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INTRODUCCIÓ 

 

Els preus per a la prestació dels ensenyaments propis de la UB, pels cursos d’especialització, per la 

inscripció d’estudiants que cursen determinades matèries amb l’autorització de la UB o per a la 

contraprestació pels materials didàctics específics i serveis específics en els sistemes metodològics que 

impliquin semipresència en els estudis,  amb llurs possibles exempcions i bonificacions i els dels altres 

serveis universitaris oferts per la UB, així com els preus per als serveis específics i de suport a 

l’aprenentatge i per el cost de l’enviament a l’estranger dels títol universitaris, són fixats anualment pel 

Consell Social de la UB, prèvia aprovació del Consell de Govern, de conformitat amb el que  estableix 

l’article 89.i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, el decret de preus de la 

Generalitat de Catalunya i l’article 69.d) de l’Estatut de la UB. 

 

En conseqüència, el Consell Social de la UB, prèvia aprovació del Consell de Govern, aprova els 

següents preus complementaris relacionats amb el procés de matrícula i l’enviament de títols a 

l’estranger. 
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1.- DOSSIER I IMPRESOS DE MATRÍCULA 

 

Concepte euros 

Guies de l'estudiant Màxim 3,00 € 

Impresos de matrícula de programes de postgrau i d'extensió universitària Gratuïts 

Impresos d'inscripció d'estudiants estrangers d'intercanvis Gratuïts 

 

2.- ALTRES CONCEPTES RELACIONATS AMB LA INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA D'ESTUDIANTS  

 

Concepte Preu Observacions 

Despesa pels serveis específics i 

de suport a l’aprenentatge 
70,00 € 

− Abonen aquesta taxa els estudiants de centres de la UB i de centres adscrits matriculats en 
ensenyaments oficials de grau, de màster universitari i de doctorat, així com els estudiants 
d’ensenyaments propis de pregrau, de màster i postgraus propis i de cursos d’extensió universitària 
i de la universitat de l’experiència. 

− Els estudiants d’ensenyaments propis de postgrau i d’extensió universitària amb un preu de 
matricula igual o inferior a 700 euros, abonen per aquest concepte un 10% del seu preu de 
matrícula.  

− Els estudiants de la universitat de l’experiència abonen un preu de 25 euros 

Despesa en concepte d’inscripció 

d’estudiants estrangers d’estada 

temporal 

Preu que consta al Decret 

de preus de la Generalitat 

de Catalunya com a gestió 

d’expedient acadèmic en 

matrícula semestral 

− No hauran d’abonar la taxa en concepte d’inscripció d’estudiants estrangers d’estada temporal els 
estudiants de programes d’intercanvi si així ho especifica el conveni. 

(*)Preus per programes  STUDY 

ABROAD   

 i sol·licituds individuals   

- 90,00 € preu / crèdit per 
grau 

- 120,00 € preu / crèdit 
per màsters, sempre 
que no s’indiquin preus 
diferents en els 
convenis específics. 

− Estades d’1 o 2 semestres 

− Convenis Study Abroad i sol·licituds individuals 

- (*) Sempre que no s’indiquin preus diferents en els Convenis específics 
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3.-TRAMESA DE TÍTOLS  I PREPARACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER LEGALITZAR 

 

Despesa en concepte de 

tramesa del títols universitaris 

oficials  

Delegació del Govern 20,00 € Abonen aquesta taxa els estudiants que sol·liciten per escrit al centre la tramesa 

del títol a la Delegació del Govern de l’Estat o a l’Oficina Consular més propera al 

seu lloc de residència. Oficina Consular 40,00 € 

Despesa en concepte de 

tramesa del Suplement Europeu 

al Títol 

Correu certificat dins 

d’Espanya 
20,00 € 

La tramesa del SET es farà, a petició de l’interessat, mitjançant correu certificat a 

l’adreça, que indiqui.  
Correu certificat a l’estranger 40,00 € 

Despesa en concepte de 

tramesa del títols universitaris 

propis (d’ensenyaments de 

postgrau i cursos d’extensió 

universitària) 

Correu certificat dins 

d’Espanya 
20,00 € 

Atès que en el cas de títols d’ensenyaments de postgrau i cursos d’extensió 

universitària no es pot trametre el títol a la delegació de govern ni a l’oficina 

consular, la tramesa es farà mitjançant correu certificat a l’adreça, que indiqui 

l’interessat. 

 

Correu certificat a l’estranger 40,00 € 

 

Preparació de documentació per 

la legalització dels programes de 

les assignatures i plans d’estudi 

Preu que consta en el Decret de Preus 

Aquesta taxa inclou els següents serveis: 

− Expedició de la certificació (català, castellà i anglès) 

− Facilitar als estudiants el pla d’estudi i els programes de les assignatures en 

català i castellà per tal que puguin imprimir-lo o fotocopiar-lo. (no inclou el preu de 

les fotocòpies o impressió) 

− Numerar i estampar el segell del centre en totes les pàgines de la documentació 

annexa 

 
 


