc.)
Elaboració de pàgines web7
Animacions flash
Disseny de fulletons, cartells, logos, etc.
Consulta / Perfil / Propietat Intel·lectual
Cerca d’informació
Actualització
Formació en l’ús de la informació i la documentació
Consultoria i suport en sistemes documentals
Costos de tramesa addicionals

20,00 €
75,00 €/hora per la formació
50,00 €/ hora per la consultoria
30,00 €/ hora (mínim 2 h)
30,00 €/ dia (mínim ½ jornada) + fiança 100,00
30,00 €/ hora de producció
30,00 €/ hora de producció
40,00 €/ hora de producció
30,00 €/ hora de producció
18,00 €
6,00 €
15,00 € per assistent i hora
Pressupost segons tarifes següents:
50,00 €/hora per assessorament
25,00 €/hora per suport tècnic
75,00 €/hora per formació
Correu postal:
per fax: 0,80 € per pàgina
segons tarifes de Correus

5

Estudiants matriculats a la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC), PAS, professors, empreses i entitats col·laboradores de l’FPC
Inclou gravació i assessorament per part Alumni UPC
7
No inclou allotjament ni manteniment
6
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10. TARIFES DE SERVEIS DE DOCUMENTACIÓ, INFORMACIÓ I FORMACIÓ AMB FINALITATS ACADÈMIQUES I/O EDUCATIVES:
Grup III. Universitats8, particulars, empreses i altres entitats públiques o privades

Autoservei

Serveis de reproducció

Fotocòpies DinA4 per pàgina
Fotocòpies DinA3 per pàgina
Impressions DinA4 per pàgina
Impressions DinA3 per pàgina
Escaneig en DinA4 per pàgina
Escaneig en DinA3 per pàgina
Escaneig en format superior a DinA3 per pàgina
Reproduccions en CD/DVD
Reproduccions en CD/DVD –per cada duplicat
addicionalImpressions de microformes a paper

per pàgina

Servei d’Obtenció de
Documents

Reproducció per incloure les imatges en una
publicació
Préstecs
Documents de
Escaneig
fons bibliogràfics
Reproducció
UPC
de fons antic
Documents de
fons bibliogràfics
externs UPC

Préstecs per volum prestat
Escaneig

Elaborat per la Biblioteca

segons proveïdor
segons proveïdor
segons proveïdor
segons proveïdor
gratuït
gratuït
—
—

0,25
0,35
0,35
0,40
0,65
1,25
—
3,60

€
€
€
€
€
€
€

Fons antic
0,30
0,40
0,40
0,45
0,75
1,45
3,50
3,60

€
€
€
€
€
€
€
€

2,00 €

2,00 €

0,30 €

0,65 €

—

—

—

30,00 €

13,00 € x volum prestat
0,15 € per pàgina + 6,60 €
segons pressupost + 6,60 €

Nacional

Europa

Altres

18,00 €

41,00 €

47,00 €

0,15 € per pàg.
+ 9,00 €

0,15 € per pàg.
+ 21,00 €

0,15 € per pàg.
+ 24,00 €

Nacional

Europa

Altres
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Enregistrament de videocurrículum9
Suport a la innovació docent
• Anàlisi, disseny i planificació del projecte
• Consultoria i suport tècnic per al disseny del
projecte
Serveis de suport a la
Enregistrament i postproducció d’actes
millora de la docència:
Préstec de portàtils
La Factoria
Conversió de format (vídeos, diapositives, etc.)
Elaboració de pàgines web10
Animacions flash
Disseny de fulletons, cartells, logos, etc.
Préstec
Emissió del carnet de préstec de llibres
Consulta / Perfil / Propietat Intel·lectual
Cerca d’informació
Actualització
Formació en l’ús de la informació i la documentació
Consultoria i suport en sistemes documentals
Costos de tramesa addicionals

20,00 €
75,00 €/hora per la formació
50,00 €/ hora per la consultoria
30,00 €/ hora (mínim 2 h)
30,00 €/ dia (mínim ½ jornada) + fiança 100,00
30,00 €/ hora de producció
30,00 €/ hora de producció
40,00 €/ hora de producció
30,00 €/ hora de producció
20,00 €/any
36,00 €
12,00 €
25,00 € per assistent i hora
Pressupost segons tarifes següents:
50,00 €/hora per assessorament
25,00 €/hora per suport tècnic
75,00 €/hora per formació
Correu postal:
per fax: 0,90 € per pàgina
segons tarifes de Correus

8

A efectes de SOD, les universitats membres del CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya) i de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) són
Considerades del Grup I.
9
Inclou gravació i assessorament per part Alumni UPC
10
No inclou allotjament ni manteniment
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11. NORMATIVA D'APLICACIÓ D'OVERHEAD PER A CONVENIS, SERVEIS
I CURSOS GESTIONATS PEL CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE
TECNOLOGIA (CTT)
11.1. Retencions
11.1.1. Retenció general aplicada als ingressos
Les activitats gestionades pel CTT en el 2012 passen a tenir una retenció (cànon)
general del 16,7% que s’incrementarà en un 0,5% addicional en el cas de projectes de
la Unió Europea. L’aplicació de la nova retenció (cànon) es concretarà de la següent
manera:
Convenis: S’aplicarà el 16,7% a tots aquells convenis signats l’any 2012 en endavant.
Per les factures d’aquells convenis signats anteriorment al 2012 es continuarà
aplicant el 14,7% fins a extingir el conveni però sens que es pugui perllongar més enllà
d’un any.
Projectes europeus: S’aplicarà el 17,2%
Llicencies i Patents: S’aplicarà el 25%
Serveis, cursos i congressos: S’aplicarà el 16,7% per a la facturació emesa a partir
de l’1/1/2012.
Donacions: S’aplicarà el 16,7% als ingressos des de l’1/1/2012
Altres aplicables: S’aplicarà el 16,7%
11.1.2. Retenció específica
Independentment de la retenció general especificada al punt 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.
11.1.3. Casos especials
Algunes activitats, ateses les seves característiques, no poden estar subjectes a la
retenció genèrica (cànon) especificada en el punt 1.
Aquestes activitats són:
Determinats ajuts de la UE
En alguns casos, atesa la particularitat que presenten alguns projectes finançats per la
Unió Europea, s’hi aplica una retenció (cànon) diferent.
• Projectes MARIE CURIE i fora del Programa Marc. Com a màxim s’hi aplica la
retenció (cànon) per l’import dels costos indirectes del contracte de la Comissió
Europea
• Xarxes d’excel·lència. S’hi aplica la retenció (cànon) que s’accepta en el contracte de
cada xarxa amb la Unió Europea.
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Congressos
Els ingressos per la realització de congressos estan exempts de l’aplicació de la
retenció (cànon), 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’hi aplica la retenció (cànon) que concedeixi l’organisme en
concepte de costos indirectes.
11.2. Retenció aplicada a les despeses
11.2.1 Aplicació de retenció als encàrrecs de col·laboració
S’aplicarà retenció (cànon) als imports dels encàrrecs de col·laboració segons els
següents trams:

Trams (imports íntegres)
fins 6.000€
de 6.000,01 € a 20.000 €
de 20.000,01 € a 40,000 €
de 40.000,01 € a 60.000 €
de 60.000,01 € a 80.000 €
> de 80.000,01€

% cànon
3,00
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00

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 números
vermells.
12. NORMATIVA D'OVERHEAD DE CONVENIS DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
Les empreses participants en els programes de cooperació educativa signats amb la
UPC, a l’empara del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen
les pràctiques acadèmiques externes, 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:
 Quantitat procedent del 0,7 %, 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.
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13. 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.
Finalitat
La Universitat té l’obligació de vetllar per la utilització racional dels recursos que la
societat hi destina. En aquest sentit, aquest document té per objectiu fixar els preus
de determinats serveis acadèmics derivats de la gestió d’activitats formatives no
incloses ni conduents a l’obtenció d’un títol oficial, organitzades per l’Institut de
Ciències de l’Educació i/o el que va ser 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 i/o la Unitat de Formació de Formadors 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
2011-2012 és de 25,90 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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14. EXEMPCIONS ALS PREUS I AJUTS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
ACADÈMICS UNIVERSITARIS
14.1. 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 o
monoparentals, persones discapacitades, víctimes d’actes terroristes i dones 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
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.
També els estudiants beneficiaris d’ajuts a persones en situació d’atur, d’acord
amb cada convocatòria.
b) Estudiantes i 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 universitari i doctorat sempre que el programa estableixi que
l’estudiant o estudianta 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) Estudiantes i 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.
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e) Estudiantes i 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)

Les estudiantes i els estudiants que han obtingut un dels tres premis en una de les
olimpíades que es duen a terme en diferents camps del coneixement, a qualsevol
de les fases locals, nacionals o internacionals, poden beneficiar-se de la matrícula
gratuïta d’un nombre de crèdits igual als del primer any acadèmic dels estudis a
què accedeixen. Aquest benefici es pot aplicar una única vegada per a cada camp
de coneixement i afecta exclusivament els crèdits que cursaran per primera
vegada, els crèdits que volen convalidar i la matrícula de reconeixement de crèdits.
Si no es pot efectuar la bonificació, per concurrència amb altres exempcions o
ajuts, aquests crèdits es poden acumular i se’n pot treure profit en un moment
posterior, fins a la finalització dels estudis a què van accedir.

g) Les estudiantes i 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) Les estudiantes i els estudiants que han obtingut alguna matrícula d’honor a la
Universitat, tenen tantes matrícules gratuïtes d’assignatures i/o crèdits com
assignatures i/o crèdits amb matrícula d’honor han tingut.
Si no es poden fer efectives les exempcions derivades de les matrícules d’honor
obtingudes per l’estudiant o l’estudianta en el període de matrícula següent perquè
coincideixen amb altres deduccions totals de matrícula, aquests crèdits i/o
assignatures es poden acumular i se’n pot treure profit en qualsevol altre moment,
sempre que es justifiquin adequadament i no s’hagin finalitzat els estudis en els
quals s’han obtingut.
i)

Beneficiaris de família nombrosa o monoparental, amb el títol vigent en el moment
d’aplicar l’exempció:
•
•

Categoria general: 50 % de reducció dels preus públics per la prestació
serveis acadèmics universitaris (preu acadèmic per matrícula i despeses
matriculació).
Categoria especial: 100 % de reducció dels preus públics per la prestació
serveis acadèmics universitaris (preu acadèmic per matrícula i despeses
matriculació)

de
de
de
de

Les estudiantes i els estudiants que tenen la condició de família nombrosa o
monoparental tenen aquests drets des del moment de l’expedició del títol.
j)

Les estudiantes i 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.
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Les estudiantes i els estudiants que han cursat la doble titulació d’Enginyeria de
Telecomunicació i Llicenciatura de Matemàtiques amb anterioritat al curs 20032004, i que s’incorporen al Centre de Formació Interdisciplinària Superior, es
beneficien de la matrícula gratuïta per a les assignatures i/o crèdits assimilats.
En ambdós casos, 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)

Les estudiantes i els estudiants que segueixin satisfactòriament el programa de
Formació en departaments i instituts (Acord CG provisional del 20/08/2003) tenen
la matrícula gratuïta de 37,5 crèdits, 30 en cas d’estudis amb crèdits ECTS
(European Credits Transfer System).
Les estudiantes i els estudiants que no poden utilitzar aquest bonificació totalment
o parcialment poden descomptar l’import restant en la matrícula de qualsevol
ensenyament homologat de la UPC que iniciïn a continuació. En aquest cas el
nombre de crèdits que no s’han aplicat es transformaran a ECTS (1 crèdit = 0,8
ECTS) o a crèdits de doctorat (1 crèdit = 0,43 crèdits de doctorat).

l)

Les estudiantes i els estudiants amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%
gaudiran de les exempcions de preus públics regulades al decret de preus.

m) 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.
n) Les estudiantes i els estudiants de 65 o més anys, que no tinguin cap títol
universitari, gaudiran de les exempcions de preus públics regulades al decret de
preus
o) Les dones que siguin víctimes de violència de gènere, així com els seus fill i filles,
tenen dret a les exempcions regulades al decret de preus.
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.
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14.2. Ajuts a la matrícula del personal de la UPC (sense actualitzar)
Definició de l’ajut:
Aquest ajut s’aplica als estudiants i estudiantes que cursin estudis oficials de grau, primer
cicle, primer i segon cicle, segon cicle, màster universitari i doctorat, i als que cursin els
complements de formació exigits per a cursar aquests estudis.
L’ajut abasta els preus públics per crèdits o tutoria, únicament si es matriculen per primera
vegada o bé si es matriculen per obtenir el reconeixement de crèdits de lliure elecció. L’ajut no
inclou la gestió d’expedient acadèmic, ni l’assegurança escolar, ni el preu per serveis específics
de suport a la docència i a l’aprenentatge, ni el que correspongui a altres serveis opcionals. No
s’aplica la reducció del preu de matrícula als crèdits corresponents a les assignatures repetides
ni tampoc als crèdits incorporats a l’expedient en els processos de transferència i
reconeixement de crèdits, és a dir ni crèdits convalidats, ni crèdits adaptats ni crèdits transferits.

Àmbit d’aplicació:
L’ajut es concedeix sempre que la matrícula es formalitza en centres propis de les universitats
públiques catalanes o en centres adscrits a la mateixa UPC.
Tenen dret a l’ajut personal de la UPC les persones que formen part dels col·lectius següents:
a) Personal funcionari de carrera i d’ocupació interina o eventual en actiu de la UPC així
com el personal jubilats i els que es trobi en situació d’incapacitat permanent o
temporal.
b) Personal d’administració i serveis laboral en actiu de la UPC així com el personal jubilat
i el que es trobi en situació d’incapacitat permanent o temporal.
c) Personal docent i investigador laboral en actiu a temps complet de la UPC, així com el
personal jubilats i el que es trobi en situació d’incapacitat permanent o temporal,
provinent de la mateixa dedicació.
D’aquest personal, recollit en els apartats a), b) i c) també hi tenen dret:
•
•
•

Les filles o els fills al seu càrrec.
El o la cònjuge o parella de fet.
Els orfes i les orfes, en cas de defunció.

d) Personal docent i investigador laboral en actiu a temps parcial de la UPC.
e) Personal investigador en Formació:
•
•

Durant el període de beca tindran dret a l’ajut d’acord amb els criteris establerts a
la respectiva convocatòria.
Durant el període de contracte es regeixen per la mateixa normativa que la resta
de personal docent i investigador laboral en actiu a temps complet, descrita en
l’apartat c).

Procediment per obtenir l’ajut:
Les persones incloses en els col·lectius beneficiaris definits anteriorment que estan
interessades a obtenir l’ajut per a la matrícula, quan es vulguin matricular en centres adscrits de
la UPC o bé en centres propis de les universitats públiques catalanes han de presentar la
certificació acreditativa expedida pel cap o la cap del Servei de Personal de la UPC.
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14.3. Ajuts a determinats estudiants de doctorat
14.3.1. Ajuts a estudiants procedents de països en vies de desenvolupament o
en conflicte bèl·lic.
Les estudiantes i els estudiants de doctorat procedents de països en vies de
desenvolupament o en conflicte bèl·lic poden sol·licitar l’ajut per a l’import de la
matrícula si compleixen els requisits establerts a la convocatòria pública d’ajuts
específica.
Les persones interessades han de presentar a l'Oficina de Doctorat la documentació
que s’especifica a la convocatòria i una sol·licitud en el model normalitzat que faciliten
totes les unitats.
14.3.2. Exempció del 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, tant en la seva fase
de docència (màster) com en la seva fase de recerca. Per això, s’eximeix del
pagament del preu associat a la prestació dels serveis de suport a la docència i a
l’aprenentatge a la matrícula d‘estudis de doctorat (tant en la seva fase de docència màster - com en la de recerca), dels col·lectius que se citen a continuació,
a) Personal de la UPC beneficiari de l’ajut de matrícula, tal i com s’estableix al
Pressupost de la Universitat.
b) Personal investigador en formació en fase de beca beneficiari dels següents
ajuts institucionals:
•
•
•
•

Programa d'ajuts per a la realització de la tesi doctoral a la UPC (FPIUPC i FPU-UPC)
Subprograma d'ajuts per a la Formació de Personal Investigador
(MICINN)
Subprograma per a la Formació de Personal Universitari (ME)
Programa d’ajuts destinats a universitats i centres de recerca per a la
contractació de personal investigador novell (FI) (AGAUR)

14.3.3. Ajut al pagament del preu per tutoria de tesi.
Continuant amb les mesures de foment descrites en el punt anterior, als col·lectius de
personal investigador en formació en fase de beca, dels subprogrames que
s‘especifiquen més avall, 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 a curs 2012-2013.
- Subprograma d'ajuts per a la Formació de Personal Investigador (MICINN)
- Subprograma per a la Formació de Personal Universitari (ME)
14.4. 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, llevat dels casos previstos als punts f, h i k de
l’apartat 13.1.
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14.5. 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’estudiantat,
que estan regulats al decret de preus.
L’import abonat per la matrícula només es torna per motius justificats. Aquesta
devolució inclou únicament els imports corresponents als preus públics de la matrícula.
No es retornen els imports corresponents a despeses de matriculació i d’expedient
acadèmic i del preu per serveis específics.
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 contraprestació per serveis específics.
14.5.1. Motius que justifiquen la devolució de l’import de la matrícula
1.

Canvis en el tipus de liquidació econòmica de la matrícula. 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. Cal presentar aquesta documentació dins del termini d’un
mes des de la data de la matrícula i en tot cas abans de les dates que
s’especifiquen tot seguit. Un cop esgotat aquest termini se’n pot denegar la
devolució.
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 o monoparentals 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. Esgotat aquest termini, se’n pot denegar la devolució.
A títol informatiu i no exhaustiu:
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- Convalidacions
- Concessió d’una beca, si s’ha abonat l’import de la matrícula
Si es disposa d’un títol de família nombrosa o monoparental vigent en la data de
matrícula s’ha de lliurar abans del 30 d’octubre en el cas del quadrimestre de
tardor, o abans del 30 de març en el cas del quadrimestre de primavera.
2.

Per malaltia o accident greu justificats degudament. 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. Cal presentar aquesta documentació dins el termini d’un mes
des de la data de la matrícula i en tot cas abans de les dates especificades tot
seguit. Esgotat aquest termini, se’n pot denegar la devolució.
Matrícules formalitzades al quadrimestre de tardor: fins al 20 de novembre.
Matrícules formalitzades al quadrimestre de primavera: fins al 20 d’abril.

3.

Per reassignació de preinscripció. Si es produeix la reassignació per preinscripció
i una vegada s’ha formalitzat la matrícula en el nou centre es pot sol·licitar la
devolució dels imports corresponents a la matriculació de crèdits i a
l’assegurança escolar. Es disposa del termini d’un mes des de la data de
formalització de la matrícula en el nou centre. Una vegada esgotat aquest
termini, se’n pot denegar la devolució.
En el cas que es tracti d’una nova preinscripció no es retornarà cap import per
aquest concepte.

4.

Per modificacions de la matrícula produïda per canvis en l’horari o la data
d’examen d’una o més assignatures, o si, per causes organitzatives, l’assignatura
no s’imparteix, 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. Una vegada esgotat aquest termini, se’n pot denegar la devolució.
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15. CENTRE UNIVERSITARI DE LA VISIÓ – Òptica i Optometria – Terrassa
15.1 Tarifes serveis 2012
Justificació
El Centre Universitari de la Visió (CUV) és la Clínica Universitària de la Visió de la
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa.
Des del mes de juliol de 2008 té seu a l’edifici TR-30 del Campus de Terrassa i dóna
suport a la docència i a la recerca en l’àmbit de la salut visual, en un entorn real de
concurrència de pacients.
Els pacients que acudeixen al Centre són atesos en una de les següents modalitats:
Opció 1 - Els estudiants realitzen l’examen visual i un professor del Departament
d’Òptica i Optometria supervisa la seva feina.
Opció 2 - Un Professor del Departament d’Òptica i Optometria o un professional extern
realitza l’examen visual i un parell d’estudiants observen i aprenen del treball d’aquest.
En les condicions de l’Opció 1 es visiten dos tipus de pacients: els que provenen d’una
xarxa d’assistència social d’entitats amb les que el centre té conveni signat, la majoria,
i públic en general. Els primers arriben al centre gràcies als més de 41 convenis
signats amb ajuntaments i altres entitats que deriven pacients amb pocs recursos
econòmics a qui es proveeix d’un servei d’atenció a la salut visual i, si s’escau,
d’ulleres compensadores. A final d’any, el CUV rep 24€ per cada un d’aquests serveis
de l’entitat signatària del conveni. Durant l’any 2010 s’estima que un total de 1200
usuaris s’hauran acollit a aquests convenis. Aquesta via està en fase d’expansió
constant i és una prioritat del CUV impulsar-ne el creixement.
El públic en general que és atès sota el model de l’Opció 1 és informat que el servei
d’atenció a la salut visual que rep té un cost, però que la Universitat l’assumeix pel
benefici docent que n’obté. Les places disponibles per a visitar-se en aquesta opció
són limitades i es regulen a partir de les necessitats docents de la FOOT.
Per altra banda, el volum d’usuaris que requereix el Centre per garantir, per una
banda, l’efectivitat d’un model docent basat en la pràctica clínica en un entorn amb
pacients reals, i per l’altra, el desenvolupament d’una recerca d’excel·lència, així com
la necessitat de donar compliment al compromís de progressiu autofinançament,
adquirit amb la Gerència de la Universitat, han portat al CUV a obrir la seva oferta de
serveis d’atenció a la salut visual a la població en general, sota un model d’atenció
privada (Opció 2). Per tal d’oferir aquests serveis de manera àmplia i amb les
especialitzacions professionals corresponents, el CUV ha signat convenis de
col·laboració amb entitats mèdiques com el Consorci Sanitari de Terrassa i la Clínica
CIMA de Barcelona, entitats i/o empreses amb les que manté una relació de
col·laboració estable.
En determinats casos, la solució d’un problema visual passa per l’adaptació de lents
de contacte de fabricació que s’acaben proporcionant al pacient. Tot i que el pacient
rep indicacions del Centre que les reposicions de les lents s’hauran de fer en una
òptica convencional, la primera parella de lents, que s’ha fabricat expressament, se li
facilitarà. En aquest cas, el servei d’adaptació de lents de contacte té un suplement
que també figura al final d’aquestes tarifes.
El CUV té la voluntat de continuar fomentant unes relacions de cordialitat amb la resta
de professionals i agents del sector. Per aquesta raó, el Centre manté acords de
col·laboració amb diverses organitzacions en l’àmbit de l’òptica i l’optometria, i també
de l’oftalmologia.
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Així mateix, i d’acord amb els objectius no lucratius del Centre, la política de tarifes
aplicada respon a preus de mercat, per evitar esdevenir un element distorsionador del
sector.
El Centre organitza la seva activitat de servei segons un organigrama d’unitats
d'especialització. Les taules que acompanyen aquest document corresponen a les
tarifes que el CUV preveu aplicar durant l’any 2012 en els serveis que cada una de les
Unitats ofereix en la modalitat que hem explicat com a Opció 2.
Tarifes 2012
UNITAT D'ATENCIÓ VISUAL GENERAL
1ª Visita
Revisió
1ª Visita visió del color
Prova Filtres Cromàtics
Disseny i selecció Filtres
Visita a domicili (Terrassa)
Visita a domicili
(fora de Terrassa)
Visites per col·lectius

UNITAT DE VISIÓ I APRENENTATGE
40,00 €
30,00 €
70,00 €
30,00 €
60,00 €
60,00 €

80,00 €

Pressupost
UNITAT DE TERÀPIES VISUALS I
ESTRABISMES

1ª Visita Avaluació Inicial
1ª Visita Optometrista

40,00 €
70,00 €

Revisió / Teràpia
Prova complementària

70,00 €
30,00 €

1ª Visita Rehabilitador
Revisió Rehabilitador

90,00 €
70,00 €

Rehab. a domicili (Terrassa)

57,00 €

1ª Visita Poblacions Especials
Revisió
Visita a domicili (Terrassa)
Visita a domicili
(fora de Terrassa)

120,00 €

60,00 € +0,33€/Km

UNITAT DE BAIXA VISIÓ I POBLACIONS
ESPECIALS

Rehab. a domicili
(fora de Terrassa)

1ª Visita Infant (2 sessions)
(60 + 60)
Revisió (2 sessions)
(40 + 40)

57,00 € +0,33€/Km
40,00 €
30,00 €
60,00 €
60,00+0,33€/km

1ª Visita
Revisió
Revisió abans de 6 mesos

70,00 €
50,00 €
30,00 €

Teràpies / UVA i UTVE
8 Sessions
12 Sessions
16 Sessions

525,00 €
725,00 €
925,00 €

UNITAT D'ADAPTACIÓ DE LENTS DE
CONTACTE (no inclou material)
1ª Visita
Prova complementària
Revisió
Adaptació Hidrogel esfèriques

40,00 €
30,00 €
30,00 €
60,00 €

Adaptació Hidrogel tòric. / multifoc.

90,00 €

Adapt, RPG asfèric. / tòriq. / multif.
Visites per col·lectius

Pressupost

90,00 €

Adaptació Orto-K

500, 00 €
200, 00 €
300, 00 €

Adaptació Queratocon
Altres Adaptacions
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UNITAT DE VISIÓ INFANTIL
1ª Visita
Revisió

45,00 €
30,00 €

UNITATS D’EXÀMENS COMPLEMENTARIS

UNITAT D'ATENCIÓ ÒPTICA

Camp Visual
Topografia Pentacam
Topografia Easygraph

100,00 € Muntatge normal
100,00 € Muntatge a l'aire
50,00 € Peritatge

HRT-3

120,00 € Estudi de productes

Biometria
Retinografia
FDT

100,00 €
100,00 €
50,00 €

Altres proves

1ª Visita Oftalmòleg
1ª Visita Oftalmòleg + Optometrista
+ proves
Proves + Visita Oftalmòleg
seguiment
Visita Oftalmòleg seguiment
Procediments quirúrgics

Pressupost

Pressupost

UNITAT D'ATENCIÓ OFTALMOLÒGICA
1ª Visita Oftalmòleg + Optometrista

20,00 €
25,00 €
90,00 €

UNITAT DE CIRURGIA REFRACTIVA

100,00 € 1ª Visita Oftalmòleg
1ª Visita Oftalmòleg +
60,00 €
Optometrista
190,00 € Procediments quirúrgics

60,00 €
100,00 €
Pressupost

120,00 €
30,00 €
Pressupost
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SUPLEMENTS EN LES ADAPTACIONS DE LC 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

320,00 €

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%

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.
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16. TARIFES APLICABLES A CENTRES ADSCRITS PER AL CURS 2012-2013
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’activitats socials de la
UPC (Univers)
- Accés a l’oferta dels serveis universitaris del Servei de Biblioteques i
Documentació. SBD. 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 Servei de Relacions
Internacionals. SRI. 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.
Per poder gaudir d’aquests serveis, la UPC emetrà el Carnet UPC a favor de les
persones de la comunitat universitària del centre.
Centre / Entitat
Centre Adscrit
Titularitat Publica
Centre Adscrit
Titularitat Privada

Estudiantat
70€ + IVA per estudiant i curs
70€ + IVA per estudiant i curs

PDI i PAS no UPC
70€ + IVA per a cada persona
durant la validesa del carnet
70€ + IVA per a cada persona
durant la validesa del carnet

2. Biblioteca Digital
És el conjunt de recursos d’informació i col·leccions bibliogràfiques digitals sota
llicencia d’ús comercial (e-llibres electrònics, revistes científiques electròniques i bases
de dades) de continguts científics i tècnics.
Per accedir a aquest servei s’han de complir uns requisits tècnics d’accés a la xarxa de
dades de la UPC.
Centre / Entitat

Estudiantat

Centre Adscrit Titularitat Publica

50% del Cost = 25€ + IVA per estudiant i curs

Centre Adscrit Titularitat Privada

100% del Cost = 50€ + IVA per estudiant i curs

3. Gestió i emissió del Certificat Digital
És un sistema d'acreditació emès per CATCert (prestadora dels serveis de certificació)
que garanteix la identitat del seu posseïdor mitjançant un sistema segur de claus
administrat per CATCert i que permet a les parts tenir confiança en les transaccions a
internet. En la prestació d’aquest servei, la UPC actua com a entitat de registre (sota la
jerarquia de l'Entitat de Certificació d'Universitats i Recerca del CESCA) dels certificats
emesos i per tant, procedirà a identificar i registrar els beneficiaris i a gravar els
certificats d’acord amb les obligacions establertes a la Declaració de Pràctiques de
Certificació. Aquest servei únicament es pot oferir a l’estudiantat del Centre.
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Centre / Entitat

Estudiantat

Centre Adscrit Titularitat Publica

50% del Cost = 15€ + IVA per estudiant i curs

Centre Adscrit Titularitat Privada

100% del Cost = 30€ + IVA per estudiant i curs

4. Correu electrònic
La UPC ofereix al l’estudiantat i al personal de centres adscrits la possibilitat d’utilitzar
el servei de correu electrònic @upc.edu amb els nivells i dimensionament de servei
descrits en http://upcnet.upc.edu/serveisticalaupc/serveis/entorn-de-treball/correuelectronic/correu-upc-edu/. El preu d’aquest servei per a cada persona i curs és de:
Centre / Entitat

Estudiantat i personal

Centre Adscrit Titularitat Publica

50% del Cost = 8 € + IVA per estudiant i curs

Centre Adscrit Titularitat Privada

100% del Cost = 16 € + IVA per estudiant i curs

5. 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, sistema d'anàlisi de la informació
directiva SAID, e-secretaria, sistema d’admissions)

Centre / Entitat
Centre Adscrit Titularitat Publica

10.000 € + IVA per la implantació inicial
15 € + IVA per estudiant i curs

Centre Adscrit Titularitat Privada

20.000 € + IVA per la implantació inicial
30 € + IVA per estudiant i curs

6. Overhead de convenis de cooperació educativa
Les empreses participants en els programes de cooperació educativa signats amb la
UPC, a l’empara del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen
les pràctiques acadèmiques externes, 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:
 Quantitat procedent del 0,7 %, a programes de cooperació del CCD.
 Els 15 punts percentuals es reparteixen de la manera següent: 8 per als
centres adscrits promotors dels convenis i 7 per al pressupost genèric de la
UPC.
7. 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 2012.
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