RELACIÓ DE PREUS UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
CURS ACADÈMIC 2019-2020
TAXES FIXES DE MATRÍCULA
Gestió d’expedient acadèmic (quadrimestral)
Suport a l’aprenentatge (quadrimestral)
Assegurança escolar (anual) (obligatòria i exclusiva per menors de 28 anys)
PREU DEL CRÈDIT
Estudis de Grau (coeficient d’estructura docent B)
Estudis de Grau (coeficient d’estructura docent C)
Estudis de MÀSTER
Estudiants Visitants
Assignatures en examen per extinció de docència Graus

IMPORT
54,54 €
35, 00 €
1,12 €
IMPORT
35,77 €
39,53 €
51,46 €
143,08 €
5,93 €
Percentatge
PREU DEL CRÈDIT CONVALIDAT, ADAPTAT I RECONEGUT
aplicat al preu
del crèdit
Estudis de GRAU (coeficient d’estructura docent B)
15%
Estudis de GRAU (coeficient d’estructura docent C)
15%
Estudis de MÀSTER
15%
Coeficient
RECÀRRECS
aplicat al preu
del crèdit
Recàrrecs Estudis de GRAU (Coeficient d’estructura docent B)
Segona Matrícula GRAU
1,2*
Tercera Matrícula GRAU
2,6*
Quarta i posteriors Matrícules GRAU
3,6*
Recàrrecs Estudis de GRAU (Coeficient d’estructura docent C)
Segona Matrícula GRAU
1,2*
Tercera Matrícula GRAU
2,6*
Quarta i posteriors Matrícules GRAU
3,6*
Recàrrecs Estudis de MÀSTER
Segona Matrícula MÀSTER
1,625
Tercera Matrícula MÀSTER
1,750
Quarta i posteriors Matrícules MÀSTER
1,875
Recàrrec per as estudiants estrangers no residents, que no siguin Nacionals d’estats
1,5
membres de la Unió Europea. Estudis de MÀSTER
Altres recàrrecs
Recàrrec per as estudiants estrangers no residents, que no siguin Nacionals d’estats
1.5
membres de la Unió Europea. Estudis de GRAU
Per segons i successius ensenyaments universitaris de GRAU (40%)
1,4

Import
5,37 €
5,93 €
7,72 €
Import

44,18 €
95,73 €
132,55 €
48,82 €
105,78 €
146,46 €
83,62 €
90,06 €
96,49 €
77,19 €

59,30 €
55,34 €

*L’import d’aquest crèdit serà el resultant d’aplicar un coeficient de 1,2 (2,6 o 3,6) al preu del crèdit sobre el qual es va
aplicar el coeficient el curs anterior actualitzat per l’Índex de preus al consum de Catalunya interanual del mes d’abril de
2019

TAXES
Certificats Acadèmics
Estudis de convalidacions/reconeixements/adaptacions
Trasllat d’expedient
Taxa de modificació i ampliació de matrícula
Preparació de documentació per a la legalització dels programes d’assignatures i
plans d’estudis universitaris que han de sorgir efectes a l’estranger
Títol Universitari Oficial (Suplement Europeu al Títol inclòs)
Suplement Europeu al Títol (per a estudis no adaptat a l’Espai Europeu d’Educació
Superior en el cas d’estudis adaptats només per a segones i successives expedicions)
Tramesa de títols a l’estranger
Taxa de preinscripció MÀSTER
Avançament matrícula MÀSTER
Prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers(modalitat unitats docents a
cursar)
Prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers (modalitat examen)

IMPORT
27,27 €
54,54 €
54,54 €
27,27 €
30,00 €

30,00 €
30,21 €
300,00 €
39,53 € per
crèdit
152,66 €

BONIFICACIONS I EXEMPCIONS
Família nombrosa categoria especial
Família nombrosa categoria general
Persones discapacitades (grau de discapacitat 33 % o superior)
Víctimes d’actes terroristes
Víctimes de violència de gènere
1
Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batxillerat
Crèdits MH obtinguts en el curs acadèmic o semestre immediatament anterior

Percentatge
aplicat
100 %
50 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%

218,15 €
32,75 €

Decret de Preus Públics dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya

1

Bonificació aplicable al primer any acadèmic dels estudis universitaris.

*L’import d’aquest crèdit serà el resultant d’aplicar un coeficient de 1,2 (2,6 o 3,6) al preu del crèdit sobre el qual es va

aplicar el coeficient el curs anterior actualitzat per l’Índex de preus al consum de Catalunya interanual del mes d’abril de
2019

