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ACORD DEL CONSELL SOCIAL D’ACTUALITZACIÓ DE L’APARTAT DE TARIFES 
I PREUS DEL PRESSUPOST UPC 2020 

 

 
ANTECEDENTS 

La disposició final 6a del Reial Decret-Llei 17/2020, de 5 de maig, pel que s’aproven mesures de 
suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la 
COVID-19, modifica l’article 81.3.b) de la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats, eliminant el 
sistema de forquilles que afectava a la definició del preus públics, de forma que els preus 
universitaris els fixarà cada Comunitat autònoma, dins d’uns límits màxims establert per la 
Conferència General de Política Universitària. 

La Resolució de 29 de maig de 2020, de la Secretaria d’Universitats publica l’Acord de 27 de maig 
de 2020 de Conferència General de Política Universitària, que fixa els límits màxims dels preus 
públics per al curs 2020-2021. 

La llei 4/2020 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 fa possible que, el 
decret de preus incorpori la rebaixa d’un 30% de l’import els preus dels crèdits de grau i màster, 
respectant l’Acord de la Conferència General de Política Universitària. 

El Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les Universitats públiques de 
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2020-2021 s’ha publicat al DOGC de 
2.07.2020 (Decret 64/2020, de 30 de juny). El text normatiu incorpora canvis que fan necessari 
l’actualització del redactat de les tarifes aplicables per al curs 2020-2021. 

 
La baixada establerta en el decret de preus per al curs 2020-2021 respon a una voluntat política 
que preveu que en un termini de 3 anys es recuperin els preus anteriors al curs 2012. Per aquesta 
raó, determinats instruments que es van implementar amb motiu de l’increment de preus es 
modularan d’acord amb la nova realitat, com ara els trams de beca equitat, o la bonificació que 
podien acordar els Consell Socials respecte dels preus de màster no habilitant, per exemple. 

En aquest darrer cas, per als estudis de màster que no habiliten per a l’exercici d’activitats 
professionals regulades es mantindrà el preu que fixa el decret, sense aplicar cap bonificació 
extraordinària, atesa la reducció de preu prevista. 

Per donar compliment a l’establert en l’article 2.4 del decret de preus s’incorpora un nou punt 
en les tarifes dels centres adscrits per determinar el nivell a que correspon cada màster, dels 
establerts en el curs 2011-2012, a efectes del càlcul de la tutela acadèmica. 

Així mateix, també cal actualitzar el preu del crèdit del curs d’introducció per recollir la rebaixa 
del preu del crèdit, i actualitzar els preus de l’assegurança de mobilitat quan aquest pagament s 
realitza dins de la matrícula. 

 
Per tot això, correspon actualitzar l’apartat de tarifes i preus aplicables el curs acadèmic 2020- 
2021 del Pressupost UPC 2020, aprovat per Acord CS/2019/07/02, del Consell Social de 23 de 
desembre de 2019. 

 
El Consell de Govern de 2 de juliol de 2020 va aprovar l’actualització del document de Tarifes i 
preus del curs acadèmic 2020-2021 d’acord amb els canvis del document annex i va acordar 



traslladar aquest acord al Consell Social. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. El Decret 64/2020, de 30 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 2020-2021. 

 
 

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. 

 
3. L’article 59 dels Estatuts de la UPC estableix que són funcions del Consell de Govern, elaborar 
i aprovar normes i criteris relatius a l’activitat acadèmica. 

 
En virtut del que precedeix, a proposta del Consell de Govern, es pren el següent 

 
 

ACORD 
 

S’aprova l’actualització del document de Tarifes i preus del curs acadèmic 2020-2021 d’acord 
amb els canvis del document annex. 

 
 
 
 

Barcelona, 20 de juliol de 2020 



2.7 DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CRÈDIT DELS ESTUDIS DE MÀSTER QUE NO HABILITEN PER A 
L’EXERCICI D’ACTIVITATS PROFESSIONALS REGULADES I DELS CRÈDITS MATRICULATS 
EN ESTUDIS OFICIALS DE DOCTORAT 

 
Als estudiants matriculats en estudis de màster que no habiliten per a l’exercici d’activitats 
professionals regulades, se’ls aplicaran els preus públics establerts al Decret pel qual es fixen els 
preus dels serveis acadèmics a les Universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta 
de Catalunya, sense cap aplicar cap bonificació addicional. 

 
Aquest preu és d’aplicació, també, a les activitats formatives estructurades en crèdits en els 
estudis oficials de doctorat. 

 
En el cas de màsters interuniversitaris impartits de forma conjunta amb universitats públiques 
catalanes, s’aplicarà preu que determini la universitat coordinadora. 

 
En el cas de màsters universitaris Erasmus Mundus, es contempla la possibilitat de fixar l’import 
de matrícula que acordi el Consorci Interuniversitari corresponent. Si s’escau, s’aplicarà una 
bonificació específica, per ajustar els preus als acords del Consorci Interuniversitari. 

 
2.10 PREUS DEL CURS D’INTRODUCCIÓ 

 
Els preus que hauran d’abonar a la Universitat Politècnica de Catalunya els estudiants que cursin 
els cursos d’introducció es calcularan prenent com a referència els preus d’uns estudis amb 
coeficient d’estructura docent C. 

 
2.14 PÒLISSA D’ASSEGURANÇA PER A ESTADES DE MOBILITAT 

 
Els estudiants UPC que en el curs 2020-2021 realitzin estades de mobilitat, en qualsevol 
modalitat, hauran de contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi les contingències 
d’assistència mèdica i en viatge a l’estranger. El preu d’aquesta pòlissa s’abonarà en el procés 
de matrícula corresponent i serà: 

 
• 79 euros per a les mobilitats realitzades a països europeus 
• 99 euros per a la resta del món, excepte els Estats Units. 

 
La UPC liquidarà el preu corresponent a la companyia d’assegurances, qui expedirà el certificat 
de cobertura de pòlissa a favor de l’estudiant/a. Aquest preu no pot ser objecte de retorn, 
devolució i/o compensació. 

 
22.8 PREU DE REFERÈNCIA DELS MÀSTERS PER AL CÀLCUL DE LA TUTELA ACADÈMICA. 

 
En el curs 2011-2012 tots els màsters universitaris oficials impartits per la UPC es van situar en 
el nivell III, establert en el decret de preus per aquell curs. Per tant, a efectes del càlcul de la 
tutela acadèmica, es determina que per a tots els màsters oficials impartits pels centres adscrits 
en el curs 2020-2021 correspon el nivell III. 
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