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5.4. APROVACIÓ DE LES TAXES I PREUS PER AL CURS ACADÈMIC  

2014-15 
 
 
  
Acord núm. 59/2014.  Vist l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en 
virtut del Decret 92/2014 de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les 
universitats públiques de Catalunya  i a  la Universitat Oberta de Catalunya per al  curs 2014‐
2015, l’article 89 i de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya i l’article 151 d dels Estatuts de 
la  UPC,  s’aproven  els  preus  següents:  règim  econòmic  dels  estudiants  visitants, 
semipresència,  doctorat,  màsters  oficials,  titulacions  pròpies  de  Graduat  Multimèdia  i 
Graduat  en  Fotografia  i  Creació  Digital,    curs  d’introducció  i  preus  addicionals  per  a  la 
tramesa de títols a l’estranger. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01. ACORD DEL CONSELL SOCIAL D’APROVACIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC DELS 
ESTUDIANTS I LES ESTUDIANTES VISITANTS DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER AL CURS ACADÈMIC 2014-2015  
 
 
ANTECEDENTS 
 
La Normativa Acadèmica General, la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i la 
Normativa Acadèmica de Màsters Oficials incorporen la figura dels estudiants i les 
estudiantes visitants, que s’incorporen a un ensenyament oficial de la UPC per cursar 
una part dels seus estudis amb efectes acadèmics i no ho fan en el marc d’un 
programa de mobilitat o un conveni que estableixi la gratuïtat de la matrícula al centre 
de destí. 
 
Abans del curs 2012-2013, en el qual el Ministeri d’Educació i Esports va fixar la 
forquilla de preus en base al preu de cost, la UPC fixava el preu dels visitants en funció 
dels costos mitjos dels diversos ensenyaments. 
 
A partir del curs 2012-2013 en el qual el Ministeri fixa els preus en relació a la forquilla 
del preu de cost de graus i màsters, i al fixar el preu del crèdit fixa, de manera 
indirecta, el preu de cost de grau i màster, la UPC aprova com a preu del crèdit per a 
estudiants visitants, el 100% del cost corresponent al coeficient B de preus del grau. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Decret 92/2014 de 17 de juny, (DOGC núm. 6647, de 19 de juny de 2014), pel 
qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015, estableix al 
seu article 1.3 “Els consells socials de les universitats públiques de Catalunya fixen els 
preus pels conceptes següents: 
 
a) La prestació dels ensenyaments propis de les universitats, dels cursos 
d’especialització i la inscripció d’estudiants que cursin determinades matèries amb 
autorització de la universitat. [...]” 
 
2. L’article 89 lletra i de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, estableix que 
corresponen al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les 
funcions següents: i) Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els 
dels cursos d’especialització, amb llurs possibles exempcions i bonificacions, i els dels 
serveis de la universitat. 
L’article 81.3 b de la Llei Orgànica d’Universitats, en el redacció donada pel 
ReialDecret Llei 14/2012 estableix: “Els ingressos pels preus públics per serveis 
acadèmics i altres drets que s’estableixin legalment. En el cas d’estudis conduents a 
l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, els preus 
públics i drets els fixa la comunitat autònoma, dins els límits que estableixi la 
Conferència General de Política Universitària, que han d’estar relacionats amb els 
costos de prestació del servei [...]”. 
 
En virtut del que precedeix, a proposta de la gerència, es pren el següent 
 
 
 
 
 
 
 



ACORD 
 
Els preus que hauran d’abonar a la UPC els estudiants i les estudiantes visitants 
(modalitat regulada a la Normativa Acadèmica General, la Normativa Acadèmica dels 
Estudis de Grau i a la Normativa Acadèmica de Màsters Oficials, aprovades pel 
Consell de Govern de la UPC) són els següents: 
 
El preu de la matrícula dels estudiants i les estudiantes visitants es calcularà segons el 
nombre de crèdits a cursar, de forma que cobreixi el 100% del cost del crèdit 
corresponent a uns estudis amb coeficient d’estructura docent B segons els preus 
establerts en el Decret 92/2014 de 17 de juny, (DOGC núm. 6647, de 19 de juny de 
2014), pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques 
de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015. Aquest 
preu és per al curs 2014/2015 de 143,08 euros. 
 
Serveis administratius: Els estudiants i estudiantes visitants no abonaran cap import 
en concepte de serveis administratius: despeses de matriculació i d’expedient 
acadèmic, serveis específics, de suport a l’aprenentatge, expedició de certificacions 
acadèmiques i certificats o diplomes propis de la titulació. 
 
Règim d’exempcions, bonificacions i recàrrecs: Els estudiants i estudiantes 
visitants no estaran subjectes a cap recàrrec per repetició d’assignatures, ni tampoc a 
cap de les exempcions i bonificacions previstes al Decret de la Generalitat de 
Catalunya pel qual es fixen cada any els preus de la prestació de serveis acadèmics a 
les universitats públiques. 
 
Règim de devolució de l’import de la matrícula: La devolució de l’import de la 
matrícula es farà en els supòsits definits a l’apartat corresponent del pressupost de la 
UPC. 
 
Distribució d’ingressos: El 50% dels ingressos procedents de la matriculació dels 
estudiants i les estudiantes visitants es repartiran segons el criteri següent: 
 
- el 25% al centre on l’estudiant o l’estudianta visitant realitzi els estudis 
- el 25% a un fons d’ajuts per fomentar la mobilitat dels estudiants i les estudiantes de 
la UPC i externs tant a nivell nacional com internacional, d’acord amb les bases que es 
definiran a aquest efecte. Aquest fons serà gestionat pel Vicerectorat de Política 
Universitària, com a responsable de la política internacional. 
 
 
 
Barcelona, 22 juliol de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
02. ACORD DEL CONSELL SOCIAL D’APROVACIÓ DELS PREUS ADDICIONALS 
PER SEMIPRESÈNCIA PER AL CURS ACADÈMIC 2014-2015 
 
ANTECEDENTS 
 
El decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques 
catalanes permet que els seus consells socials fixin els preus per la contraprestació pels 
materials didàctics específics i serveis específics en els sistemes metodològics que impliquin 
semipresència, preu que s’afegeix al de l’assignatura. 
 
Aquests preus s’han actualitzat cada any acadèmic, en el mateix percentatge que els preus 
fixats pel decret esmentat anteriorment. 
 
Des del curs 2002-2003 s’ha estat aprovant i aplicant una taxa de semipresència en concepte 
de costos associats a la necessitats docents motivades per aquest model d’aprenentatge, d’una 
banda dels materials docents que s’havien de desenvolupar per aquesta modalitat i d’altra, a 
una major dedicació del professorat a aquesta modalitat.  
 
Els centres docents que imparteixen les titulacions semipresencials han sol·licitat la eliminació 
d’aquesta taxa, ja que atès que ja s’imparteixen des de fa anys, els materials han estat 
amortitzats i l’atenció a l’estudiant ha anat convergint entre els estudis presencials i no 
presencials. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Decret 92/2014 de 17 de juny, (DOGC núm. 6647, de 19 de juny de 2014), pel qual es 

fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la 
Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015, estableix al seu article 1.3 “Els 
consells socials de les universitats públiques de Catalunya fixen els preus pels conceptes 
següents: 
 

[...] b) La contraprestació per serveis específics i de suport a l’aprenentatge per alsestudiants 
dels centres universitaris, i la contraprestació pels materials didàctics específics en els sistemes 
metodològics que impliquen semipresència en els estudis”. 
 
2. L’article 89 lletra i de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, estableix que corresponen 
al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: i 
Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els dels cursos d’especialització, 
amb llurs possibles exempcions i bonificacions, i els dels serveis de la universitat. 
 
En virtut del que precedeix, a proposta de la gerència, es pren el següent: 
 
ACORD 
 
1) Deixar en suspens la taxa de semipresència que fins ara tenia un preu únic de 8,15€ /crèdit 

semipresencial + 4% d’IVA (i que s’afegia al preu públic del crèdit), pels estudis ja 
implantats i/o en extinció següents: d’Enginyeria Electrònica (2n cicle),d’Enginyeria 
d’Organització Industrial, la Diplomatura d’Òptica i el Grau en Òptica i Optometria, Màster 
universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria, Màster Universitari en Enginyeria 
d’Organització, Màster universitari en Tecnologies de Materials Fibrosos, Paperera-Gràfica 
i del Cuir, Màster en Enginyeria Electrònica, Màster en Recursos Naturals. 

 
2) Estudiar, quan s’implanti una nova titulació semipresencial, els costos derivats del model 

d’aprenentatge i l’actualització de la taxa de semipresència per la seva aplicació. 
 
 
Barcelona, 22 juliol de 2014 
 



 
 
 
03. ACORD DEL CONSEL SOCIAL D’APROVACIÓ DELS PREUS DELS 
PROGRAMES DE DOCTORAT PER AL CURS ACADÈMIC 2014/2015 
 
ANTECEDENTS 
 
Tots els programes de doctorat que s’imparteixen a la UPC ja estan adaptats a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior i no és necessari fixar els nivells d’experimentalitat dels ensenyaments no 
adaptats. 
 
Per això per al curs 2014/2015 només és necessari establir els preus dels seminaris o altres 
activitats, que estiguin organitzats en crèdits i concretar els preus per direcció, tutela, avaluació, 
lectura i defensa de la tesis doctoral. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. El Decret 92/2014 de 17 de juny, (DOGC núm. 6647, de 19 de juny de 2014), pel qual es 
fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la 
Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015, estableix al punts 3 del seu annex 1: 
 
3.1 Màsters universitaris oficials: Els imports del crèdit d’aquests estudis seran els següents: 
 
a) Màsters que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades i per aquells que 
disposin de recomanacions acordades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a 
l’elaboració de les memòries de sol·licitud dels títol oficials inclosos en l’annex 4: el preu per 
crèdit és de 41,17 euros. 
 
b) Màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades: el preu per 
crèdit és de 65,87 euros. 
 
3.2 En el cas dels màsters de l’apartat b) del punt anterior els Consells Socials podran establir 
una bonificació de fins el 30% sobre el preu del crèdit establert, conforme els criteris que 
estableixin aquests Consells Socials. També podran establir una bonificació específica per als 
Màsters Erasmus Mundus. 
[......] 
 
3.4 Doctorat: els cursos, seminaris o altres activitats de formació investigadora que, si escau, 
puguin organitzar les universitats en els estudis oficials de doctorat, sempre que estiguin 
estructurats en crèdits, es fixen de la mateixa manera i amb els mateixos imports que preveu 
l’apartat 3.1 d’aquest annex 1. 
 
2. L’article 89 lletra i de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, estableix que corresponen 
al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: i 
Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els dels cursos d’especialització, 
amb llurs possibles exempcions i bonificacions, i els dels serveis de la universitat. 
 
En virtut del que precedeix, a proposta de la gerència, es prenen els següents 
 
ACORDS 
 
1) Els preus a satisfer pels estudiants i les estudiantes que es matriculin en un programa de 

doctorat, durant el curs 2014-2015, seran els següents: 
 

- Preus per crèdit: 51.46 € 
 
Aquest preu inclou la bonificació que, amb caràcter general, ha establert el consell social per 
als màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades. 
 



2) Els preus de la tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral és, segons els col·lectius 
 
 
 
 
 
 
 

Admissió Curs 2014-2015 Tutela Defensa
RD 99/2011 RD 99/2011 401,12 156,87 
RD 778 RD 778 122,13 156,87 
RD 778 RD 1393/2007 122,13 156,87 
RD 778 RD 99/2011 122,13 156,87 
RD 56/2005 RD 1393/2007 401,12 156,87 
RD 56/2005 RD 99/2011 401,12 156,87 
RD 1393/2007 RD 1393/2007 401,12 156,87 
RD 1393/2007 RD 99/2011 401,12 156,87 

 
 
 
 
Barcelona, 22 juliol de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
04. ACORD DEL CONSELL SOCIAL D’APROVACIÓ DELS PREUS DELS 
MÀSTERS UNIVERSITARIS PER AL CURS ACADÈMIC 2014-2015  
 
ANTECEDENTS 
 
1. El Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre (BOE 260 de 30 d’octubre) estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
 
2. D’acord amb la legislació vigent, cal determinar els preus aplicables als estudis 
oficials de màster. Per al curs 2014/2015, com el curs anterior, el decret de 
preusestableix un únic preu per a tots els màsters que habiliten per a l’exercici 
d’activitats professionals regulades, per aquells que disposin de recomanacions 
acordades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’elaboració de les memòries 
de sol·licitud dels títol oficials, i un altre preu per als màsters que no habiliten per a 
l’exercici d’activitats professionals regulades. Aquest curs, com a novetat, s’incorporen 
els màsters que donen accés a professions de la marina mercant en el primer grup. 
 
2. El mateix decret estableix la possibilitat que el Consell Social estableixin una 

bonificació de fins el 30% sobre el preu del crèdit establert. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Els preus públics dels serveis acadèmics que ofereixen les universitats públiques 
catalanes són establerts per la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els límits que 
determina la Conferencia General de Política Universitària. 
 
2. El Decret 92/2013 de 17 de juny, (DOGC núm. 6647, de 17 de juny de 2014), pel 
qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015, estableix al 
seu annex 1 punt 3: 
 
3. Preus per a la prestació d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols de màsters 
universitaris oficials i doctorats adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior de les 
universitats públiques. 
 
3.1 Màsters universitaris oficials: Els imports del crèdit d’aquests estudis seran els 
següents: 
a) Màsters que habilitin per a l’exercici d’activitats professionals regulades i per aquells 
que disposin de recomanacions acordades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 
per a l’elaboració de les memòries de sol·licitud dels títol oficials inclosos en l’annex 4 
del decret, o els que donen accés a professions de la marina mercant: el preu per 
crèdit és de 41,17 euros. 
b) Màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades: el preu 
per crèdit és de 65,87 euros. 
 
3.2 En el cas dels màsters de l’apartat b) del punt anterior els Consells Socials podran 
establir una bonificació de fins el 30% sobre el preu del crèdit establert,conforme els 
criteris que estableixin aquests Consells Socials. 
 
També podran establir una bonificació específica per als Màsters Erasmus Mundus. 

 
En virtut del que precedeix, a proposta de gerència, es pren el següent: 
 
 



 
ACORD 
 
Els estudiants matriculats en estudis de màster que no habiliten per a l’exercici 
d’activitats professionals regulades, excepte el cas del màster en Enginyeria Nuclear 
(el preu del qual no es objecte de bonificació), tindran una bonificació, d’acord amb 
l’article 4.2 del decret 92/2014, de forma que el preu del crèdit serà de 51,46 euros. 
 
En el cas de màsters interuniversitaris impartits de forma conjunta amb universitats 
públiques catalanes, s’aplicarà preu que determini la universitat coordinadora. 
 
En el cas de màsters universitaris Erasmus Mundus, es contempla la possibilitat de 
fixar l’import de matrícula que acordi el Consorci Interuniversitari corresponent. Si 
s’escau, s’aplicarà una bonificació específica, per ajustar els preus als acords del 
Consorci Interuniversitari. 
 
Barcelona, 22 juliol de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
05. ACORD DEL CONSELL SOCIAL D’APROVACIÓ DE PREUS DE LES 
TITULACIONS PRÒPIES DE GRADUAT MULTIMÈDIA I GRADUAT EN 
FOTOGRAFIA I CREACIÓ DIGITAL, PER A L’ANY ACADÈMIC 2014-2015 
 
ANTECEDENTS 
 
El Graduat en Multimèdia i el Graduat en Fotografia i Creació Digital són titulacions 
pròpies de la Universitat Politècnica de Catalunya, que s’imparteixen a la Fundació 
Politècnica de Catalunya. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 89 lletra i de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, estableix que 
corresponen al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les 
funcions següents: i Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els 
dels cursos d’especialització, amb llurs possibles exempcions i bonificacions, i els dels 
serveis de la universitat. 
L’article 125 d dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya: El pressupost 
anual d’ingressos ha de contenir: d els ingressos pels ensenyaments propis, els cursos 
d’especialització i els referents a les altres activitats autoritzades a la Universitat, els 
preus dels quals s’han d’atenir al que estableixi el Consell Social, segons el que 
determina la Llei d’universitats de Catalunya, i en tot cas s’han d’aprovar conjuntament 
amb el pressupost de l’exercici en el qual s’han d’aplicar. 
 
En virtut del que precedeix, a proposta de la Fundació Politècnica de Catalunya es 
pren l’acord següent: 
 
ACORD 
 
Els preus que hauran d’abonar els estudiants i les estudiantes del Graduat Multimèdia i 
del Graduat en Fotografia i Creació Digital per a l’any acadèmic 2014-2015 són els 
següents: 
 
Serveis Acadèmics 
Preus que cal satisfer per la prestació d’ensenyaments conduents a l’obtenció dels 
títols propis de la UPC, Graduat en Multimèdia i Graduat en Fotografia i Creació 
Digital. 
 
Semestre 3180 € 
Curs 6360 € 
Crèdits matrícula sencera 106 € 
Crèdits matrícula per assignatures soltes 106 € 
Crèdits matrícula per lliure 106 € 
 
Serveis administratius 
Està previst que per aquests serveis, s’apliquin els mateixos preus que marca el 
Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics de les 
universitats públiques per als cursos corresponents. 
 
Trasllat d’expedient 54,54 € 
 
Expedició de certificacions acadèmiques 27,27 € 



 
 
 
 
Expedició de títols 
 
Preu per expedició de primer títol 184,11 € 
 
Preu per duplicat 184,11 € 
 
Pagament de la matrícula 
- Pagament únic del 100% de l’import de la matrícula. Caldrà efectuar-lo 5 dies 
després de la formalització de la matrícula. 
- Pagament fraccionat per parts iguals de l’import de la matrícula. Es realitzarà 
mitjançant rebut domiciliat; el primer fraccionament es farà efectiu 5 dies després de la 
formalització de la matrícula i el segon el mes de desembre. 
 
Règim d’exempcions i bonificacions 
No hi ha establert cap tipus de règim d’exempcions i/o bonificacions pel fet de tractarse 
de títols propis de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Règim de recàrrecs 
No hi ha establert cap règim de recàrrecs per altres matrícules ni per segona titulació. 
 
Règim de convalidacions i/o reconeixements de crèdits 
El percentatge del preu pels serveis acadèmics que han de satisfer els estudiants i les 
estudiantes per la convalidació de certes assignatures del pla d’estudis, o pel 
reconeixement de crèdits per altres activitats, és: 
 
Convalidacions 15% 
 
Reconeixement de crèdits 100 % 
 
Règim de devolució d’imports de la matrícula 
Es retornarà el 90% de l’import pagat en cas que l’estudiant o l’estudianta anul·li la 
seva matrícula com a màxim els 5 dies abans de l’inici del curs. 
 
Es retornarà el 50% de l’import pagat en cas que l’estudiant o l’estudianta causi baixa 
entre el primer dia i un mes de l’inici de les classes. 
 
No es retornarà cap import si l’estudiant o l’estudianta causa baixa després d’un mes 
de l’inici de les classes. 
 
Acords econòmics amb la Universitat 
Els acords econòmics estan pactats entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la 
Fundació Politècnica de Catalunya. 
 
 
Barcelona, 22 juliol de 2014 
 
 
 
 
 



 
 
06. ACORD DEL CONSELL SOCIAL D’APROVACIÓ DEL REGIM DE PREUS DEL 
CURS D’INTRODUCCIÓ 
 
ANTECEDENTS 
El Pla de Viabilitat de la UPC aprovat en Consell de Govern el 9 de febrer de 2012, i 
pel ple del Consell Social, en data 21 de febrer de 2012, inclou una actuació relativa a 
la realització de cursos de preparació. 
 
Aquesta mesura cerca satisfer una demanda que ja existeix (estudiantat de Cicles 
Formatius de Grau Superior, estudiantat que segons el batxillerat triat no ha fet 
algunes de les matèries bàsiques o estudiantat amb notes de tall baixes) i alhora 
busca la millora del rendiment d’aquest estudiantat. Per tant, la mesura tindrà un 
impacte econòmic indirecte (menys abandonament, més ingressos per resultats en el 
model de finançament) i directe del cobrament de la matrícula. 
 
Donat que aquests cursos d’introducció no formen part dels estudis oficials, cal regular 
el seu règim de preus. 
 
FONAMENTS DE DRET 
El Decret 92/2014 de 17 de juny, (DOGC núm. 6647, de 19 de juny de 2014), pel qual 
es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a 
la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015, estableix al seu article 1.3 
“Els consells socials de les universitats públiques de Catalunya fixen els preus pels 
conceptes següents 
 
[...] a) La prestació dels ensenyaments propis de les universitats, dels cursos 
d’especialització i la inscripció d’estudiants que cursin determinades matèries amb 
autorització de la universitat.  
 
L’article 89 lletra i de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, estableix que 
corresponen al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les 
funcions següents: i Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els 
dels cursos d’especialització, amb llurs possibles exempcions i bonificacions, i els  dels 
serveis de la universitat. 
 
En virtut del que precedeix, a proposta de la Vicerectora de Política Docent, es pren el 
següent: 
 
ACORD 
Els preus que hauran d’abonar a la Universitat Politècnica de Catalunya els estudiants 
i les estudiantes que cursin els cursos d’introducció es calcularan prenent com a 
referència els preus d’uns estudis amb coeficient d’estructura docent C. 
 
Serveis Acadèmics: El preu de la matrícula es calcularà d’acord amb el nombre de 
crèdits a cursar. L’import de cada crèdit, per al curs 2014-2015, és de 39,53 euros 
Serveis Administratius: Els estudiants i les estudiantes abonaran els preus que, en 
concepte de serveis administratius, es regulen pel Decret en el qual es fixen el preus 
dels serveis acadèmics a les universitats públiques, que la Generalitat publica cada 
any. 
 
Règim de recàrrecs: No s’estableix cap recàrrec per repetició d’assignatures ni per 
segona titulació, atès que la naturalesa del curs d’introducció. 
 



Règim d’exempcions i bonificacions: No s’estableix cap exempció ni bonificació 
econòmica, atès que es no tracta d’un estudi oficial de la Universitat. 
 
Règim de devolució d’imports de matrícula: La devolució dels imports de matrícula 
es farà d’acord amb el que es regula al Pressupost de la UPC. El pressupost de la 
titulació haurà de suportar aquestes devolucions de matrícula. 
 
Acords econòmics amb la Universitat: 
Els ingressos procedents de la matriculació del curs d’introducció, resultants de  
l’aplicació del règim de preus, exempcions i bonificacions, recàrrecs i de devolució 
d’imports de matrícules, formaran part del pressupost genèric de la universitat. 
 
Barcelona, 22 juliol de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
07. ACORD DEL CONSELL SOCIAL D’APROVACIÓ DELS PREUS ADDICIONALS 
PER LA TRAMESA DE TÍTOLS A L’ESTRANGER 
 
 
ANTECEDENTS 
Fins al curs acadèmic 2013-2014 el Ministeri d’Educació i Esports (MECD) en 
col·laboració amb el Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació (MAEC), enviava els 
títols universitaris oficials mitjançant valisa diplomàtica a les ambaixades i consolats 
(representacions espanyoles de l’exterior), per tal de facilitar la recollida als 
interessats. D’acord amb la circular publicada l’1 d’abril del 2014 de l’AECID, a partir 
de l’1 de maig del 2014, aquest organisme ja no es fa càrrec de l’enviament del títol 
oficial al consolat espanyol més proper a la localitat de residència de la persona 
titulada. En conseqüència, cada universitat ha de gestionar aquest enviament a 
l’estranger, amb els costos corresponents. Dins d’aquesta tramesa estaven incloses 
les gestions de retorn de la documentació signada per la persona interessada a 
l’estranger cap a la universitat amb un sobre prepagament, enviat per la pròpia 
universitat per tal de rebre el comprovant de recepció del títol, que substituiria la 
signatura al llibre de registre. 
 
En data 28 d’abril, davant de la sol·licitud de diverses universitats, es modifica el 
procediment i el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC) comunica que 
seran les representacions espanyoles de l’exterior, les quals enviïn mitjançant correu 
electrònic el comprovant de recepció del títol signat per l’interessat. 
 
Atès que és un servei que s’haurà de seguir prestant a l’usuari, que té un cost i que 
aquest no pot ser assumit per la pròpia universitat, el decret de preus 92/2014 de 17 
de juny, (DOGC núm. 6647, de 19 de juny de 2014), incorpora la possibilitat que els 
Consells Socials de les universitats puguin establir un preu per donar aquest servei. 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. El Decret 92/2014 de 17 de juny, (DOGC núm. 6647, de 19 de juny de 2014), pel 
qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014-2015, estableix al 
seu article 1.3 “Els consells socials de les universitats públiques de Catalunya fixen els 
preus pels conceptes següents: 
c) El cost d’enviament a l’estranger dels títols universitaris als estudiants que sol·licitin 
aquest enviament. 
2. L’article 89 lletra i de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya, estableix que 
correspon al consell social, en matèria econòmica, pressupostària i patrimonial, les 
funcions següents: i) Aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat, els 
dels cursos d’especialització, amb llurs possibles exempcions i bonificacions, i els dels 
serveis de la universitat. 
 
En virtut del que precedeix, a proposta de la gerència, es pren el següent: 
 
ACORD 
El preu per a la tramesa dels títols a les representacions espanyoles de l’exterior més 
properes a la residència de la persona interessada serà de 30 €. Aquest preu inclou la 
gestió de la tramesa, i les despeses d’enviament. 
 
 
Barcelona, 22 de juliol de 2014 


