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ANNEX 6 – NORMATIVA ACADÈMICA I ECONÒMICA DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA - 2 

La diversitat en els diferents convenis Erasmus Mundus, pel que fa a màsters oficials i programes de 

doctorat, s’ha traduït en una gestió individualitzada de cadascun d’ells, tant a nivell acadèmic com a nivell 

econòmic. Aquesta diversitat s’ha intentat anar reduint però encara a hores d’ara continua sent una de 

les característiques dels projectes en què la UB participa. 

A nivell acadèmic s’han gestionat les diferents matrícules, habitualment de pocs alumnes, en funció dels 

diferents models i nivells d’actuació requerits.  

A nivell econòmic, la situació ha estat encara més dispar. Podem sumar qüestions terminològiques a la 

dispersió, quan s’ha  combinat la utilització del concepte “fees” amb el de  “participation costs”, de manera 

excloent en alguns casos. Però la realitat és que el concepte d’import de matrícula continua quedant 

difós en algun dels Consortium Agreement signats , per la qual cosa, i en alguns casos, és difícil 

incorporar l’import de  les matrícules a la caixa comuna de la UB. 

A la vista de tot això, s’acorda que tot màster o doctorat Erasmus Mundus que no expliciti de manera 

clara en el seu conveni els imports de matrícula com a “fees” (que s’han d’ingressar en concepte de 

matrícula per les vies habituals que la UB té establertes) tingui una retenció del 35% dels “participation 

costs” en concepte de matrícula. Aquesta mesura, però, ha de ser excepcional en tant que la regla a 

aplicar és que la UB ingressi en concepte de matrícula, com a mínim, uns imports de matrícula en 

consonància amb els preus públics establerts per als estudiants comunitaris en el Decret de preus de la 

Generalitat de Catalunya, així com qualsevol altre cost (taxes acadèmiques i serveis). Aquests imports 

han de quedar reflectits en el conveni de consorci (Consortium Agreement) de tot màster o doctorat 

Erasmus Mundus sota el concepte de "fees". 

Aquesta mesura afecta als programes Erasmus Mundus Acció 1 Joint Master Degree i a l’acció KA2 

Joint Master Degree de la Carta Erasmus (2021-2027).  

 


