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ACORD DEL CONSELL DE GOVERN D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
“TARIFES 2014‐15”  
 
 

ANTECEDENTS  
 
En virtut dels acords següents va ser aprovat el document “Tarifes 2014”:  
 

‐ Acord núm. 7/2014 del Consell de Govern pel qual s’aproven les Tarifes 2014. 
‐ Acord núm.1/2014 de Consell Social de 17 de febrer pel qual s’aproven les Tarifes 2014. 
 
El punt 1. Vigència de les tarifes, diu  

 
Totes les tarifes s’apliquen a partir de l’1 de gener de 2014, llevat de les que inicien la vigència el curs 
2014/2015 i que són: 

 
 Punt 2.    Preu per serveis específics. 
 Punt 6.    Servei d’Esports de la UPC. 
 Punt 13.  Overhead de convenis de cooperació educativa. 
 Punt 15.  Exempcions dels preus i ajuts per la prestació de serveis acadèmics universitaris. 
 Punt 17.  Tarifes aplicables als centres adscrits. 

 
 

FONAMENTS DE DRET  
 
L’article  89  i)  de  la  llei  d’universitats  de  Catalunya  (LUC)  disposa  que  és  funció  del  Consell  Social 
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 151 d) dels Estatuts de  la UPC disposa que el pressupost d’ingressos ha de  contenir  ... els 
ingressos...  referents  a  les  altres  activitats  autoritzades  a  la Universitat,  els  preus  dels  quals  s’han 
d’atenir al que estableix el Consell Social, segons el que determina la Llei d’universitats de Catalunya, 
en tot cas s’han d’aprovar juntament amb el pressupost de l’exercici anual en el qual s’han d’aplicar.  
 
En virtut del que precedeix, es pren el següent 
 
 

ACORD  
 
Proposar al Consell Social  l’aprovació de  la modificació del document de “Tarifes 2014” aprovades al 
febrer de 2014, incorporant  les tarifes que figuren als antecedents d’aquest acord.  
 
 
 
 
Barcelona, 21 de juliol de 2014 
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ANNEX: ACTUALITZACIÓ DE TARIFES 2014 

 
2.3 Taxa per preinscripció de màsters 

 
El preu de  la  taxa de preinscripció queda establerta per al  curs 2014/2015 per aquest  curs 
acadèmic en el Decret de Preus 92/2014, de 17 de  juny, en 30,21 €, no reemborsables,  i 
s’aplicarà a cada sol∙licitud de preinscripció d’un màster universitari gestionat per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 

 
2.4 Pagament de la reserva de plaça dels màsters universitaris 

 
Per formalitzar  la reserva de plaça  i 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 
2014/2015. 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 2014/2015,  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. 

 
 
 

2.6 Opcions de pagament de l’import de la matrícula 
 

 
Les opcions de pagament de la matrícula seran 
 
 Pagament únic: en efectiu o domiciliat  

 Pagament domiciliat fraccionat en dos terminis per cada matrícula quadrimestral i tres 
terminis en el cas de les matrícules anuals.  

 Pagament a terminis: pagament en mensualitats (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca, AGAUR)  
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Durada UPC 
UPC 
Alumni 

 
Externs 

Sessions 2 a 3 
hores gratuït 10 € 

 
15 € 

Tallers ‐9 
hores 10 € 69 € 

 
85 € 

Tallers 10‐12 
hores 20 € 90 € 

 
105 € 

 
4. Servei de Llengües i Terminologia 

 
4.1 Formació i acreditació en idiomes i competències comunicatives‐2014 

 
ACTIVITAT TARIFA

Exàmens oficials de llengua 
catalana 

50 € Comunitat UPC 
50 € Externs 

Exàmens oficials de llengua 
anglesa 
(CLUC  i exàmens ACLES) 

75 € Comunitat  UPC i  universitats 
catalanes. 
75 €  UPC Alumni 
150 € Externs  UPC 

Cursos de català des del nivell 
inicial‐suficiència ( bimodal) 

Català 1, 2 i 3 i  Elemental (E1, E2 i E3), 
20 €: Comunitat UPC: (PDI: gratuït) 
90 €: UPC Alumni Premium: 

 
Intermedi (I1 i I2) i Suficiència (S1 i S2) 

40 €: Comunitat  UPC (PDI: gratuït) 
90 €: UPC Alumni Premium: 
150€: Externs 

Curs de català de nivell 
superior (bimodal) 

350 € Comunitat UPC 
390 € UPC Alumni 
430 € Externs 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursos  a partir de 25 hores  (amb ECTS): 58 € / 1 
crèdit ECTS ( només estudiantat UPC) 

Preu/ ECTS per formació 
virtual  en habilitats 
comunicatives 

38  € no presencialitat + 27 € /crèdit LE 
65 € /crèdit ECTS 

Certificats SLT per acreditació de 
nivells de llengua 10 € 
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6. Servei d’Esports. Tarifes curs 2014‐2015 
 

GIMNÀS CAMPUS TERRASSA  PREU UPC PREU NO UPC 
PRÀCTICA LLIURE  57 €/any  80 €/any 

PRÀCTICA LLIURE 
FRACCIONAT 

36 €/Quadrimestre  45 €/Quadrimestre 

SERVEI EXCLUSSIU ABONATS/DES GIMNÀS     
LLOGUER D’ARMARIETS 
(oferta limitada) 

20 €/any  
14 €/quadrimestre  

30 €/any 

 
 

P.P. DESCOBERTES 
1  PREU UPC PREU NO UPC 

2 

TERRASSA  14 €/h  
16 €/h (amb llum artificial)

44 €/h  
46 €/h (amb llum artificial)  

MANRESA  12 €/h 40 €/h 

 
Tarifes instal∙lacions Barcelona 
 

USOS GENERALS  PREU UPC PREU NO UPC 
Quota mensual amb pagament domiciliat 
Gimnàs UPC. 

19€ 22 € 

Quota mensual amb pagament domiciliat 
Gimnàs +Poliesportiu dissabtes matí. 

23€  26€ 

Quota mensual amb pagament domiciliat 
Gimnàs +Poliesportiu. 

32,95€

 
34,95 € 

Quota mensual amb pagament efectiu 
estudiant internacional Gimnàs UPC. 

22€ 24€ 

 
 
Drets de matrícula 1ª alta abonat Gimnàs: 15€ i abonat Gimnàs +Poliesportiu: 25€ 
Drets de matrícula 2ª alta (si el plaç des de la data de la baixa no ha superat un any) abonat Gimnàs: 
45€ i abonat Gimnàs+Poliesportiu: 70€.  
 
 
 

USOS ESPECIALS  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. 

 
 

                                                 
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 UPC i no UPC, aquestes últimes han de pagar 
un suplement individual de 6 € fins arribar al preu màxim que pagarien en el cas que tot el grup fos de no socis. 
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LLOGUERS 

A 
€/HORA 

B
€/HORA 

 
Sala polivalent  

3 
 

35 € 
 

         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%. 
 
 
6.2 Tarifes Poliesportiu 
 
 

USOS GENERALS  PREU UPC PREU NO UPC 

Quota mensual amb pagament domiciliat 
Poliesportiu UPC. 

25,75€ 28 € 

Quota mensual amb pagament domiciliat 
Poliesportiu+Gimnàs UPC.

32,95€ 34,95€ 

Quota mensual amb pagament efectiu 
estudiant internacional Poliesportiu UPC.  

28€ 30€ 

 
 
Drets de matrícula 1ª alta abonat Poliesportiu: 20€ i abonat Poliesportiu+Gimnàs: 25€ 
Drets  de matrícula  2ª  alta  (si  el  plaç  des  de  la  data  de  la  baixa  no  ha  superat  un  any)  abonat 
Poliesportiu: 65€ i abonat Poliesportiu+Gimnàs: 70€.  
 
 

ALTRES USOS  PREU

Abonament d'un dia  7,50 €

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

 
 

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 UPC. 
D: universitats, federacions, organismes oficials i entitats privades. 
 
Suplement individual de 6,75 € per a les persones no UPC, en cas que la pista sigui utilitzada al mateix 
temps per persones membres d’ UPC i no UPC. 
 
A totes les quotes d’ús d’instal∙lacions esportives pròpies es poden aplicar promocions especials. 
 

                                                 
3 Grups de vint persones. 
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PISTA DE BÀDMINTON  PREU 1H UPC

Abonats i abonades  Gratuït

Membres UPC  6,5 €/persona

Membres No UPC  7,5€/ persona

 
 

ROCÒDROM  € / 2h. ABONAMENT 
10 TIQUETS 

Preu  UPC  6,5 € 58,50 € 
Preu no UPC  7 € 63 € 
 
 

ALTRES SERVEIS   PREUS

Dutxes/Vestidors  1,75 €/dutxa

Abonament 10 tiquets  Dutxes/Vestidors  15,75 €

Lloguer pilotes / raquetes  1,50 €

 
 

SERVEIS D'US 
EXCLUSIU ABONATS I ABONADES 

PREUS 

Lloguer armariets petits  45 €/any

Lloguer armariets grans  55 €/any

Lloguer tovalloles  1,50 €/tovallola

 
6.3 Tarifes per activitats o serveis específics 
 
QUOTES D’ACTIVITATS    
 

TENNIS DE TAULA  PREU UPC

Vilanova (EPSEVG)  1,50 €/h.

 
 

ROCÓDROM (Boulder) 
Lloguer de peus de gat 

PREU UPC

Baix Llobregat (ESAB)  1 €/h.

 
 
6.4 Tarifes competició 
 
Per  poder  participar  a  la  competició  esportiva  és  imprescindible  ser  membre  de  la  comunitat 
universitària  de la UPC del curs actual. 
 
A) Esports d’equip  

A.1 Competicions internes 
 
Quota inscripció    (per equip) 

 1 quadrimestre  400 € 

 2 quadrimestre  700 € 
 

A.2  Competicions externes (Cpt. Catalunya / Espanya)  20 €/curs 
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B) Esports individuals i d’adversari.  
Competició interna UPC        30 €/curs 

 
C)      Esports  individuals  i  d’adversari,  que  no  tenen  competició  interna  i  participen  directament  en 
competicions de Catalunya o Campionats d’Espanya abonaran    la quota que determini  l’organització 
del campionat corresponen.  

  
En els diferents campus territorials de la UPC, es podran proposar condicions diferents en les quotes 
de competició quan es consideri adient segons cada situació particular en quant a disponibilitat de 
personal fix, d’instal∙lacions pròpies, volum de participació, etc. 
 
6.5 QUOTA UPCesports 
 
Per a membres externs o familiars de la comunitat universitària    15 € 
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9. Exempcions als preus i ajuts per a la prestació de serveis acadèmics universitaris 

 
15.1. 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 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. 

• els recàrrecs per gestió de cobrament 

 

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) 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. 

 
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, 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.. 
Excepcionalment,  en  el  curs  2014‐2015,  es  podran  aplicar  les  matricules  d’honor 
acumulades..  

 
f) 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. 

 
g) 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, que  s’aplicaran únicament en el curs  immediatament 
posterior. Excepcionalment, en el curs 2014‐2015, es podran aplicar les matricules d’honor 
acumulades. Els titulats de  la UPC que continuïn en el curs  immediatament posterior amb 
un màster de la UPC, podran aplicar les matricules d’honor de l’últim curs de cicle o grau al 
màster, en els termes que preveu el decret. 

 
h) 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) 

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

 
i) 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.  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. 

 
j) 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. 
 

k) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge  i 
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els  seus  fill o  filles, gaudiran de  les exempcions de preus públics  regulades al decret de 
preus. 

l) Les  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,  i en cas que  siguin cònjuges,  fills  i 
filles, el llibre de família. 

 
15.2. Ajuts a determinats estudiants de doctorat 

 
15.2.1. 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.  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, 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 (FPI‐UPC i FPU‐UPC). 

– Subprograma d'ajuts per a la Formació de Personal Investigador (MINECU). 

– 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 (FIAGAUR). 

 
15.2.2. 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  en  fase  de  beca  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 2014/2015. 

 
15.3. 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. 
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15.4. 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’estudiantat, que estan 
regulats al decret de preus. 

 
L’import abonat per la prestació de serveis acadèmics només es retorna per motius justificats. 
Aquesta devolució inclou únicament els imports corresponents als preus públics corresponents 
a crèdits. Com a norma general, no es retornen els imports corresponents a serveis prestats a 
sol∙licitud  de  l’estudiant,  despeses  d’expedient  acadèmic,  assegurança  escolar  i  la 
contraprestació per serveis específics. 

 
15.4.1. Motius que justifiquen la devolució de l’import de la matrícula 

 
15.4.1.1.  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. 

 
 

15.4.1.2. Per malaltia o accident greu de l'estudiant o d'un familiar de primer grau que comporti 
la impossibilitat d'assistència als estudis per un període  superior a un mes. Cal fer la sol∙licitud 
de devolució de preus públics corresponent i adjuntar‐hi un informe mèdic oficial, en el qual ha 
de constar  la data  inicial de  la malaltia  i el període previst de convalescència.   El  terminis de 
presentació de la sol∙licitud de devolució de preus públics son: 
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 Per les matrícules formalitzades en el quadrimestre de tardor i les matrícules anuals: 
20 de novembre 

 Per les matrícules formalitzades en el quadrimestre de primavera: 20 d'abril 

 Per  les  matricules  anuals,  en  el  cas  d'assignatures  impartides  en  el  segon 
quadrimestre: 20 d'abril. 

 
 
15.4.1.3.  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. 
   
 
15.4.1.4. 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.   


