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ANNEX 1
INTRODUCCIÓ
D’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Normativa acadèmica i econòmica
de matrícula de la UB, correspon al Consell Social de la UB aprovar les normatives complementàries
que escaiguin per tal d’establir els criteris d’aplicació de la normativa esmentada.
En conseqüència, el Consell Social de la UB, amb l’aprovació prèvia del Consell de Govern, aprova els
següents criteris d’aplicació de les exempcions i/o bonificacions de matrícula, els quals són d’aplicació
durant el curs 2020-2021 sempre que no s’especifiqui altrament en el Decret de preus de la Generalitat
de Catalunya per aquell curs, en les diverses convocatòries de beques de l’Estat, la Generalitat de
Catalunya i de la Universitat de Barcelona (UB) o altres organismes públics o privats, o en altres
normatives legals.
CAPÍTOL I. CRITERIS D’APLICACIÓ DE LES EXEMPCIONS I/O BONIFICACIONS DE MATRÍCULA
Als preus dels serveis acadèmics que es regulen en el decret de preus els són d’aplicació les exempcions
i bonificacions que estableix la normativa estatal i que es recullen en l’esmentat decret.
En cap cas es poden aplicar als i a les estudiants exempcions, tret de les que es recullen expressament
en aquesta normativa. Correspon al Gerent de la UB interpretar i resoldre les sol·licituds sobre la seva
aplicació.
1. FAMÍLIA NOMBROSA
a) Exempcions
La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses estableix les categories de
família nombrosa i les exempcions i bonificacions en taxes i preus públics segons la categoria:
Categoria
General

Especial

Exempcions
50 % de l’import del preu dels crèdits matriculats, inclòs el recàrrec per segona,
tercera o més matrícules, si és el cas, o altres recàrrecs d’aplicació.
50 % de la matrícula de doctorat.
50 % de la taxa per gestió de l’expedient.
50 % de les taxes d’examen, certificats, sol·licitud de títols o qualsevol altra taxa o
preus públics establerts.
100 % dels crèdits matriculats
100 % de la matrícula de doctorat.
100 % de les taxes per gestió de l’expedient.
100 % de les taxes d’examen, certificats, sol·licitud de títols o qualsevol altra taxa o
preus públics establerts.

Cal que els beneficiaris de bonificacions per família nombrosa abonin íntegrament l’assegurança
escolar, si escau, i el preu corresponent als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres
serveis universitaris sol·licitats.
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b) Documentació i procediment de matrícula
Per poder gaudir de l’exempció, els estudiants beneficiaris de bonificacions per família nombrosa han
d’acreditar la seva condició mitjançant la presentació 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.

−

Original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver-ne sol·licitat l’expedició o renovació del títol
de família nombrosa juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de
família nombrosa. En aquest cas, l’estudiant ha de presentar a la secretaria del centre el títol
original abans del 31 de desembre de l’any en curs. Un cop transcorregut aquest període, si
l’estudiant no ha aportat el títol de família nombrosa vigent, s’anul·len automàticament les
bonificacions per família nombrosa i l’estudiant ha d’abonar la totalitat de l’import de la matrícula
en un rebut únic. Si el títol concedit resulta de categoria inferior a la que s’ha declarat, l’estudiant
ha d’abonar obligatòriament la diferència corresponent.

−

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 cinquena de la
Llei 26/2015, l’estudiant tenia la condició de família nombrosa en data 1 de gener de 2015.

Cal presentar la documentació pel procediment i en el termini que estableixi el centre. No presentar
aquesta documentació en el termini que comuniqui la secretaria comporta la modificació de la
modalitat de matrícula i el pagament de l’import que correspongui.
La pèrdua de la condició de membre de família nombrosa i el canvi de categoria durant el curs
acadèmic no altera el gaudiment i la quantia del benefici fins la finalització d’aquest.
Aquesta exempció de matrícula no és d’aplicació als estudiants que es matriculen d’ensenyaments
propis de postgrau i d’extensió universitària.
2. MATRÍCULA D’HONOR O PREMI EXTRAORDINARI EN EL BATXILLERAT
El Decret de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis
acadèmics, estableix que els estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari al batxillerat
es poden acollir a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits matriculats durant el primer
curs del primer any dels estudis universitaris oficials.
Aquesta exempció de matrícula no és d’aplicació als alumnes que hagin cursat el batxillerat conforme
a sistemes educatius estrangers, excepte si els estudis s’han dut a terme en un centre estranger ubicat
a l’Estat espanyol que ha estat autoritzat segons disposa la normativa que regula l’establiment i
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l’autorització d’aquests centres (Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents
estrangers a Espanya).
Aquesta exempció de matrícula no és d’aplicació als estudiants que es matriculen d’ensenyaments
propis.
a) Requisits
Les qualificacions obtingudes han de ser:


COU o Batxillerat: qualificació final igual o superior a 9 amb menció de “Matrícula d’Honor” o
premi extraordinari de batxillerat.



Estudis en centres estrangers ubicats a Espanya: qualificació final igual o superior a 9 amb
menció de “Matrícula d’Honor”.

Per acreditar-ne la condició, l’estudiant que demani aquesta exempció de matrícula, ha de presentar
la documentació següent:
- Original i fotocòpia del certificat de notes emès pel centre on ha 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:
- Certificat emès pel centre on s’han cursat els estudis de batxillerat en què consti la
matrícula d’honor i que és un centre estranger ubicat a l’Estat espanyol que ha estat
autoritzat segons disposa la normativa que regula l’establiment i l’autorització d’aquests
centres (Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers
a Espanya).
Si s’han cursat els estudis a Catalunya no cal aportar cap documentació. En altres casos , cal presentar
la documentació pel procediment i en el termini que estableixi el centre. No presentar aquesta
documentació en el termini que comuniqui la secretaria comporta la modificació de la modalitat de
matrícula i el pagament de l’import que correspongui.
b) Observacions
Els beneficiaris d’exempció de matrícula per matrícula d’honor en el batxillerat han d’abonar
íntegrament el preu la gestió de l’expedient, de l’assegurança escolar, si escau, i el preu corresponent
als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris que sol·licitin.
3. DEDUCCIÓ PER MATRÍCULES D’HONOR
El Decret de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis
acadèmics, estableix l’aplicació d’exempció de l’import de la matrícula d’un nombre de crèdits
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equivalent al que els estudiants hagin obtingut amb la qualificació de matrícula d’honor en
ensenyaments universitaris.
a) Requisits
L’aplicació de la bonificació es fa sempre que les matrícules d’honor s’hagin obtingut en estudis cursats
a ensenyaments de 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, i en els
supòsits següents:
1) Següent matrícula del mateix ensenyament o, en el cas d’estudiants matriculats en itineraris dobles
d’ensenyaments de grau, en la següent matrícula d’un o l’altre itinerari indistintament.
2) Accés a un màster universitari, sempre que la matrícula d’honor s’hagi obtingut en l’ensenyament
o en els complements formatius que li donen accés i que aquest ensenyament s’hagi cursat a la UB.
3) En el cas d’ensenyaments interuniversitaris, es considera que l’ensenyament és de la UB,
independentment que l’assignatura l’ofereixi una altra universitat.
4) En cas que els estudiants es traslladin d’un centre adscrit a un centre propi de la UB, o viceversa,
per cursar el mateix ensenyament, s’apliquen igualment les deduccions per matrícules d’honor en
els percentatges que corresponguin.
Excepcionalment, i només en casos degudament justificats en què no es pugui aplicar la bonificació
per matrícula d'honor en el moment corresponent, es pot sol·licitar aplicar aquesta bonificació en el
semestre o curs acadèmic immediatament posterior.
b) Exempcions
Independentment de la classe de matrícula aplicable, la bonificació es dedueix un cop calculat l’import
total de la matrícula, llevat dels serveis. L’import de la bonificació, que es fixa en funció del tipus (grau
o màster universitari) i de l’ensenyament cursat pels estudiants, s’estableix d’acord amb els criteris
següents:
1) En els plans d’estudis d’ensenyaments de grau i de màster universitari, es dedueix l’import
corresponent al nombre de crèdits en què s’ha obtingut la qualificació de matrícula d’honor.
2) En el supòsit d’adaptació entre ensenyaments de grau o entre ensenyaments de màster
universitari, es dedueix l’import corresponent al nombre de crèdits en què s’ha obtingut la
qualificació de matrícula d’honor.
3) Les matrícules d’honor obtingudes en plans d’estudis d’ensenyaments de grau, es poden aplicar a
la matrícula d’un màster universitari amb una bonificació de 0,50 crèdits de màster universitari per
cada crèdit de l’ensenyament de primer i segon cicle o grau en què s’hagi obtingut la matrícula
d’honor.
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4) Les matrícules d’honor obtingudes en els complements formatius previs a l’accés al màster
universitari, es poden aplicar a la matrícula del màster universitari amb una bonificació equivalent
al preu del nombre de crèdits en què s’ha obtingut la qualificació de matrícula d’honor.
5) Els crèdits reconeguts qualificats amb matrícula d’honor no computen en el càlcul dels crèdits
objecte de bonificació.
En el supòsit de matrícula en el graduat en Investigació Privada, l’import de la bonificació s’estableix
d’acord amb els criteris següents:
1) No s’aplica bonificació per matrícules d’honor obtingudes en un ensenyament oficial a la matrícula
del graduat en Investigació Privada.
2) S’aplica la bonificació corresponent als crèdits, i a l’import del crèdit, en què s’ha obtingut matrícula
d’honor només dins del grau en Investigació Privada.
3) Els crèdits reconeguts qualificats amb matrícula d’honor no computen en el càlcul dels crèdits
objecte de bonificació.
Aquesta exempció de matrícula no és d’aplicació als estudiants que es matriculen d’ensenyaments
propis de postgrau i d’extensió universitària.
4. COL·LECTIUS D’ESPECIAL PROTECCIÓ
El Decret de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis
acadèmics, estableix que els estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33 %, les víctimes d’actes
terroristes (fills i cònjuge) i les víctimes de violència de gènere i els seus fills dependents, poden acollirse a l’exempció de preus de matrícula.
Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s’han de complir en la data d’inici de
l’activitat acadèmica.
Per gaudir de l’exempció, els estudiants han de presentar la documentació que n’acrediti la condició
que correspongui segons el col·lectiu.
Cal presentar la documentació pel procediment i en el termini que estableixi el centre. No presentar
aquesta documentació en el termini que comuniqui la secretaria comporta la modificació de la
modalitat de matrícula i el pagament de l’import que correspongui.
Aquesta exempció de matrícula no s’aplica als estudiants que es matriculen d’ensenyaments propis.
a) Exempcions i documentació addicional
Les exempcions de matrícula d’aquests col·lectius, com també la documentació addicional que cal
presentar en el moment de formalitzar la matrícula és la següent:
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Estudiants amb
discapacitat d’un
grau mínim del
33 %

Víctimes d’actes
terroristes,
cònjuge i fills

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 pel Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya 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’Afers Econòmics i Transformació
Digital 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.
− 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.
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Víctimes de
violència de
gènere i fills

Són documents acreditatius de la condició de víctima de
violència masclista en l’àmbit de la parella:
a) Sentència condemnatòria per un delicte de violència de
gènere.
b) Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que
acordi una mesura cautelar a favor de la víctima.
c) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la
sol·licitant és víctima de violència de gènere.
d) Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està
sent atesa com a víctima de violència de gènere, emès per
algun dels serveis següents:
- Serveis Socials
- Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència
Familiar i Masclista, de la Direcció General de Famílies
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
- Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)
- Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
- Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte
- Recurs públic d’acollida
- Entitat subvencionada per una Administració Pública
concreta per a l'atenció a dones víctimes de la
violència de gènere.
- Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Els documents que acrediten la condició de víctima de violència
masclista en l’àmbit de la parella, tenen la validesa següent:
a) En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de
violència de gènere.
- Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es
mantindrà la condició durant 2 anys.
- Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà
la condició durant 4 anys.
- Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició
es mantindrà fins a la durada de la condemna.
b) En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe
del Ministeri Fiscal, la condició es mantindrà durant un
mínim d’un any o el temps de la durada de les mesures
cautelars si és superior.
c) El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes
serà vàlid durant l’any natural d’emissió.
Als efectes d’acreditar la relació de dependència dels fills o
filles de les víctimes de violència masclista en l’àmbit de la
parella, caldrà presentar la documentació següent:
a) Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.
b) Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de
fills/filles majors de 21 anys.
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Persones
– Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat social de
beneficiàries de la
reconeixement, entre els mesos de juny i desembre de 2020, – 100% del preu per
prestació de
de la prestació de l’ingrés mínim vital reconeguda
crèdit
l’ingrés mínim vital – Resolució de denegació de la beca on consti el motiu de
que hagin vist
denegació
denegada la seva
sol·licitud de
concessió d'una
beca de
l'Administració
General de l'Estat
per a cursar
estudis post
obligatoris en
aquest curs per
superar els llindars
de renda i
patrimoni
establerts en la
normativa
corresponent.

b) Observacions


Cal abonar íntegrament l’assegurança escolar, si escau, i els preus corresponents als serveis
específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats.

5. AJUTS DE MATRÍCULA: BECARIS
Diverses convocatòries de beques i ajuts de l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la UB o altres
organismes públics o privats estableixen, en les seves bases, exempcions i/o bonificacions en el preu
de la matrícula, que suposen l’assumpció per part de l’organisme convocant de l’import de la matrícula
que l’estudiant deixa de pagar.
Per gaudir d’aquestes exempcions i/o bonificacions, els beneficiaris de qualsevol tipus de beca o ajut,
han d’acreditar-ne la condició presentant la credencial de becari o la documentació que correspongui
segons el tipus de beca o ajut.
Cal presentar la documentació pel procediment i en el termini que estableixi el centre. No presentar
aquesta documentació en el termini que comuniqui la secretaria comporta la modificació de la
modalitat de matrícula i el pagament de l’import que correspongui.
Cal abonar íntegrament el preu de la gestió de l’expedient, l’assegurança escolar, si escau, i el preu
corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i altres serveis universitaris sol·licitats,
així com el preu dels crèdits no exempts segons estableixi la convocatòria.
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Aquesta exempció de matrícula no s’aplica als estudiants que es matriculin d’ensenyaments propis.
Sempre que no s’especifiqui altrament en la convocatòria corresponent, les exempcions que
s’apliquen, la documentació addicional que cal aportar en el moment de la matrícula i el procediment
de matrícula segons el tipus de beca o ajut són els següents:
Beca/ajut
Beca general del MEFP
per a estudiants
d’ensenyaments oficials
de grau i de màster
universitari

Exempcions

Documentació addicional

Procediment de matrícula

Preu dels crèdits
matriculats
per
primera vegada

Alumnes becaris curs
2019-2020:
- Becaris (CA) Catalunya:
No cal cap documentació.
El sistema ho comprova
automàticament.
- Becaris altres (CA):
Credencial de becari del
curs 2019-2020.
Altres alumnes:
Haver
sol·licitat
l’acreditació
econòmica
que expedeix l’AGAUR i
tenir-la resolta conforme
es compleixen els criteris
econòmics

Els residents al País Basc han de sol·licitar
la beca del País Basc en comptes de la
beca general del MEFP.
Per poder matricular-se condicionalment
com a becari s’han de complir els
requisits següents:
1. Haver demanat l’acreditació
econòmica10 dies abans de la
matrícula, si pertoca.
2. Haver demanat la beca (quan es
publiqui la convocatòria). Un cop es
tanqui el termini per poder demanarla, es canviaran d’ofici les matrícules,
de becari a no becari, dels estudiants
que no hagin demanat la beca.
3. Haver estat becari el curs 2019-2020.
Cal acreditar, en el moment de la
matrícula, la modalitat de matrícula
alternativa que la UB ha d’aplicar als
crèdits no exempts de pagament, d’acord
amb la convocatòria, o si la sol·licitud de
beca és denegada. L’estudiant està obligat
a abonar el preu corresponent que resulti
d’aquesta
modalitat
de
matrícula
alternativa en el termini que s’estableixi en
el resguard de matrícula. En cas de
denegació de beca, aquest import s’ha
d’abonar
independentment
de
la
interposició que la persona interessada faci
dels recursos o al·legacions que
s’estableixin en la resolució de la
convocatòria.
En cas de no complir els requisits per
matricular-se condicionalment com a
becari, l’estudiant ha de matricular-se
obligatòriament en la modalitat de
matrícula alternativa que correspongui fins
a la denegació o concessió de la beca per
l’organisme competent. En
cas de
concessió de la beca, la UB tramitarà la
modificació de la seva matrícula i la
devolució de l’import corresponent de la
matrícula i els ajuts.
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Beca/ajut
Beca del País Basc

Exempcions

Documentació addicional

Procediment de matrícula

Preu dels crèdits
matriculats
per
primera i segona
vegada
segons
estableixi
la
convocatòria

Resguard de sol·licitud de

Per poder matricular-se condicionalment
com a becari han de presentar el resguard
de sol·licitud de la beca i la resta de
documentació
que
estableixi
la
convocatòria.

la beca i la documentació
corresponent

Cal acreditar, en el moment de la
matrícula, la modalitat de matrícula
alternativa que la UB ha d’aplicar als
crèdits no exempts de pagament, d’acord
amb la convocatòria, i quan es publiqui la
resolució de la beca. L’estudiant està
obligat a abonar el preu corresponent que
resulti d’aquesta modalitat de matrícula
alternativa en el termini que s’estableixi en
el resguard de matrícula

Ajut per al personal
investigador en
formació (APIF)
de la UB

100 % de la
matrícula de doctorat

Alumnes contractats una
vegada resolt l’ajut: no
cal cap documentació. El
sistema ho comprova
automàticament.

Ajut FI de la Generalitat
adscrit a la UB

100 % de la
matrícula de doctorat

Ajut FPU del Ministeri
d’Universitats adscrit a
la UB
Beca FPI del Ministeri
Ciència i Innovació
adscrit a la UB

100 % de la
matrícula de doctorat

Alumnes que han
sol·licitat l’ajut i no estan
contractats:
Resguard d’haver
sol·licitat l’ajut
corresponent

Ajut FI de la Generalitat
adscrit a altres
universitats o
organismes

100 % de la matrícula
de doctorat

100 % de la
matrícula de doctorat

Resguard d’haver
sol·licitat l’ajut
corresponent o bé
credencial on s’indiqui el
centre d’adscripció del
beneficiari i full
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Quan es publiqui la resolució de la beca, la
UB tramitarà la modificació de totes les
matrícules condicionals i els estudiants
hauran d’abonar l’import de la matrícula.
En el cas de concessió de la beca, el Govern
Basc abonarà a l’estudiant l’import
corresponent.
Per poder matricular-se condicionalment
com a becari s’ha d’haver sol·licitat l’ajut
abans de la matrícula.
Cal acreditar, en el moment de la
matrícula, la modalitat de matrícula
alternativa que la UB ha d’aplicar als
crèdits no exempts de pagament, d’acord
amb la convocatòria, o si la sol·licitud de
beca és denegada. L’estudiant està obligat
a abonar el preu corresponent que resulti
d’aquesta
modalitat
de
matrícula
alternativa en el termini que s’estableixi en
el resguard de matrícula. En cas de
denegació de beca, aquest import s’ha
d’abonar
independentment
de
la
interposició que la persona interessada faci
dels recursos o al·legacions que
s’estableixin en la resolució de la
convocatòria.
Per poder matricular-se condicionalment
com a becari s’ha d’haver sol·licitat l’ajut
abans de la matrícula.
Un cop emesa la concessió de l’ajut,
l’estudiant ha de presentar a la unitat de

ANNEX 1
Beca/ajut
Ajut FPU del Ministeri
d’Universitats adscrit a
altres universitats o
organismes

Contractes predoctorals
finançats per projectes
de recerca de la UB o de
la Fundació Bosch i
Gimpera

Exempcions
100 % de la
matrícula de doctorat

Documentació addicional
d’incorporació a
l’organisme d’adscripció.
En el cas d’ajut FI de la
Generalitat, a la credencial
ha de constar que l’ajut
dona dret a gaudir de
matrícula gratuïta en el
curs 2020-2021.

100 % de la matrícula
de doctorat

Projectes de recerca de
la UB: no cal cap
documentació. El sistema
ho comprova
automàticament.
Projectes de recerca de
la FBG:
Còpia del contracte
predoctoral a temps
complet.

Procediment de matrícula
Beques i Ajuts a l’Estudiant la credencial i
el full d’incorporació a l’organisme
d’adscripció en el termini de 15 dies. En el
cas que l’estudiant no aporti aquesta
documentació es procedirà a la modificació
de la seva matrícula.
Cal acreditar, en el moment de la
matrícula, la modalitat de matrícula
alternativa que la UB ha d’aplicar als
crèdits no exempts de pagament, d’acord
amb la convocatòria, si la sol·licitud de
beca és denegada o si no s’ha aportat la
documentació acreditativa de concessió de
la beca en el termini establert. L’estudiant
està obligat a abonar el preu corresponent
que resulti d’aquesta modalitat de
matrícula alternativa en el termini que
s’estableixi en el resguard de matrícula. En
cas de denegació de beca, aquest import
s’ha d’abonar independentment de la
interposició que la persona interessada faci
dels recursos o al·legacions que
s’estableixin en la resolució de la
convocatòria.
El personal que estigui gaudint d’un
contracte predoctoral finançat per un
projecte de recerca pot matricular-se amb
aquesta classe de matrícula sempre que el
sistema ho permeti, en el cas de projectes
de recerca de la UB, o que ho acrediti
degudament presentant la còpia del
contracte en el moment de matricular-se si
és un projecte de recerca de la FBG.
L’aplicació de l’exempció serà per al curs en
què tingui el contracte predoctoral.
Quan el sol·licitant estigui pendent d’una
resolució de convocatòria de contractes
predoctorals, haurà de matricular-se
obligatòriament de la classe de matrícula
que correspongui i en cas de concessió de
l’ajut i formalització del contracte, s’haurà
de presentar a la secretaria d’estudiants i
docència per tal que se li gestioni la
devolució de la matrícula corresponent.
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ANNEX 1
Beca/ajut
Beca del Ministeri
d’Afers Exteriors, Unió
Europea i Cooperació
(MAE-AECI i Fundació
Carolina)

Exempcions

Documentació addicional

100 % dels crèdits de
màster universitari.

No cal cap
documentació.

100 % de la matrícula
de doctorat

La unitat de Beques i
Ajuts a l’estudiant
comunica a la secretaria
d’estudiants i docència el
llistat dels beneficiaris
d’aquests ajuts.

Procediment de matrícula
Només pot aplicar-se la gratuïtat si
l’estudiant es matricula en el programa de
doctorat o màster universitari pel qual té
concedida la beca i està inclòs en la relació
que serà tramesa per la Unitat de Beques i
Ajuts a l’Estudiant a la secretaria
d’estudiants i docència

Beques Erasmus
Mundus Joint Doctorate
(EMJD)

Observacions:
Els becaris MAE i
Fundació Carolina
d’altres universitats que
es matriculin de crèdits
aliens a la UB no
gaudeixen de matrícula
gratuïta.
Exempció total del preu de la matrícula de
doctorat (inclou l’exempció de les taxes i els preus
públics establerts en el Decret de preus).

Des de l’Escola de Doctorat es trametrà als
centres la relació de becaris als quals els
han concedit l’ajut

Ajut doctorat industrial
(projectes coordinats
per la UB)

Exempció de les taxes associades: sol·licitud
d’estudi de trajectòria acadèmica per l’accés
d’estudiants amb titulació estrangera i sol·licitud de
títol.
Exempció total del preu de la matrícula de doctorat
(inclou preu per als serveis específics i de suport a
l’aprenentatge i de gestió de l’expedient )

Des de l’Escola de Doctorat es trametrà als
centres la relació de beneficiaris als quals
els han concedit l’ajut.

Exempció de les taxes associades: sol·licitud
d’estudi de trajectòria acadèmica per l’accés
d’estudiants amb titulació estrangera i sol·licitud de
títol.
100 % de la matrícula de doctorat

No cal cap documentació.

China Scholarship
Council (CSC)

L’Escola de Doctorat comunica a la
secretaria d’estudiants i docència el
llistat dels beneficiaris d’aquests ajuts.

En cas que l’estudiant acrediti una beca/ajut no considerada en els supòsits anteriors, ha de sol·licitar
l’exempció a la secretaria del centre. La secretaria tramet la sol·licitud i la documentació acreditativa
de la beca/ajut a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant, la qual autoritza o denega l’aplicació de
l’exempció. Només en el supòsit que se n’autoritzi l’exempció, la secretaria matricularà l’alumne com
a becari. En cas de denegació cal matricular-lo obligatòriament en la classe de matrícula alternativa
que correspongui.
Observacions
 Aquestes exempcions s’apliquen sempre que no s’especifiqui altrament en la convocatòria.
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ANNEX 1
 Els becaris MAE i Fundació Carolina d’altres universitats que es matriculin de crèdits aliens a la UB
no gaudeixen de matrícula gratuïta.
 Els becaris de col·laboració del MEFP i de la UB no gaudeixen de matrícula gratuïta.
 Tot alumne beneficiari d’una beca ha d’estar matriculat.
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