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 MATRÍCULA D’ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU I DE MÀSTER UNIVERSITARI 

CURS 2018‐2019 
 

  INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LA MATRÍCULA 
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BEQUES I AJUTS 
 

BECA GENERAL (matrícula condicional com a becari) 
 

Si el curs passat no vas obtenir beca  i vols fer  la matrícula condicional, has de sol∙licitar  l’acreditació econòmica que 
expedeix l’AGAUR i fer la sol∙licitud de la beca abans de matricular‐te. 
 

És molt important comprovar els requisits dels crèdits a matricular establerts a la convocatòria. 
 
Consulta els requisits d’aquesta beca a http://www.ub.edu/beques/grausimasters 
 

BECA EQUITAT 
 

En aquest  fullet  trobaràs  també  informació sobre  la beca equitat, és a dir, un ajut que convoca  l’Agència de Gestió 
d’Ajuts  Universitaris  i  de  la  Recerca  (AGAUR)  per  a  la minoració  del  preu  del  crèdit  d’ensenyaments  de  grau,  i 
d’ensenyaments de màster universitari que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades. Els sol∙licitants 
d’aquesta beca estan obligats a demanar també la beca general. 
http://www.ub.edu/beques/grausimasters 
 

AJUTS UB 
 

A més,  la Universitat de Barcelona (UB) posa també al teu abast un programa especial d’ajuts per a  la matrícula que 
pots consultar a http://www.ub.edu/beques/grausimasters 

DESCOMPTES EN 
EL PREU DE LA 
MATRÍCULA 

Consulta si pots gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que et fa 
falta per acreditar que compleixes els requisits. Consulta‐ho encara que et matriculis com a becari condicional, ja que 
hauràs d’indicar‐ho en el moment de matricular‐te per tal que es pugui aplicar el descompte si et deneguen la beca. 
www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica 

PAGAMENT DE LA 
MATRÍCULA 

La UB t’ofereix diferents modalitats de pagament de la matrícula que pots consultar en aquest fullet. Tanmateix, busca 
la informació econòmica de matrícula al web per a possibles actualitzacions. 
www.ub.edu/acad/matricula/pagament 
 

Recorda que  cal  fer el pagament dins del  termini establert,  ja que el  fet de no pagar  la matrícula o algun dels  seus 
fraccionaments dintre d’aquest termini comporta la suspensió automàtica dels teus drets com a estudiant amb els efectes i 
les condicions establerts a la normativa de matrícula.  
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CRÈDITS A 
MATRICULAR 

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits de què s’han de matricular els estudiants 
segons el tipus d’ensenyament (grau o màster). 

 
És  important  que  els  estudiants  que  sol∙liciten  beca  general  comprovin  els  requisits  dels  crèdits  a  matricular 
establerts a la convocatòria.  

 
Grau 
 

Si ja has estat matriculat a la universitat  Si et matricules per primera vegada 

Segons la modalitat de dedicació, t’has de matricular 
dels crèdits següents: 
 
Temps complet: entre 46 i 60 crèdits 
Temps parcial: entre 18 i 45 crèdits 
 
Els crèdits reconeguts no es comptabilitzen en el total 
de crèdits a matricular. 

Segons la modalitat de dedicació, t’has de matricular 
dels crèdits següents: 
 
Temps complet: 60 crèdits 
Temps parcial: 30 crèdits 
 
Els crèdits reconeguts no es comptabilitzen en el total 
de crèdits a matricular. 

Màster 

Segons la modalitat de dedicació, t’has de matricular dels crèdits següents: 
 
Temps complet: entre 49 i 60 crèdits  
Temps parcial: entre 20 i 48 crèdits 
 
Els crèdits reconeguts no es comptabilitzen en el total de crèdits a matricular. 

NORMATIVA 
ACADÈMICA 

Pots consultar la normativa de matrícula i tota la informació corresponent a www.ub.edu/acad/matricula. 
 
Pots consultar la normativa acadèmica dels ensenyaments de la UB a www.ub.edu/acad/noracad. 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
(Ensenyaments de grau) 

 

SI JA HAS ESTAT MATRICULAT A LA UB EN EL MATEIX ENSENYAMENT 

 En el cas de sol∙licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar 
el compliment dels requisits.  

SI ET MATRICULES PER PRIMERA VEGADA 

En tots els casos, has de presentar: 

 Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula: 

 En el cas d’estudiants amb DNI o NIE espanyol no han de presentar fotocòpia de la documentació d’identitat si, en el moment de la 
matrícula,  autoritzen  a  la  UB  a  efectuar  les  comprovacions  necessàries  a  través  de  la  consulta  electrònica  a  l’administració 
corresponent. 

  En el cas d’estudiants estrangers de fora de la UE, fotocòpia del passaport. 
 En el cas d’estudiants estrangers de la UE, poden presentar fotocòpia del document d’identitat expedit en el país d’origen. 

 En el cas de sol∙licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar 
el compliment dels requisits. 

A més, has d’afegir la documentació següent en funció de la via d’admissió i la teva procedència: 

ESTUDIANTS ADMESOS PER PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 

Estudiants amb les EBAU/PAU per a 
alumnat de batxillerat i assimilats  

 Si has fet les EBAU/PAU a Catalunya o a la UNED: no cal aportar cap document. 

 Si has fet  les EBAU/PAU en una altra comunitat autònoma: el  justificant d’haver abonat els 
drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència. 

Estudiants amb estudis universitaris 
iniciats 

 Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència. Si 
el centre és de la UB, no cal aportar cap documentació.  

Estudiants que fan simultaneïtat 
d’estudis 

 Certificat acadèmic. Si el centre és de la UB, no cal aportar cap documentació. 

Estudiants amb batxillerat europeu o 
internacional, estudiants  amb estudis de 
sistemes educatius de la UE o d’altres 
amb acords internacionals en règim de 
reciprocitat, i estudiants amb estudis de 
d’altres sistemes educatius estrangers 
homologats al batxillerat espanyol  

 No cal aportar cap document. 

Titulats universitaris i assimilats  

 En el cas d’estudis universitaris de la UB, no cal aportar cap documentació. 

 En  el  cas  d’estudis  universitaris  espanyols:  Original  i  fotocòpia  del  títol,  del  certificat 
substitutori  corresponent o del  resguard de  la  sol∙licitud del  títol. No  cal  aportar  aquesta 
documentació  si  el  títol  és  posterior  a  l’any  1991  i  si,  en  el  moment  de  la  matrícula, 
s’autoritza  a  la  UB  a  efectuar  les  comprovacions  necessàries  a  través  de  la  consulta 
electrònica a l’administració corresponent. 

 En  el  cas  d’estudis  universitaris  estrangers:  Original  i  fotocòpia  de  la  credencial 
d’homologació  o  de  la  declaració  d’equivalència  a  nivell  universitari  de  grau    emesa  pel 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
Estudiants amb títol de tècnic superior de 
formació professional 

 No cal aportar cap document.  

Estudiants provinents de la prova d’accés 
per a més grans de 25 anys 

 No cal aportar cap document. No obstant, si t’has presentat a les proves per a més grans de 
25 anys en una altra comunitat autònoma, cal aportar el justificant d’haver abonat els drets 
de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència. 

Estudiants provinents de la prova d’accés 
per a més grans de 40 o 45 anys  

 No cal aportar cap document. 

ESTUDIANTS ADMESOS HAVENT SOL∙LICITAT PLAÇA AL CENTRE 

Accés amb reconeixement de 30 o més 
crèdits en un ensenyament de grau 

 Resolució del degà del centre que atorga la plaça corresponent. 
 Si  accedeixes  amb  estudis  universitaris  espanyols,  justificant  d’haver  abonat  els  drets  de 
trasllat d’expedient emès pel centre de procedència. Si el centre és de  la UB, no cal aportar 
cap document. 

Estudiants amb batxillerat homologat, no 
comunitaris i no residents 

 Original i fotocòpia de la credencial d’homologació del títol estranger. 

En el cas de no presentar tota la documentació el dia de matrícula, has de lliurar‐la en la Secretaria d'Estudiants i Docència del centre en el 
termini de 10 dies naturals  a partir de  la  formalització de  la matrícula. No presentar  la documentació en  aquest  termini pot  comportar 
l’anul∙lació d’ofici de  la matrícula per part de  la UB  sense dret  a  cap  reintegrament.  En  tot  cas,  la presentació de  la documentació  serà 
condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula , modificar la matrícula i/o sol∙licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, 
trasllats d'expedient, etc.). 
 
Després de matricular‐te, has d’adreçar‐te a  les oficines del Banco  Santander ubicades a  la UB, on et  faran  la  fotografia  i et  lliuraran, a 
l’instant, el carnet de  la UB que, a més d’identificar‐te com a membre de  la comunitat universitària,  incorpora múltiples  funcions  i  facilita 
l’accés a diversos serveis    www.ub.edu/carnet/ca/index.html 
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 

(Ensenyaments de màster universitari) 
 

SI JA HAS ESTAT MATRICULAT A LA UB EN EL MATEIX ENSENYAMENT 

 

 En el cas de sol∙licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar el 
compliment dels requisits. 

SI ET MATRICULES PER PRIMERA VEGADA  

 
 

 Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula: 

 En el cas d’estudiants espanyols o residents a Espanya, fotocòpia del  DNI o de la targeta de residència. 
  En el cas d’estudiants estrangers de fora de la UE, fotocòpia del passaport. 
 En el cas d’estudiants estrangers de la UE es pot presentar fotocòpia del document d’identitat expedit en el país d’origen. 

 
A més, has d’afegir la documentació següent en funció de la teva procedència i la documentació addicional que calgui segons s’especifica a 
l’apartat corresponent: 

Títol oficial espanyol de graduat, 
diplomat, enginyer tècnic, 
arquitecte tècnic, llicenciat, 
enginyer o arquitecte  

 Original  i  fotocòpia del títol, del certificat substitutori corresponent o del resguard de  la sol∙licitud 
del títol. En el cas de titulats per la UB, serà suficient un expedient acadèmic. 

Títol estranger homologat al 
corresponent títol oficial 
espanyol de nivell de graduat, 
diplomat, enginyer tècnic, 
arquitecte tècnic, llicenciat, 
enginyer o arquitecte o declarat 
equivalent a nivell universitari de 
grau 

 Original  i  fotocòpia  de  la  credencial  d’homologació  o  de  la  declaració  d’equivalència  a  nivell 
universitari de grau  emesa pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

Títol estranger no homologat al 
corresponent  títol oficial 
espanyol, ni declarat equivalent a 
nivell universitari de grau, 
expedit per una institució 
d’educació superior de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior 

 Original i fotocòpia del títol o del certificat substitutori corresponent. 
 Original  i fotocòpia del document que acrediti que el títol faculta per a  l’accés a ensenyaments de 
màster en el país expedidor. 

 Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés 
al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.  

Títol estranger no homologat al 
corresponent  títol oficial 
espanyol, ni declarat equivalent a 
nivell universitari de grau , 
expedit per una institució 
d’educació superior aliena a 
l’Espai Europeu d’Educació 
Superior 

 Original i fotocòpia del títol o del certificat substitutori corresponent. 
 Original de  la corresponent autorització d’accés a estudis de màster emesa per  l’òrgan competent 
de la UB. 

 Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés 
al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic.  

 
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA ADDICIONAL 

 
 Estudiants amb estudis oficials de màster  iniciats que canvien d’universitat:  justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient 
emès pel centre de procedència, excepte si es justifica la simultaneïtat dels estudis. 

 Estudiants que  inicien estudis de màster a  la UB provinents d’altres universitats  i sol∙liciten beca general: certificat acadèmic personal 
dels estudis que li han donat accés al màster. En el cas d’estudis cursats a l’estranger, també la traducció jurada del certificat acadèmic 
personal  i la declaració d’equivalència de nota mitjana emesa pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 

 Altres documents acadèmics que afectin la matrícula. 
 

En el cas de no presentar tota la documentació el dia de matrícula, has de lliurar‐la en la Secretaria d'Estudiants i Docència del centre en el 
termini de 10 dies naturals  a partir de  la  formalització de  la matrícula. No presentar  la documentació en  aquest  termini pot  comportar 
l’anul∙lació d’ofici de  la matrícula per part de  la UB  sense dret  a  cap  reintegrament.  En  tot  cas,  la presentació de  la documentació  serà 
condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula , modificar la matrícula i/o sol∙licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, 
trasllats d'expedient, etc.). 
 
Després de matricular‐te, has d’adreçar‐te a  les oficines del Banco  Santander ubicades a  la UB, on et  faran  la  fotografia  i et  lliuraran, a 
l’instant, el carnet de  la UB que, a més d’identificar‐te com a membre de  la comunitat universitària,  incorpora múltiples  funcions  i  facilita 
l’accés a diversos serveis    www.ub.edu/carnet/ca/index.html 
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INFORMACIÓ ECONÒMICA 
Aquesta informació serà d’aplicació sempre que no s’especifiqui d’una altra manera en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya 
per al curs 2018‐2019, en les diverses convocatòries de beques o en altres normatives legals . 
Pots  consultar  la  informació  actualitzada  sobre  la  matrícula  (normativa,  informació  econòmica,  preu  de  matrícula)  a 
www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica. 

 

MODALITATS DE MATRÍCULA 

A) Matrícula condicional com a becari (beca de caràcter general) 
http://www.ub.edu/beques/grausimasters 
 
Per poder fer la matrícula condicional, has d’haver sol∙licitat la beca prèviament a la matrícula i, a més, has d’haver estat becari l’any anterior, o 
bé tenir l’acreditació econòmica positiva que expedeix l’AGAUR i que s’ha de sol∙licitar abans de la matrícula. 
 
És possible que en el moment en què es matriculen els alumnes de primer curs encara no s’hagi publicat la convocatòria de beca general. Si és 
així, podràs matricular‐te condicionalment sense haver‐la demanat si compleixes l’altre requisit (ser becari el curs 2017‐2018 o tenir l’acreditació 
positiva de l’AGAUR). 
 
Recorda que, en el cas que t’hagis matriculat en aquesta modalitat de matrícula sense haver sol∙licitat la beca, has de tramitar la sol∙licitud en el 
període que estableixi la convocatòria. La UB comprovarà que l’hagis demanat. 
 

Procediment de matrícula 

 Si compleixes els requisits abans esmentats, en el moment de la matrícula el sistema permetrà que et matriculis com a becari condicional. 

 Recorda que la gratuïtat de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport només s’atorga als crèdits matriculats per 
primera vegada. El preu a pagar de  les assignatures  repetides serà el preu del crèdit  fixat en el Decret de preus aplicant el coeficient de 
repetició  corresponent.  També  s’ha  d’abonar  el  preu  dels  crèdits  reconeguts;  el  preu  de  la  gestió  de  l’expedient  acadèmic;  el  preu  de 
l’assegurança  escolar;  si  escau,  el  preu  dels  serveis  específics  i  de  suport  a  l’aprenentatge;  i,  si  se  sol∙liciten,  el  preu dels  altres  serveis 
universitaris. 

 En tot cas, cal que acreditis la modalitat de matrícula que la UB aplicarà si et deneguen la sol∙licitud de beca i que també s’aplicarà als crèdits 
no exempts de pagament d’acord amb  la convocatòria  i amb el que s’assenyala en el punt B. En el cas de denegació de  la beca, hauràs 
d’abonar el preu  corresponent que  resulti d’aquesta modalitat de matrícula  alternativa en el  termini que  s’estableixi en el  resguard de 
matrícula. Aquest import s’ha d’abonar independentment que presentis qualsevol dels recursos o al∙legacions establerts en la resolució de la 
convocatòria. Un cop resolt el recurs o l’al∙legació es procedirà a la seva devolució, si s’escau. 

 
És important que comprovis que reuneixes els requisits acadèmics que estableix la convocatòria abans de matricular‐te com a becari, ja que en 
el moment de la matrícula pots acollir‐te al pagament fraccionat, però en cas de denegació, segons la data de resolució, podries tenir menys 
terminis per pagar‐la. 
  
En el  cas de no  complir els  requisits per matricular‐te  com a becari  condicional, has de matricular‐te obligatòriament en  la modalitat de 
matrícula que correspongui de l’apartat B d’aquest document fins a la denegació o la concessió de la beca per l’organisme competent. En el 
cas de concessió de la beca, la UB tramitarà la modificació de la matrícula i la devolució de l’import corresponent. 
 

B) Matrícula per a la resta d’estudiants 
 

En funció de la teva situació, la modalitat de matrícula i l’import seran els següents: 
1. Ordinària: modalitat de matrícula a formalitzar en el cas que no acreditis cap de les exempcions i/o bonificacions legalment establertes. En 

aquesta modalitat, cal abonar íntegrament el preu per crèdit i el preu per la gestió de l’expedient acadèmic establerts en el Decret de preus 
de  la Generalitat de Catalunya; el preu de  l’assegurança escolar,  si ets menor de 28 anys; el preu dels  serveis específics  i de  suport a 
l’aprenentatge, i, si els sol∙licites, el preu dels altres serveis universitaris. 

2. Exempta  o  bonificada: modalitat  de matrícula  a  formalitzar  en  el  cas  que  acreditis  alguna  de  les  exempcions  legalment  establertes. 
Independentment de l’exempció de matrícula que acreditis, cal abonar íntegrament el preu de l’assegurança escolar, si ets menor de 28 
anys; el preu dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i el preu dels altres serveis universitaris sol∙licitats.  

 
Si pots gaudir d’alguna exempció, recorda que has de presentar la documentació acreditativa el dia que et matriculis. Si fas l'automatrícula 
des de fora de la UB, hauràs d’entregar‐la a la Secretaria d’Estudiants i Docència del teu centre en el termini de 10 dies naturals a partir de 
la formalització de la matrícula. En cas de no lliurar la documentació, es modificarà la modalitat de matrícula i hauràs de pagar la diferència. 
 
Tipus d’exempció i documentació que cal aportar en el moment de la matrícula:  

Tipus   Exempció  Documentació que cal aportar amb la matrícula 
Família nombrosa de 
categoria especial 

 

– 100% del preu per 
crèdit 

– 100% del preu per la 
gestió de l’expedient 

Cal disposar d’algun dels documents següents: 
– Original  i una fotocòpia del títol de família nombrosa vigent a  l’inici del curs 
acadèmic. No  cal  aportar  aquesta documentació  si  el  títol  està  expedit pel 
Departament  de  Treball,  Afers  socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de 
Catalunya  i, en el moment de  la matrícula, s’autoritza a  la UB a efectuar  les 
comprovacions necessàries mitjançant  la consulta electrònica a  l’esmentada 
administració. 

– El resguard acreditatiu d’haver sol∙licitat l’expedició o la renovació del títol de 
família nombrosa, juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui 
la  categoria.  En  aquest  cas,  s’haurà de presentar  a  la  secretaria del  centre 
l’original i la fotocòpia del títol abans del 31 de desembre de 2018. 

Família nombrosa de 
categoria general 
 

– 50% del preu per 
crèdit 

– 50% del preu per la 
gestió de l’expedient 
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– Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, 
Afers  Socials  i  Famílies en què  s’acrediti que, d’acord  amb  l’establert en  la 
disposició  transitòria  de  la  Llei  26/2015,  l’estudiant  tenia  la  condició  de 
família nombrosa en data 1 de gener de 2015. 

Matrícula d’honor en el 
batxillerat: qualificació final 
de batxillerat o COU igual o 
superior a 9 amb menció de 
“Matrícula d’Honor”, o 
premi extraordinari de 
batxillerat 

– 100% del preu per 
crèdit 

(S’ha d’abonar el 100% 
del preu per la gestió de 
l’expedient) 

– Original  i  fotocòpia del certificat de notes emès pel centre on has cursat els 
estudis  de  batxillerat  en  què  consti  la menció  de  la matrícula  d’honor,  o 
documentació  acreditativa  de  l’obtenció  del  premi  extraordinari  de 
batxillerat.  

– En el  cas d’estudis en  centres estrangers ubicats  a  Espanya,  cal  aportar un 
certificat de notes emès pel centre on s’han cursat els estudis en què consti 
que és un  centre  estranger que ha estat  autoritzat  segons disposa  el Reial 
decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a 
Espanya. 

Estudiants amb discapacitat 
d’un grau mínim del 33% 

– 100% del preu per 
crèdit 

– 100% del preu per la 
gestió de l’expedient 

Cal disposar d’algun dels documents següents: 
– Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent. 
– Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies o l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes. 

– Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en què es reconeix la 
condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran 
invalidesa. 

– Resolució del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat o del Ministeri de 
Defensa en què es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent 
per al servei.  

 
No  cal  aportar  cap  document  si  el  certificat  està  emès  pel  Departament  de 
Treball, Afers Socials  i Famílies de  la Generalitat de Catalunya  i, en el moment 
de  la matrícula,  s’autoritza  a  la UB  a  efectuar  les  comprovacions  necessàries 
mitjançant la consulta electrònica a l’esmentada administració. 

Persones que hagin estat 
víctimes d'actes terroristes, 
cònjuge i fills 

– 100% del preu per 
crèdit 

– 100% del preu per la 
gestió de l’expedient 

– Certificat expedit pel Ministeri de l’Interior que acrediti la condició de víctima. 
– Fotocòpia del llibre de família en el cas de fills i cònjuge. 

Persones que hagin estat 
víctimes de violència de 
gènere i fills 

– 100% del preu per 
crèdit 

– 100% del preu per la 
gestió de l’expedient 

Cal disposar d’alguns dels documents següents: 

– Ordre de protecció a favor de la víctima, mentre estigui en vigor. 

– Informe  del Ministeri  Fiscal  que  indiqui  que  hi  ha  indicis  de  violència  de 
gènere, mentre no es dicti l’ordre de protecció. 

– Sentència  judicial condemnatòria definitiva o  ferma, amb una validesa per 
tota  la durada de  la pena de presó  imposada a  la persona maltractadora  i 
per la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades 
a favor de la víctima. 

– Sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les 
mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, 
sempre que la sentència faci referència al manteniment d’aquestes mesures 
fins que assoleixi la fermesa. 

Aquesta documentació es pot substituir per: 

– Certificat  emès  per  l'Oficina  d'atenció  a  la  Víctima  del  Delicte  del 
departament  de  Justícia,  o  l’organisme  equivalent  d’altres  comunitats 
autònomes, que acrediti la condició de víctima i que deixi constància de la 
vigència d’aquesta condició en el període de matrícula. 

A més  d’algun  d’aquests  documents,  cal  aportar  una  fotocòpia  del  llibre  de 
família en el cas de fills dependents de les víctimes. 
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PREU DE LA MATRÍCULA  
El preu de  la matrícula  i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a  les universitats públiques catalanes, es  fixa 
anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, el Consell Social de la UB pot fixar altres preus no especificats en el Decret de 
preus públics.  

 

A) CONCEPTES QUE INCLOU LA MATRÍCULA 
 

Pots consultar els preus dels conceptes que inclou la matrícula i que es relacionen a continuació a www.ub.edu/acad/matricula/preus. 
 

1. Serveis acadèmics de caràcter docent (preu dels crèdits) 
 
El Decret de preus estableix un preu del crèdit diferenciat segons el tipus (grau o màster) i l’ensenyament en què et matriculis. 
 

2. Serveis de caràcter no docent 
 
Els serveis de caràcter no docent que inclou la matrícula són: 

 Gestió de l’expedient acadèmic. 

 Assegurança escolar. Els estudiants menors de 28 anys —espanyols, de països de  l’espai econòmic europeu que estudien amb  les mateixes 
condicions que  els  espanyols, o d’altres països que no pertanyen  a  l’espai econòmic europeu  amb  conveni de  reciprocitat  expressament 

reconeguda— han d’abonar l’import de l’assegurança escolar obligatòria. 
 Serveis específics i de suport a l’aprenentatge: 
– Suport al manteniment i actualització del Campus Virtual. 
– Accés a la Xarxa UB i a internet a tots els campus i equipaments de la UB (aules d’informàtica i Wi‐Fi)  
– Programari docent de llicències comercials i d’accés lliure. 
– Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet. 
– Assignació de correu institucional ub.edu i espai d’1 TB a OneDrive amb opció gratuïta d’Office 365. 

 

3. Altres serveis universitaris que s’ofereixen amb la matrícula 
 
En el moment de la matrícula es poden contractar altres serveis universitaris. Una vegada contractats, la renúncia posterior no comporta en cap 
cas la devolució de l’import abonat. 

 Assegurança voluntària. Els alumnes, amb caràcter voluntari, poden sol∙licitar la pòlissa d’assegurança voluntària que la UB té subscrita per a 
tots els estudiants que cursen qualsevol dels estudis oficials que imparteix. El alumnes més grans de 28 anys han de fer una renúncia explícita 
en el cas de no voler contractar‐la. Excepcionalment, alguns ensenyaments poden establir l’obligatorietat de disposar d’aquesta assegurança. 

 Fundació Solidaritat. 
 Cooperativa l’Economista. 

 Esports UB. 
 Escola d’Idiomes Moderns. 
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B) BONIFICACIONS I EXEMPCIONS EN EL PREU DE LA MATRÍCULA 
 
A més de les exempcions de matrícula que es detallen a l’apartat «Modalitats de matrícula» d’aquest fullet, el Decret de preus estableix les 
bonificacions següents en el preu de la matrícula: 

 
1. Matrícules d’honor obtingudes en el curs o semestre immediatament anterior  
 
La bonificació s’aplica sempre que  les matrícules d’honor s’hagin obtingut a estudis cursats en  la UB durant el curs acadèmic  immediatament 
anterior al qual l’estudiant es matricula, o durant el semestre immediatament anterior en el cas de matrícula semestral.   
 
Independentment de  la classe de matrícula aplicable,  la bonificació es deduirà un cop calculat  l’import  total dels crèdit matriculats,  llevat dels 
serveis. L’import de la bonificació es fixarà en funció del tipus (grau o màster) i de l’ensenyament cursat pels estudiants, en els supòsits i amb els 
criteris que s’estableixen a la normativa de matrícula de la UB. 
 
Els crèdits reconeguts qualificats amb matrícula d’honor no computen en el càlcul dels crèdits objecte de bonificació.  
 
2. Matrícula de crèdits convalidats, adaptats i reconeguts 
 
Si has obtingut la convalidació, l’adaptació o el reconeixement de crèdits, has d’abonar a la UB el percentatge que s’estableixi a aquest efecte en el 
Decret de preus de la Generalitat de Catalunya respecte al preu ordinari del crèdit corresponent. 
 

C) INCREMENTS EN EL PREU DE LA MATRÍCULA 
 
1. Segones i successives matrícules 
 
Quan et matricules per segon, tercer, quart o successius cops d’un mateix crèdit, l’import s’incrementa en els percentatges establerts en el Decret 
de preus de la Generalitat de Catalunya.  
 
2. Segons i successius ensenyaments  
 
El Decret de preus de  la Generalitat de Catalunya estableix  increments  i recàrrecs per als estudiants que tinguin un o més títols universitaris 
oficials o  les condicions per obtenir‐los,  llevat que es  tracti dels primers estudis oficials de màster universitari o de doctorat. També s’aplica 
aquest recàrrec als estudiants que tinguin un títol superior no universitari equivalent, a tots els efectes, a un títol de grau. La UB aplica el preu de 
matrícula en les condicions i amb les exempcions establertes en l’esmentat decret. 
 
Per garantir la correcta aplicació d’aquest increment, en el moment de fer la matrícula et demanarem una declaració responsable justificativa 
de la teva formació acadèmica. 

 
 

MODALITATS DE PAGAMENT  
Les entitats bancàries col∙laboradores de la UB són: Banco Santander, BBVA i CaixaBank.  
 

Pots abonar  l’import de  la matrícula en un pagament únic o de manera  fraccionada. Tanmateix, per a possibles actualitzacions, consulta  la 
informació econòmica de matrícula a: (www.ub.edu/acad/matricula/pagament). 

 

PAGAMENT  
ÚNIC 

1. Rebut únic  
 

En el moment de fer la matrícula, cal imprimir el resguard de matrícula i el rebut de pagament, que s’ha de fer efectiu en una 
de les entitats bancàries col∙laboradores de la UB, dintre del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la 
data de formalització de la matrícula) i mitjançant una de les opcions que s’indiquen a continuació: 
 

 Pagament en caixers automàtics (amb ràfega –CPR– o codi de barres) de les oficines de les entitats col∙laboradores. 

 Pagament per banca electrònica: 
– Línia Oberta (CaixaBank): també permet a no clients pagar amb targeta de crèdit o dèbit. 
– Banca Online (BBVA). 
– Supernet (Banco Santander). 

 
Has de conservar durant tot el curs el justificant de pagament per si fos necessari acreditar‐ne l’abonament. 
 
Aquesta modalitat de pagament és d’aplicació obligatòria en els supòsits següents: 
 
a) Estudiants que modifiquin la seva matrícula i generin una nova liquidació econòmica. 
b) Estudiants que no han  realitzat el pagament en  les  condicions  i els  terminis establerts per a  les  altres modalitats de 

pagament recollides en aquesta normativa. 
c) Estudiants que s’han acollit a l’exempció per família nombrosa i no han presentat el títol vigent abans del 31 de desembre 

de 2018. 
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PAGAMENT 
ÚNIC 

2. Pagament domiciliat 
 
Només es facilitarà el pagament domiciliat, a petició de l’interessat, en una de les entitats bancàries col∙laboradores de la UB, 
quan la matrícula s’efectuï dintre dels terminis següents: 

 Matrícula anual o de primer semestre: fins el 31 d’octubre de 2018. 

 Matrícula de segon semestre (nomes en ensenyaments amb model de matrícula semestral): fins el 6 de març de 2019. 
 

L’import de  la sol∙licitud de matrícula serà carregat,  íntegrament  i d’un sol cop, a partir dels 7 dies posteriors a  la data de 
formalització de la sol∙licitud de matrícula. 
 
Per  acollir‐te  a  aquesta  modalitat  de  pagament  has  de  presentar,  en  el  moment  de  la  sol∙licitud  de  matrícula,  una 
autorització  de  domiciliació  bancària  de  rebuts  segons  el  model  establert.  Pots  obtenir  el  document  a 
www.ub.edu/acad/matricula/pagament. 
 

És responsabilitat teva verificar que el compte on domicilies el pagament estigui operatiu, que estigui autoritzat el càrrec 
de la domiciliació per a aquest curs acadèmic, i que l’entitat bancària hagi fet efectiu el pagament de la matrícula, ateses les 
conseqüències de la falta de pagament establertes a la normativa de matrícula. 

PAGAMENT 
FRACCIONAT 

3. Rebuts fraccionats en terminis 
 
Per conèixer les condicions i els terminis establerts per a aquesta modalitat de pagament, consulta la normativa de matrícula a: 

www.ub.edu/acad/matricula/pagament. 
 
Per acollir‐te a aquesta modalitat de pagament, l’import dels crèdits de la matrícula ha de ser igual o superior a 300 euros.  
 
En el moment de  fer  la matrícula, cal  imprimir el  resguard de matrícula  i el primer  rebut de pagament. Aquest  resguard 
inclou un resum de les dades econòmiques en què es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer‐los efectius. 
També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB (MónUB > La Teva UB > Consulta i pagament de 
rebuts), al qual hauràs d’accedir per pagar la resta de rebuts. 
 
És responsabilitat teva fer efectiu el pagament dels rebuts de la matrícula en els terminis establerts. Si no es compleix el 
pagament, es procedirà de conformitat amb el que estableix la normativa de matrícula. En cap cas tindràs dret a reclamar 
la devolució de les quantitats ja satisfetes. 

 
4. Pagament fraccionat en mensualitats mitjançant préstec  

 
4.1. Préstec de fraccionament de matrícula (PFM) a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) 
 
L’Institut Català de Finances de la Generalitat de Catalunya ha establert una línia de col∙laboració amb l’AGAUR que permet 
millorar el finançament de les matrícules a estudiants universitaris.  
 
Per acollir‐te a aquesta modalitat de pagament, has de seleccionar l’opció corresponent en el moment de fer la matrícula i 
escollir l’entitat financera. L’AGAUR t’enviarà un correu electrònic per explicar‐te els tràmits posteriors i l’entitat contactarà 
amb tu per gestionar el préstec. En el cas que finalment no es formalitzi el préstec,  l’AGAUR ho comunicarà a  la UB  i 
tindràs un termini de 7 dies per fer efectiu el pagament de la teva matrícula. 
 
Consulta els requisits per poder sol∙licitar el préstec i les seves condicions a: www.ub.edu/acad/matricula/pagament. 
 
4.2.  Préstec amb una entitat financera 

 
La UB ha arribat a diferents acords amb les entitats financeres col∙laboradores per al finançament de la teva matrícula. Pots 
consultar aquests acords a: www.ub.edu/monub/serveis/financament. 
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CONSEQÜÈNCIES DE L’IMPAGAMENT DE LA MATRÍCULA 

El  pagament  total  de  l’import  de  la matrícula  és  un  requisit  essencial  de  la  seva  validesa.  Si  fracciones  el  pagament,  l’obligació  de 
pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què hagis fet tots i cadascun dels pagaments fraccionats. 
 
El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la UB donarà lloc a la suspensió temporal 
automàtica dels teus drets com a  alumne, sense necessitat de requeriment previ per part de la UB, i a la proposta de denegació de la 
beca, en el cas que l’hagis sol∙licitat. La durada màxima de la suspensió temporal serà fins que finalitzi el curs acadèmic. 
 
La suspensió temporal dels teus drets com a estudiant s’aixecarà quan abonis a la UB, en efectiu i d’un sol cop, la totalitat de l’import de 
la matrícula pendent d’abonar, més un recàrrec de  l’import total del/s rebut/s no satisfet/s, excloent serveis, en concepte de despesa 
per  la gestió de  falta de pagament. Aquest  recàrrec és d’un 5% si efectues el pagament dins dels dos mesos posteriors a  la data de 
finalització del termini per efectuar el pagament inicial del rebut, amb un increment d’un 5% per cada mes o fracció en què el rebut resti 
pendent, fins a un màxim d’un 50%. A l’efecte de l’aplicació de l’increment d’aquest recàrrec, el mes d’agost és inhàbil.  
 
Qualsevol modificació o anul∙lació de matrícula es resoldrà sempre que estiguis al corrent del pagament dels rebuts.  
 
En tot cas, si finalitza el curs acadèmic sense que hagis efectuat el pagament, la matrícula serà anul∙lada d’ofici per part de la UB sense 
dret a cap  reintegrament. L’anul∙lació de  la matrícula  implicarà  la plena nul∙litat de  tots els efectes que aquesta matrícula hagi pogut 
produir i especialment de les qualificacions que hagis obtingut. 
 
El  pagament  de  la matrícula  efectuat  un  cop  finalitzat  el  curs  acadèmic  només  activa  les  assignatures  incorporades  en  acta  amb 
anterioritat a l’anul∙lació de la matrícula.  
 
Sense perjudici del que estableixin els paràgrafs anteriors, la UB, d’acord amb el que fixa el decret de preus, exigeix el pagament de les 
quantitats pendents per matrícules de  cursos  acadèmics  anteriors  i  simultanis  en qualsevol dels  seus  ensenyaments oficials,  com  a 
condició  prèvia  de matrícula  o  d’expedició  de  títols,  certificats  o  qualsevol  altre  document  acadèmic.  En  el  cas  que  les  quantitats 
pendents en matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis corresponguin a matrícules del graduat en Investigació Privada, la UB 
exigeix el pagament de les quantitats pendents únicament dins del mateix ensenyament propi. 
 
Important:  És  responsabilitat  de  l’estudiant  atendre  els  diferents  pagaments  que  tingui  pendents,  sense  necessitat  de  cap 
requeriment previ. 

 

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA 

Dins del termini establert anualment pel centre corresponent, pots sol∙licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures a la matrícula 
ja efectuada. Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior, i la UB 
ha d’abonar‐te la diferència que es pugui produir al teu favor. 
 
Finalitzat aquest  termini, pots sol∙licitar, sempre que estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts,  la supressió o 
l’addició  d’assignatures  a  la matrícula  ja  efectuada  dintre  dels  terminis  que  s’indiquen  en  aquest  apartat.  Aquesta modificació  de 
matrícula generarà una nova liquidació econòmica que substituirà o complementarà l’anterior i hauràs d’abonar l’import dels crèdits que 
ampliïs sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagis anul∙lat o modificat. El degà del centre resoldrà la 
sol∙licitud de modificació de matrícula. En la resolució es determinaran els efectes econòmics i acadèmics de la modificació.  
 
Els terminis per sol∙licitar una modificació de matrícula una vegada finalitzat el termini establert pel centre seran, en tot cas, els següents: 

 Matrícula de primer semestre i anual: fins al 31 d’octubre de 2018. 

 Matrícula de segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol/setembre: des de l’1 de febrer fins al 8 de març de 
2019. 

 
En aquells ensenyaments amb organització anual en què  la docència semestral permeti  l’ampliació de  la matrícula de crèdits de segon 
semestre, o en el cas de modificacions  i/o ampliacions de matrícula efectuades a partir del 25 de gener de 2019, s’abona per aquesta 
matrícula el preu per la gestió de l’expedient acadèmic previst per aquest concepte al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya. 
 
La modificació de matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació. 
 
Si, com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula, has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s’ha de dur a terme 
sempre d’un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació. Només en el cas de modificacions originades 
per  resolucions de beca denegada o de denegació del préstec AGAUR s’establirà, si escau  i en  funció de  les dates, un procediment de 
fraccionament del nou rebut que s’hagi de generar.  
 
Recorda que, si ets sol∙licitant de beca general  i  fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar  la  resolució de  la  teva beca  i el 
compliment dels seus requisits. 
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ANUL∙LACIONS DE MATRÍCULA 
 

1. Anul∙lació de matrícula 
 

Dins dels terminis que s’estableixen en aquest apartat, pots sol∙licitar a la UB l’anul∙lació total de la matrícula en els casos següents: 
a) Per malaltia  greu  de  l’estudiant  que  l’impedeixi  seguir  amb  normalitat  l’activitat  acadèmica,  degudament  acreditada mitjançant 

informe  mèdic  del  Servei  Català  de  Salut,  o  de  l’organisme  equivalent  d’altres  comunitats  autònomes,  o  segons  el  col∙lectiu 
(MUFACE),  en  què  es  conclogui  aquest  impediment.  En  aquest  cas,  l’estudiant  té  dret  a  la  devolució  de  l’import  dels  crèdits 
matriculats. En cas que s’anul∙li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia, es pot demanar la reserva 
de plaça, si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció. 

b) Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul∙lades al familiar directe o representant legal que ho sol∙liciti. 
Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció. 

c) Per matrícula  de  l’estudiant  en  un  altre  centre  de  la UB  o  en  altres  universitats  públiques,  en  cas  de  reassignació  de  plaça  per 
preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol∙licitis abans del 23 d’octubre de 2018, tens dret a la devolució 
de l’import dels crèdits matriculats que hagis abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha 
produït per haver sol∙licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors. 

d) Per interès personal de l’estudiant.  

 Si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau, sempre que sol∙licitis  l’anul∙lació de matrícula abans del 26 de 
setembre de 2018  i estiguis al corrent del pagament dels  rebuts de matrícula vençuts,  tens dret a  la devolució de  l’import dels 
crèdits matriculats.  Has de presentar la sol∙licitud d’anul∙lació al registre del centre on t’has matriculat, a una oficina de registre de 
la UB  o  per  qualsevol  altre mitjà  autoritzat  per  la  legislació  vigent.  Pots  consultar  altres  oficines  on  presentar  la  sol∙licitud  a: 
www.ub.edu/registre/ca/horari. Aquesta anul∙lació no comporta la reserva de plaça. 

 

 La resta d’estudiants podeu sol∙licitar l’anul∙lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. La 
sol∙licitud no es resol mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula. 
 
En cas que  l’estudiant hagi formalitzat  la matrícula com a becari de caràcter general, cal que sol∙liciti  l’anul∙lació de  la beca  i aboni 
l’import de la matrícula abans de presentar la sol∙licitud d’anul∙lació. 

 
L’anul∙lació  de matrícula  la  resoldrà  el  degà  del  centre.  Les matrícules  totalment  anul∙lades  no  tenen  cap  efecte  econòmic  posterior  en 
l’expedient de l’estudiant. Tindran els efectes acadèmics posteriors que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació respecte a 
l’abandonament dels estudis. 
 
 

Sempre que no s’hagin indicat altres dates, els terminis per sol∙licitar l’anul∙lació total de la matrícula seran, en tot cas, els següents: 

 Matrícula de primer semestre i anual: fins al 31 d’octubre de 2018 

 Matrícula de segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol/setembre: fins al 8 de març de 2019. 
 

2. Anul∙lació de matrícula per casos greus i excepcionals 
 

En casos greus i excepcionals degudament justificats, el vicerectorat competent, a proposta del degà del centre i amb informe previ de la 
gerència, pot acordar l’anul∙lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB. 
 
Cal haver abonat  l’import de  la matrícula abans de sol∙licitar‐ne  l’anul∙lació  fora dels  terminis establerts per  la UB. En cas contrari, no 
s’estudiarà la sol∙licitud presentada. 
 
L’anul∙lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació. 
 

 

CÒMPUT DE TERMINIS 

Llevat que, específicament, s’indiqui el contrari, quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que són naturals. 
 
Llevat que, específicament, s’indiqui el contrari, quan el  termini s’assenyali com a  la  finalització del curs, s’entén que és  la data de 30 de 
setembre. 

 



‐11‐      
                    

BEQUES DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT I DE L’AGAUR 

El Ministeri d’Educació, Cultura  i Esport  (MECD)  convoca  cada  curs acadèmic beques per als estudiants universitaris de grau  i de màster 
universitari: beca de caràcter general i beca de col∙laboració en departaments. Les convocatòries que estableixen els requisits es publiquen al 
BOE durant els mesos de juny, juliol i agost. 

 

L’AGAUR convoca beques d’equitat per a  la minoració dels preus dels estudis universitaris en  funció de  la  renda. La convocatòria està 
prevista per al mes de juliol i els requisits es podran consultar a www.ub.edu/beques/grausimasters. 
 

1. BECA DE CARÀCTER GENERAL  
(per a alumnes d’ensenyaments oficials de grau i de màster universitari) 
 

És molt important que, abans de matricular‐te, t’informis dels requisits i el procediment a: www.ub.edu/beques/grausimasters. 
. 
 
La sol∙licitud de la beca es fa per internet a través de la seu electrònica del MECD. Pots consultar els requisits i el termini per sol∙licitar la beca a 
www.ub.edu/beques/grausimasters.  
  
Per poder gaudir de matrícula  condicional, has d’haver  sol∙licitat  la beca prèviament a  la matrícula  i, a més, has d’haver estat becari  l’any 
anterior, o bé tenir l’acreditació econòmica positiva que expedeix l’AGAUR i que s’ha de sol∙licitar abans de la matrícula. 
 
Si posteriorment a la sol∙licitud es produeix la denegació de la beca o l’anul∙lació de la matrícula, hauràs d’abonar l’import total de la matrícula 
sol∙licitada. 
 

Qualsevol canvi d’estudis dins de  la mateixa UB o el  trasllat a una altra universitat o  la modificació de  la matrícula  impliquen  la necessitat 
d’actualitzar les dades a la sol∙licitud de beca. Aquest fet s’ha de comunicar a la Secretaria d’Estudiants i Docència on s’ha efectuat la matrícula. 
 

Abans de formalitzar una modificació o anul∙lació parcial de la matrícula, has d’informar‐te a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant (Travessera 
de les Corts, 131‐159, 08028 Barcelona) si aquesta modificació o anul∙lació implica la pèrdua del dret a gaudir de la beca. 
 
Els estudiants residents al País Basc queden exclosos de sol∙licitar la beca general, i hauran de demanar obligatòriament la beca del País Basc: 
www.ub.edu/beques/grausimasters/altres_ajuts/.  

 

2. BECA DE COL∙LABORACIÓ EN DEPARTAMENTS DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT  
(per a alumnes d’ensenyaments oficials de grau i de màster universitari) 
 
Pots informar‐te dels requisits i el procediment a:  www.ub.edu/beques/grausimasters. 
 

La beca de col∙laboració en departaments convocada pel MECD està destinada als estudiants de grau amb 180 crèdits superats o als estudiants 
de primer curs de màster universitari que vulguin iniciar‐se en les tasques d’investigació directament vinculades als estudis que cursin. Poden 
sol∙licitar‐la  tots  els  estudiants que  compleixin  els  requisits  acadèmics  establerts  a  la  convocatòria,  i  el  termini  és  la primera quinzena de 
setembre. 
 

Aquesta beca és compatible amb la beca general. Sol publicar‐se entre mitjan de juny i començament de juliol. 
 
La sol∙licitud de la beca es realitza per internet a través de la seu electrònica del MECD. Pots consultar els requisits i el termini per sol∙licitar‐la a: 
www.ub.edu/beques/grausimasters. 
 

3. BECA D’EQUITAT 
(per a alumnes d’ensenyaments oficials de grau i màster universitari) 
 
Són beques que suposen  la minoració dels preus dels crèdits matriculats per primera vegada en ensenyaments universitaris de grau  i en els 
ensenyaments de màsters universitari que habiliten per a  l'exercici d'activitats professionals  regulades. Aquesta minoració  serà diferent 
segons el llindar de la renda en què estiguis situat. 
 
La sol∙licitud de beca es podrà tramitar, a partir del mes de  juliol  i en el termini establert en  la convocatòria, a través de  l’Oficina Virtual de 
Tràmits de la Generalitat, i els requisits els pots trobar a:  www.ub.edu/beques/grausimasters. 
 
Per poder gaudir‐ne has de sol∙licitar obligatòriament la beca general del MECD. 
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BEQUES DE COL∙LABORACIÓ DE LA UB I AJUTS PER A ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 

1. BEQUES DE COL∙LABORACIÓ DE LA UB 
 

Pots informar‐te dels requisits i el procediment a:  www.ub.edu/beques/col.laboracio.  
 

La UB ofereix als seus alumnes la possibilitat de dur a terme tasques de col∙laboració en diferents unitats i centres de la UB i en entitats 
externes que tenen signats convenis de col∙laboració amb  la UB. Els estudiants reben, a canvi, un ajut econòmic  i són donats d’alta a  la 
Seguretat  Social.  Les beques de  col∙laboració  són una oportunitat de  formació  complementària  tant  acadèmica  com personal per  als 
estudiants que cursen estudis a la UB en règim d’ensenyament oficial. 
 

Els requisits generals que cal complir són els següents: 

 Ser estudiant de la UB o dels seus centres adscrits en qualsevol dels ensenyaments oficials de grau o màster universitari, o del graduat 
en Investigació Privada. No poden demanar beques de col∙laboració els alumnes de mobilitat procedents d’altres universitats. 

 No haver estat adjudicatari de  la beca en  la mateixa unitat, entitat externa o  facultat/ICE durant un màxim de 22 mesos consecutius 
immediatament precedents a la convocatòria de la beca. En cap cas es podrà col∙laborar més de 22 mesos a la mateixa unitat o entitat 
externa o facultat /ICE. 

 No haver gaudit de la mateixa beca de col∙laboració 

 Tenir un mínim de 30 crèdits ECTS superats en els estudis de què es matricula  i matricular‐se d’un mínim de 18 crèdits,  llevat de  les 
excepcions que es recullen al Reglament de Beques de Col∙laboració. 

 Tenir coneixements orals de català o castellà. 
 

Els requisits específics de cada beca s’explicitaran als annexos de les corresponents convocatòries de beques de col∙laboració. 
 

2. AJUTS PER A ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 
 

Programa DRAC 
 

El programa DRAC ofereix ajuts de mobilitat per a activitats específiques convocats per la Xarxa Vives d’Universitats. Aquesta convocatòria 
té tres terminis de presentació de sol∙licituds durant l’any: gener, maig i setembre, en els quals es resolen dos tipus d’ajuts destinats als 
estudiants: Formació Avançada i Hivern. 
 
Durant el mes de maig, la UB publica la convocatòria dels ajuts DRAC‐Estiu per a l’assistència a cursos d’estiu organitzats per les universitats 

de la Xarxa Vives. 
 

Programa Erasmus+ 

Per sol∙licitar ajuts de mobilitat dins el programa Erasmus+, els estudiants de grau hauran de tenir 60 crèdits superats de  la titulació  i els 
estudiants de màster universitari caldrà que tinguin 30 crèdits matriculats en el moment de la sol∙licitud i superats en el moment de fer la 
mobilitat.  
 

En termes generals, l’estudiant ha de tenir pendents de cursar els crèdits equivalents a la dedicació a temps complert, segons si l’estada és 
semestral o anual. 
 

Pots informar‐te a: http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/ 
 

El programa Erasmus+ té dues accions:  
 

 acció KA103: mobilitat dins de la UE  (estudis i pràctiques) 
Durant el mes de novembre es  convoquen els ajuts de mobilitat del programa Erasmus+ per a estudiants de grau  i màster per  fer una 
mobilitat d’estudis o pràctiques. En el cas de mobilitat d’estudis, l’ajut es pot sol∙licitar a alguna de les universitats amb les quals la UB té un 
acord signat. En el cas de la mobilitat de pràctiques, es pot sol∙licitar per dur a terme una mobilitat en una empresa o institució de la qual es 
tingui una acceptació en el moment de sol∙licitar l’ajut de mobilitat. 
L’estudiant d’últim any, pot sol∙licitar una mobilitat de pràctiques per dur‐la a terme l’any següent, un cop ja graduat. 
Els estudiants afectats amb una discapacitat d’un grau igual o superior al 33% compten amb ajuts complementaris.  

 

 acció KA107: mobilitat fora de la UE 
Durant el mes de novembre es  convoquen els ajuts de mobilitat del programa Erasmus+ per a estudiants de grau  i màster per  fer una 
mobilitat d’estudis en una universitat de fora de la UE amb la qual la UB ha signat un acord Erasmus. 
 

Ajuts per a la participació en programes de mobilitat internacional 
 

Els  estudiants  de  la  UB  que  hagin  estat  seleccionats  per  realitzar  una  estada  a  l’empara  de  les  següents  convocatòries  de mobilitat 
internacional:   programa Erasmus+, convocatòria de mobilitat de convenis generals, convocatòria de mobilitat de convenis específics o el 
programa CINDA, participaran automàticament en aquesta convocatòria sense necessitat de presentar nova sol∙licitud. 
 

Hi ha dues modalitats d’ajuts: 
Modalitat A :l’ajut  és un import únic de 200 euros per a estades en universitats europees. 
Modalitat B:  l’ajut és un import únic  de 1.000 euros per a estades en universitats de la resta del món. 
 
Pots consultar la informació a: http://www.ub.edu/beques/ajuts/drac/welcome.html 
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Beca MOBINT (AGAUR, Generalitat de Catalunya) 
 
Els  estudiants  de  la  UB  que  hagin  estat  seleccionats  per  realitzar  una  estada  a  l’empara  de  les  següents  convocatòries  de mobilitat 
internacional:   programa Erasmus+, convocatòria de mobilitat de convenis generals, convocatòria de mobilitat de convenis específics o el 
programa CINDA  i sol∙licitud individual , poden sol∙licitar aquest ajut a la convocatòria de l’AGAUR. 
 
L’import és de 200 euros/mes fins a un màxim de 6 mesos. 
 
Pots  informar‐te  a:  http://agaur.gencat.cat/ca/beques‐i‐ajuts/convocatories‐per‐temes/Ajuts‐a‐la‐mobilitat‐internacional‐de‐lestudiantat‐
amb‐reconeixement‐academic‐de‐les‐universitats‐catalanes‐per‐al‐curs‐2016‐2017‐MOBINT‐2016 

 

Beca Santander Iberoamérica 

Els  estudiants  de  la  UB  que  hagin  estat  seleccionats  per  realitzar  una  estada  a  l’empara  de  les  següents  convocatòries  de mobilitat 

internacional:    convocatòria  de mobilitat  de  convenis  generals,  convocatòria  de mobilitat  de  convenis  específics  o  el  programa  CINDA, 

poden  sol∙licitar aquest ajut a  la  convocatòria de  la UB  i el Banco de  Santander  (sempre que  la universitat de destí estigui en el  llistat 

d’universitats que tenen conveni amb el Banco de Santander). 

 L’ajut és un import únic de 3.000 euros. 

3. AJUTS bkUB  
 
És un programa especial de mesures per ajuts a la matrícula impulsat pel vicerectorat encarregat dels afers de beques de la UB per donar 
suport  als  estudiants  amb  dificultats  econòmiques  especials  o  circumstàncies  personals  sobrevingudes  i  per  a  fer  cursos  de  terceres 
llengües a l’Escola d’Idiomes Moderns per assolir els nivells A2, B1, B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). 
 
Pots informar‐te a: www.ub.edu/beques/grausimasters. 

 

EFECTES PER ALS ESTUDIANTS BENEFICIARIS DE BECA O D’AJUT REMUNERATS QUE, PER EXTINCIÓ DE LA BECA O 
L’AJUT, TINGUIN PENDENT DE RETORNAR A LA UB IMPORTS PERCEBUTS INDEGUDAMENT 

Els estudiants beneficiaris de beca o d’un altre ajut de  la UB que, per extinció de  la beca o  l’ajut, hagin cobrat  imports  indegudament 
hauran de reintegrar a la UB aquest import d’acord amb el procediment establert. 
 
Els alumnes beneficiaris d’un ajut predoctoral als quals hagi estat concedit un ajut per a fer una estada de recerca, en el marc de les seves 
respectives convocatòries, tenen  l’obligació de retornar els  imports avançats per  la UB en concepte d’estada percebuts  indegudament, 
com a conseqüència de l’alteració de les condicions inicials que van donar lloc a la seva concessió. 
 
El  fet  de  no  efectuar  aquest  reintegrament  en  el  termini  que  estableixi  la  UB  comporta  l’anul∙lació  d’ofici  de  la matrícula  en  les 
condicions i amb els efectes que s’estableixen en la normativa de matrícula a: www.ub.edu/acad/noracad/matricula. 
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MATRÍCULA EN EL GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA 
CURS 2018‐2019 

 
 

 

ESTUDIANTS QUE HAN ESTAT MATRICULATS 
A LA UB 

EN EL MATEIX ENSENYAMENT 

ESTUDIANTS 
QUE ES MATRICULEN 
PER PRIMERA VEGADA 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL 
PRESENTAR 

 

 Documentació acadèmica i econòmica 
corresponent (vegeu l’apartat d’ensenyaments 
oficials). 

 Fotocòpia del DNI, del passaport o del document 
identificador corresponent (països de la UE). 

 Documentació acadèmica corresponent (establerta 
en la normativa de matrícula de la UB). 

 Documentació econòmica corresponent (establerta a 
l’apartat d’ensenyaments oficials d’aquest fullet). 

 

CRÈDITS MATRICULABLES 
Mínim: No hi ha límit. 
Màxim: No hi ha límit. 

Mínim: 50 crèdits. 
Màxim: 90 crèdits. 

 
NORMATIVA ACADÈMICA 

 

Pots consultar la normativa de matrícula i tota la informació corresponent  a: 
www.ub.edu/acad/matricula. 
 
Pots consultar la normativa acadèmica dels ensenyaments de la UB a:  www.ub.edu/acad/noracad. 

NORMATIVA ECONÒMICA 

És d’aplicació tot allò que figura en aquest dossier a l’apartat d’ensenyaments oficials, excepte els punts que 
s’indiquen a continuació: 

 Beques 
 Préstec AGAUR 

 
A més, caldrà tenir en compte les consideracions següents: 
 
a) El Consell Social aprova una tarifa específica  
b) Conceptes econòmics de matrícula aplicables: 

 És d’aplicació l’exempció corresponent per família nombrosa. 

 És d’aplicació la bonificació per matrícules d’honor d’acord amb els criteris següents: 
– No  s’aplicarà bonificació per matrícules d’honor obtingudes en un ensenyament oficial per a 

l’ensenyament propi. 
– S’aplicarà  la  bonificació  corresponent  als  crèdits  i  a  l’import  del  crèdit  en  què  s’ha  obtingut 

matrícula d’honor només dins del propi ensenyament. 
 

 

 


