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L’esborrany de decret de preus previst per al curs 2022-2023 pel qual es fixen els preus dels serveis 

acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, regula un 

únic preu per als màsters universitaris oficials.  

 

A l’apartat 2 de l’annex 1 de l’esmentat esborrany del decret de preus, on s’estableixen els preus per 

serveis acadèmics de caràcter docent, es regula que en màsters universitaris oficials el preu per crèdit 

és de 27,67 euros. 

 

A) PREUS DELS MÀSTERS UNIVERSITARIS I DELS ENSENYAMENTS DE DOCTORAT ERASMUS 

MUNDUS 
 
Els estudiants que cursin màsters universitaris Erasmus Mundus abonaran el preu per crèdit determinat, 

si és el cas, en el marc dels convenis que els regulin. En el cas del ensenyaments de doctorat, els 

estudiants abonaran el preu de matrícula. Així mateix aquests convenis regularan les diferents 

condicions específiques aplicables. 

 

B) PREUS DELS COMPLEMENTS FORMATIUS PREVIS A L’ACCÉS A MÀSTERS UNIVERSITARIS 

DE LA UB 

 

D’acord amb el que estableix el Reial Decret 822/2021, pel qual s’estableix l’organització dels 

ensenyaments universitaris i del procediment de l’assegurament de la qualitat, , els crèdits corresponents 

als complements formatius, , tenen la mateixa  consideració que la resta de crèdits del pla d’estudis del 

títol de màster universitari. 

Així mateix l’estudiant abonarà els preus i taxes per serveis acadèmics de caràcter administratiu que 

estableixi la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic en el Decret pel qual es fixen els preus 

dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, i aquells que s’hagin establert a la UB 

com a contraprestació pels materials didàctics i per serveis específics que s’aplicaran separadament per 

a cada inscripció d’assignatures en centres diferents. 

 

C) PREUS DE LA INSCRIPCIÓ DE LES ESTADES ESPORÀDIQUES EN MÀSTERS UNIVERSITARIS 

DE LA UB 

 

El preu per crèdit per a cada inscripció d’assignatures que es realitzi en el marc de les estades 

esporàdiques en màsters universitaris de la UB  serà el que estableixi la Generalitat de Catalunya per a 

cada curs acadèmic en el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya o, si és el cas, pel preu fixat pel Consell Social de la UB al màster universitari 

corresponent,. 

 

Així mateix l’estudiant abonarà els preus i taxes que estableixi l’esmentat Decret per serveis acadèmics 

de caràcter administratiu i aquells que s’hagin establert a la UB com a contraprestació pels materials 

didàctics i per serveis específics que s’aplicaran separadament per a cada inscripció d’assignatures en 

centres diferents . 
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D) PREU DEL CRÈDIT DELS ENSENYAMENTS DE MASTER PER ALS ESTUDIANTS ESTRANGERS 

QUE NO SIGUIN NACIONALS D’ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA 

 

Aquesta tipologia de preus, en virtut del que fixa l’esborrany del decret de preus en el seu article 1.5 es 

fixa per part del Consell Social. Cal estar, per tant, a l’acord específic sobre aquest tema pres per la 

Comissió Econòmica de Consell Social. 

 

Aquest preu és d’aplicació als estudiants estrangers que no siguin nacionals d’estats membres de la 

Unió Europea, de països membres de l’Acord Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o 

de Suïssa, Andorra i Xina. Els estudiants que disposin permís de residència a Espanya abonen el mateix 

preu que els estudiants comunitaris.  

 

E) PREU DEL CRÈDIT DELS REQUISITS FORMATIUS COMPLEMENTARIS PREVIS A 

L’HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ESTRANGERS D’EDUCACIÓ SUPERIOR ALS CORRESPONENTS 

TÍTOLS ESPANYOLS DE MÀSTER 

 

La normativa i procediment per a la realització dels requisits formatius complementaris previs a 

l’homologació de títols estrangers d’educació superior als corresponents títols espanyols de grau i màster 

que donen accés a professió regulada en Espanya, aprovada pel Consell de Govern en data 13 de juliol 

de 2016, estableix que els tipus de requisits de formació complementaris poden consistir en, superar una 

prova d’aptitud, dur a terme un període de pràctica, elaborar un projecte o treball o assistir a cursos 

tutelats. 

L’esmentada normativa estableix, també, que les persones interessades en formalitzar la inscripció en 

un període de pràctiques, projecte o treball o cursos tutelats han de pagar el preu per crèdit corresponent 

a l’ensenyament que homologa  que estableix el Decret de preus cada curs acadèmic. 

 

En el cas d’homologació a ensenyaments espanyols de màster, el preu per crèdit a abonar serà: 

 

− Estudiants espanyols i estrangers nacionals d’estats membres de la Unió Europea, de països 

membres de l’Acord Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o de Suïssa, Andorra i 

Xina : 27,67 euros/crèdit 

− Estudiants estrangers que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, de països 

membres de l’Acord Econòmic Europeu (Islàndia, Noruega i Liechtenstein) o de Suïssa, Andorra i 

Xina: 71 euros/crèdit. 

 

 

F) PREUS DE MATRICULA PER A LES TESIS DOCTORALS EN RÈGIM DE COTUTELA 

 

Els estudiants dels ensenyaments de doctorat que realitzin i defensin la seva tesi en règim de cotutela 

entre la Universitat de Barcelona i una Universitat estrangera, s’han de matricular en la Universitat de 

Barcelona i abonar íntegrament l’assegurança escolar, si escau, i els preus corresponents als serveis 

específics i de suport a l’aprenentatge i altres serveis universitaris que es sol·licitin. 
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Pel que fa al concepte de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi, s’abonarà coincidint amb el 

curs acadèmic d’estada a la Universitat de Barcelona, i d’acord al que es reguli en cada conveni específic. 

 


