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DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE  
L’EXPRESSIÓ MUSICAL I CORPORAL 
 

CURSOS Alumnes de la UB Altres 
Cursos de més de 20 hores 72.45 103.50 
Cursos de més de 30 hores 82.80 124.20 
Seminari “Educació de la veu” 103,50 124.20 

 

 
 
ÀREA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA - ELS JULIOLS Consell Social UB 22.06.2016 

 
Matrícula i altres serveis de 
secretaria 

Preu reduït Preu no reduït 
Públic 
intern  

Públic 
extern  

Públic 
intern  

Públic 
extern  

Preus dels cursos 20 hores 140 155 167 185 
 

Remuneracions activitats acadèmiques 
Coordinació d’un curs 600 
Hora de docència 100 
Taula Rodona 1 50 

1. L’import màxim per persona és de 50,00 euros amb un màxim de 300,00 euros per taula rodona 
 
Públic intern: 

• Alumnat d’Ensenyaments Oficials de la UB (excepte els del Grup UB) 
• Personal (docent i administratiu) de la Universitat de Barcelona i el Grup UB 
• Membres del Col·lectiu Alumni UB (amb carnet) 
• Alumnat i antic alumnat de l’AFC 
• Membres de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de la UB 
• Altres col·lectius definits de forma expressa en els convenis de col·laboració promoguts per l’AFC 
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ÀREA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA - ESCOLA D’IDIOMES 
MODERNS Consell Social UB 22.06.2016 
1. MATRÍCULA I ALTRES SERVEIS DE SECRETARIA  Membres de la 

Comunitat 
universitària 1 

Personal extern 

Cursos anuals presencials 2 803 1.060 
Cursos anuals semipresencials 601 595 
Cursos anuals on line 425 421 
Cursos modulars quadrimestrals presencials 440 581 
Cursos modulars quadrimestrals semipresencials 336 333 
Cursos modulars quadrimestrals on line 235 232 
Cursos modulars quadrimestrals on line amb examen 
presencial 

290 305 

Cursos (anuals) de preparació d’exàmens oficials 989 1.314 
Cursos de preparació d’exàmens oficials de 20 hores 275 363 
Cursos (anuals) d’introducció a una llengua 645 638 
Cursos (quadrimestrals) d’introducció a una llengua 322 319 
Cursos específics de 40 hores 352 465 
Cursos específics de 30 hores 264 349 
Cursos específics de 20 hores 176 232 
Cursos exprés de 20 hores 215 287 
Cursos Peer-to-peer de 2 hores 25 28 
Cursos ELT TEacher development de 4 hores 50 56 
Canvi de nivell i/o modalitat dels cursos no presencials 50 50 
* Aquests tarifes són susceptibles de ser modificades segons l’interès de la Universitat de Barcelona i de les condicions de 
comercialització dels cursos o activitats. 

 

2. CURSOS DISSENYATS PER A NECESSITATS ESPECÍFIQUES Euros/hora 
Grups amb examen i certificació (màxim 15 alumnes)* 62/92 
Classes de manteniment de fluïdesa oral o d’activació de nivell (individuals o grups 
reduïts:<5 alumnes) 

54/65 

Classes de manteniment de fluïdesa o d’activació de nivell per a membres de la comunitat 
universitària de la UB (individuals o grups reduïts: < 5 alumnes) 

46/60 

Cursos per a necessitats acadèmiques específiques adreçats a membres de la comunitat 
universitària de la Universitat de Barcelona 

70/92 

Elaboració de material docent per a cursos específics** s/pressupost 
* Aquests preus es poden incrementar fins a un 25% en funció dels següents factors: idioma, especificitat, ubicació de l’empresa, durada 
de les sessions, o d’altres. 
* *Tenint en compte el nombre de pàgines, el nombre d’hores del curs, l’especificitat, les característiques tècniques o d’altres. 



 9

 
3. EXAMENS I CERTIFICACIONS CURS 2016-2017 euros 
Proves de nivell per matricular-se a l’EIM gratuïtes 
Certificat de competència en llengua estrangera (aspirants a beques de mobilitat 
internacional i cursos realitzats a l’EIM anteriors al curs 2013-14) (s/DOGC de juliol) 

pendent 

Duplicat de certificació de competència en llengua estrangera (s/DOGC de juliol) pendent 
Proves d’acreditació de competència en llengua estrangera per als aspirants a beques de 
mobilitat internacional (Erasmus) amb certificació i possibilitat de curs específic 

75 

Proves de nivell 
Depenent del tipus de prova, del col·lectiu, del nombre d’alumnes i del lloc de les proves 

30/65 
persona 

Proves de certificació de competència en llengua estrangera per reconèixer crèdits 
acadèmics per a alumnes de centres no universitaris 

75 

Examen extraordinari (convocatòria especial) 75 
Proves de certificació de competència en llengua estrangera (membres UB i proves on line) 75 
Proves de certificació de competència en llengua estrangera (personal extern)  150 
Proves de certificació de competència en llengua estrangera no programades 150 
Certificat de reconeixement de crèdits de fora de l’Escola d’Idiomes Moderns (s/DOGC de 
juliol) 

pendent 

Exàmens Cambridge: First certificate in English 170 
Exàmens Cambridge: Certificate in Advanced in English 185 
Exàmens Cambridge: Certificate of Proficiency in English 192 
 

4. REMUNERACIONS PER ACTIVITATS ACADÉMIQUES 4 Euros/any 
Direcció 7.101,50 
Cap d’estudis 5.138,70 
Coordinació d’ensenyament 2.762,48 
Classe de llengua estrangera 30,00 
Classe de llengua estrangera professors UB 45,00 
1. Als alumnes de la UB que marquin al formulari de matrícula dels estudis de grau de la UB l'opció de matriculació a un curs d'Idiomes 
a l'EIM s'aplicarà un 6,8% de descompte 

2. La tarifa aplicable a la meitat d’un curs anual presencial es correspon amb  la dels cursos modulars quadrimestrals presencials 

3. Estaven pendents de resolució respecte a l’obligatorietat d’aplicar IVA a les proves no vinculades a cursos. La resolució va ser no 

aplicar l’IVA. 

4. Els complements per càrrec ja han estat aprovats en el reglament corresponent. 

Públic intern: 

• Alumnat d’Ensenyaments Oficials de la UB (excepte els del Grup UB) 

• Personal (docent i administratiu) de la Universitat de Barcelona i el Grup UB 

• Membres del Col·lectiu Alumni UB (amb carnet) 

• Alumnat i antic alumnat de l’AFC 

• Altres col·lectius definits de forma expressa en els convenis de col·laboració promoguts per l’AFC 
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TARIFES PROPOSADES PER L’EIM 2016-2017 

Consell Social UB 26.05.2016 
REDUÏDA 
ALUMNAT 
DE GRAU 

REDUÏDA UB NORMAL 

Estudiants Erasmus   30 
Classes particular a membres de la comunitat 
universitària 

  46 

Cursos exprés 20 hores 205 215 287 
Cursos modulars quadrimestrals on line amb examen 
presencial 

256 290 305 
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ÀREA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA – ESTUDIS HISPÀNICS  

MATRÍCULA I ALTRES SERVEIS DE SECRETARIA Consell Social UB 21.07.2016 
 
 Tarifa reduïda Tarifa normal 
Diploma d’Estudis Hispànics (Llengua espanyola anual, ni el 
medi o superior + 5 assignatures anuals de cultura 448*5 
cultura anuals  = 2.240+2.498 llengua anual) 1 

4.264,20  4.738 
 

Llengua espanyola (anual) 2.425 2.498 
Llengua espanyola (quadrimestral) 1.323 1.363 
Cultura espanyola (anual) 435 448 
Cultura espanyola (quadrimestral) 233 240 
Cursos intensius de 15 h 223 230 
Cursos intensius de 20 h 263 271 
Cursos intensius de 30 h 330 375 
Cursos intensius de 40 h 499 514 
Cursos intensius de 60 h 736 758 
Cursos intensius de 80 h 972 1.000 
Cursos DELE de 20 h 310 319 
Cursos DELE de 30 h 460 474 
Cursos DELE de 40 h 543 559 
Tutories DELE A2/CCSE 10 h (nacionalitat)  90 
Intensiu de llengua i cultura 50 hores 650 670 
Intensiu de llengua i cultura 80 hores 997 1.027 
Intensiu de llengua i cultura 100 hores 1.215 1.250 
Curs anual de llengua i cultura a temps complet per visat. 21 
h/setmana 

5.790 6.082 

Curs anual de llengua i cultura específic per estudiants 
noruecs 

5.360 5.634 

Curs per a grups per encàrrec s/pressupost s/pressupost 
Curs especial grup Erasmus amb examen nivell (*) 165 170 
Certificats 54 56 
Examen extraordinari 62 64 
Examen extraordinari (fora de termini) 103 106 
Canvis de curs (de quadrimestrals a anual) 15 % de recàrrec 
Matrícula de dos o més cursos de les mateixes 
característiques   

10 % de descompte* 

* Aplicat estrictament sobre l’última matrícula 
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1. Per a l’obtenció del Diploma es poden matricular addicionalment de fins a 3 assignatures més de cultura anuals, que no estan incloses 

en aquest concepte i que hauran de ser abonades segons tarifa corresponent. 

* Aquest preu el paga el alumne.  Per a facturar a l’OMPI s’estableixen els següents paràmetres per hora i grup: 69 euros docència i 49 

euros secretaria. 
 

Remuneracions activitats acadèmiques per al curs 20 16-2017 Consell Social UB 21.07.2016  
Direcció  7.101,50 euros/any 
Direcció pedagògica 5.138,70 euros/any 
Gestió d’Àrees 3.832,22 euros/any 
Coordinació Diploma 1.092 euros/any 
Classe de llengua per a grups específics de Diploma 101 euros/hora 
Classe de llengua 45  euros/hora 
Classe de llengua curs intensiu 45  euros/hora 
Classe preparatòria DELE 45  euros/hora 
Classe de cultura 60 euros/hora 
Visites i pràctiques culturals 97 euros/hora 
Exàmens extraordinaris escrits 24 euros/hora 
Exàmens extraordinaris orals 57 euros/hora 
Conferències 247-564 euros/conferència 
  
Examen DELE Consell Social UB 17.02.2016  

Prova oral 18,00 euros/candidat 
Prova escrita 20,00 euros/hora (màxim 4 hores) 

Preparació prova oral 6,5 euros/candidat 
Exàmens extraordinaris orals 57 euros/hora 

Presidència (examinador-jefe)  
Fins a 50 candidats 70,00 

Entre 51 i 100 candidats 80,00 
Més de 101 candidats 90,00 
Coordinació materials  3,00 euros/candidat 

Preparació prova DELE 3,00 euros/candidat 
 
 
ÀREA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA – NOUS PROJECTES Consell Social 

UB 11.04.2014 
 Públic intern Públic extern 

CURS 5,75/20,00 
euros/hora 

7,00/24,00 
euros/hora 

Preu hora honoraris professors  30,00/60,00 euros/hora 
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ÀREA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA – SERVEI PRIMER ACTE 
Consell Social UB 11.12.2013 
 Públic intern Públic extern 

MATRÍCULA  80,00 euros 100,00 euros 
 
 
ÀREA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA – ÒPERA OBERTA Consell Social UB 

10.07.2013 
MATRÍCULA I ALTRES SERVEIS DE SECRETARIA 

 Públic intern Públic extern 
Preu dels cursos (4 òperes) 80,00 euros 96,00 euros 
   
Remuneracions per activitats acadèmiques    
Preu coordinació 1.000 euros 
Preu sessió docència (1 hora) 100 euros 
 
 
ÀREA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA – GAUDIR UB Consell Social UB 21..07.2016 
 Públic intern Públic extern 

Gaudir UB  119,00 153,00 
Altres projectes (cost hora de curs) 4,10/7,65 euros 
Cursos 10 h 60,00 euros 75,00 euros 
Cursos 20 h 119,00 euros 149,00 euros 
Cursos 30 h 179,00 euros 224,00 euros 
Cursos 40 h 238,00 euros 298,00 euros 
Cursos 50 h 298,00 euros 373,00 euros 
   
Remuneracions per activitats acadèmiques    
Gaudir UB grups fins a 15 alumnes (hora docència) 35,00 euros 
Gaudir UB grups entre 16 i 30 alumnes (hora docència) 45,00 euros 
Gaudir UB grups a partir de 31 alumnes (hora docència) 60,00 euros 
Altres projectes (hora docència) 25/100 euros 
 
Públic intern: 

1. Alumnat d’Ensenyaments Oficials de la UB (excepte els del Grup UB) 

2. Personal (docent i administratiu) de la Universitat de Barcelona i el Grup UB 

3. Membres del Col·lectiu Alumni UB (amb carnet) 

4. Alumnat i antic alumnat de l’AFC 

5. Preinscrits a la Universitat de l’experiència  

6. Altres col·lectius definits de forma expressa en els convenis de col·laboració promoguts per l’AFC 
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ÀREA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA – PROJECTE GAUDIR UB 
Consell Social UB 12.02.2014 
Preu per curs Públic en general  Comunitat UB Veïns de 

Badalona 
Majors de 55 

anys 
Curs 10 hores 
Curs 20 hores 
Curs 320 hores  

90 
140 

1.500 

70 
115 

1.000 

70 
115 

1.000 

55 
95 
-- 

 
 
ÀREA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA - UNIVERSITAT DE 
L’EXPERIÈNCIA 

Consell Social UB 23.06.2016 

Matrícula i altres serveis de secretaria Preu  
Preu dels cursos dels programes de la UdE 280,00 

Matrícula de Txi-kun 185,00 
Matrícula Teatre de l’Experiència 119,00 

Matrícula activitats complementàries UdE 5,95 euros /hora 
Remuneracions per activitats acadèmiques Preu / hor a 

Hora de docència programes de la UdE 60,00 
Hora docència Txi-kun 50,00 

Hora docència Teatre de l’Experiència 35/45 (*) 
Hora de docència activitats complementàries UdE 35/45 (*) 

Dels 280 euros de la matrícula, 25 euros corresponen a la taxa de material i infraestructures. 

(*) Per a grups de més de 15 alumnes s’aplica la de 45 euros/hora i per menys de 15 la de 35 euros/h. 

 
ÀREA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA – UB INTERNATIONAL 
SUMMER SCHOOLConsell Social UB 12.02.2015 

 Públic intern Públic extern 
Matrícula Reduït normal Reduït normal 
Cursos 20h 280 360 320 400 
Cursos 30h 350 450 400 500 
Cursos 40h 525 675 600 750 
Cursos 45h 560 720 640 800 
Honoraris coordinació de curs 600 euros/curs 
Honoraris hora professor 100 euros/hora 
Honoraris hora professor convidat 200 euros/hora 
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SERVEIS LINGÜÍSTICS    
 

ACTIVITAT EN LÍNIA DELS CENTRES D’AUTOAPRENENTATGE DE LLENGÜES   Consell Social UB 08.10.2014 
 Usuaris interns Usuaris externs 

Multilingüitza’t semestral 50 80 
Multilingüitza’t anual 90 145 
Multilingüitza’t posa a l’abast de la comunitat universitària el programa d’aprenentatge de llengües per Internet Rosetta Stone (23 
Llengües de l’A1 al B1 o al B2/C1, en el cas de l’anglès , l’alemany i el francès) 

 
 

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC Consell Social UB 03.12.2015 
 Membres de la 

Comunitat 
Universitària 

Usuaris externs 

Llengua catalana Paraula Paraula 
Correcció de català o castellà 0,018 0,022 
Traducció del castellà al català 0,079 0,095 
Traducció automatitzada del castellà al català 0,042 0,051 
Traducció d’altres llengües al català 0,107 0,128 
Altres llengües   
Traducció del català (o castellà) a altres llengües 0,133 0,173 
Correcció de l’anglès 0,04 0,048 
Suport a la millora de les presentacions orals en anglès 60 euros / hora  
Suport a la comunicació científica en anglès 60 euros / hora 72 euros / hora 
Tutories per millorar les competències escrites en anglès 60 euros / hora  
. Una pàgina estàndard té 300 paraules. 
. Les tarifes són en euros per paraula, si no se’n diu el contrari 
. Els serveis de correcció i traducció tenen una bonificació de Gerència del 30% per als client amb NIF igual al de la Universitat.  En el 
cas dels serveis de suport a la comunicació científica en anglès, la bonificació és del 20%. 
. Les correccions de textos que presenten una especial dificultat tenen un recàrrec a la tarifa normal. 
. Les feines urgents tenen un recàrrec del 50%. 
. L’import mínim per servei és de 30 euros. 
. S’entén per altres llengües l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià.  Si necessiteu alguna altra llengua, cal que ho consulteu als Serveis 
Lingüístics. 
. A partir d’un pressupost de 1.000 euros, els usuaris externs han d’avançar el 50% de l’import total en encarregar la feina. 
. Per acceptar un servei nou, cal haver liquidat els anteriors. 
. Cal aplicar l’IVA (21%) quan s’escaigui als preus indicats com a tarifa externa. 
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PREUS DELS CURSOS DE LLENGUA CATALANA DELS SERVEIS LINGÜÍSTICS CURS 2012/2013 
Consell Social UB 20.07.2012 

Cursos Alumnat UB Llicenciats 
UB i altres 

Alumni UB Docents UB  

Bàsic 1 (30 h) 60 160 144 Gratuït 
Bàsic 2 (40 h) 80 210 189 Gratuït 
Bàsic  (80 h) 160 420 378 Gratuït 
Bàsic 1 en línia 60 NO NO Gratuït 
Bàsic 2 en línia 60 NO NO Gratuït 
     
Elemental 1 (40 h) 150 210 189 Gratuït 
Elemental 2 (40 h) 150 210 189 Gratuït 
Elemental (80 h) 300 420 378 Gratuït 
     
Intermedi (80 h) 300 420 378 Gratuït 
Suficiència (80 h) 300 420 378 Gratuït 
Superior (80 h) 300 480 432 Gratuït 
     
Redacció de textos (30 h) 120 320 288 Gratuït 
Introducció a la llengua catalana (15) 40 NO NO Gratuït 
 
 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
 

 euros 
Publicacions (*)  *Preus amb l’IVA inclòs Entre 3,00 i 30,00  
Lloguer Guixetes Veure apartat lloguer guixetes 

Impressions en les aules d’informàtica  
Cada full 0,05 
Targeta de 25 impressions 1,20 
Targeta de 50 impressions 2,40 

Inscripcions de seminaris, jornades i activitats  
Alumnes i personal de la Universitat de Barcelona Entre 20,00 i 50,00 
Personal extern Entre 30,00 i 72,00 
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ESCOLA DE MEDICINA DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I L’ESPORT Consell Social UB 

21.07.2015 

Matrícula curs acadèmic 2016-2017 euros 
Curs  
Matrícula 2.570,00 
Assegurança opcional 6,00 

 
 
INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ Consell Social UB 23.07.2015 
 

MATRÍCULES I ALTRES   
Cursos generals Entre 20 i 250 euros 
Jornades Entre 15 i 300 euros 
Congressos, seminaris... Entre 60 i 400 euros 
Cursos de formació virtuals i semipresencials Entre 60 i 180 euros 
Venda de vídeos, CD’s Entre 12 i 60 euros 
Publicacions pròpies (venda de llibres i de revistes) Entre 2 i 80 euros 
  
PAGAMENTS 
 
PER CURSOS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT, ACTIVITATS FORMATIVE S, ESTUDIS I 
PROJECTES 

Activitats formatives (inclosos assessoraments) Entre 30 i 120 euros/hora 
Tutoria dels cursos semipresencials 16,00 per alumne assistent (a part les hores presencials realitzades) 
PER CURSOS EN LÍNIA   

Preu autoria (elaboració material) Entre 800 i 1.200 euros 
Tutoria del curs Entre 645 i 800 euros per curs i grup + pagament per alumne, entre 

14 i 16 euros per alumne (en cursos fins a 30 alumnes).  A partir de 
l’alumne 31, entre 14 i 25 euros 

PER ASSESSORAMENTS I  COL·LABORACIONS EN L ’ÀMBIT DE RECERCA  
Processament de dades 60 euros/hora 
Consultes individuals 110 euros per consulta 
Consultes grupals 150 euros per consulta 
Primera consulta Tesis Doctorals UB (1) Subvencional per l’ICE una consulta a l’any 
Consultes successives 110 euros per consulta 
CONFERÈNCIES 

 Entre 100 i 500 euros/hora 
(1) El director de la tesi haurà d’assistir com a mínim a la primera consulta. 
Aquestes tarifes s’incrementaran amb el percentatge d’IVA legalment corresponent, en el cas de facturació externa. 
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SERVEI DE TECNOLOGIA LINGÜÍSTICA 
 

Cursos i tallers organitzats pel servei Preu matrícula  
 Usuaris interns (1) Usuaris  externs  

Cursos fins a 10 hores  30,00  30,00 
Cursos fins a  15 hores  60,00  60,00 
Cursos fins a  20 hores 100,00 100,00 
(1) Es consideren usuaris interns els docents i investigadors adscrits a un departament de la Universitat de Barcelona  

 
SERVEI D’ATENCIÓ A L’ESTUDIANT 
Consell Social 11.10.2012 
Cursos i tallers organitzats pel servei Preu matrícula  
Club de Feina 2012/13 15,00 
Cursos per l’obtenció de 3 crèdits de lliure elecció o 1 crèdit 
ECTS 

40,00 

Seminaris d’orientació per al projecte professional 10,00 
Jornades divulgatives organitzades pel SAT Consell Social 10.07.2013 

 
10,00 

Consell Social 12.02.2013 

Activitat Preu  
Speed-Networiking talent 15,00 
Speed-Networiking talent (amb sessió d’aprofundiment) 30,00 
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NORMATIVA ACADÈMICA I ECONÒMICA DE MATRÍCULA DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 
CURS 2016-2017 
(aprovada per Consell Social de la Universitat de B arcelona en data 21 de juliol 
de 2016) 
 
NORMATIVA ACADÈMICA I ECONÒMICA DE MATRÍCULA DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 
CURS 2016-2017 
 
Títol I.  DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.  Àmbit d’aplicació 
 
1. Aquesta normativa és d’aplicació a tots els estudiants que, reunint els corresponents requisits d’accés 

als estudis universitaris establerts en la normativa vigent, es matriculin a la Universitat de Barcelona 
(en endavant UB) en qualsevol dels ensenyaments següents: 
a) ensenyaments oficials de grau 
b) ensenyaments propi de graduat en Investigació Privada 
c) ensenyaments oficials de màster universitari 
d) ensenyaments oficials de doctorat.  

 
2. Regula també aspectes econòmics d’aplicació a ensenyaments propis de postgrau i d’extensió 

universitària, això com de la Universitat de l’Experiència. 
 
Article 2.  Fixació dels preus de matrícula 
 
1. Els preus públics per als estudis que condueixen a l’obtenció d’un títol universitari oficial, com també 

les exempcions i bonificacions i els preus públics de la resta de drets establerts legalment, es fixen 
anualment per decret de la Generalitat de Catalunya dins els límits que estableix la Conferència 
General de Política Universitària de conformitat amb l’article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats i l’article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
2. L’esmentat decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix també que els consells socials de 

les universitats públiques de Catalunya fixin els preus de diferents conceptes. Aquests preus 
s’aproven anualment pel Consell Social de la UB, amb l’informe previ de la Comissió Econòmica 
delegada de Consell de Govern i de l’aprovació del Consell de Govern, de conformitat amb l’establert 
en l’article 89. i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 69. d) de 
l’Estatut de la UB. 
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Article 3.  Competència 
 
1. És competència de les facultats i de l’Escola de Doctorat de la UB, a través dels centres, dur a terme 

la matriculació de l’alumnat, de conformitat amb l’article 14.n) de l’Estatut de la UB, respectant en tot 
cas l’establert en aquesta normativa i adequant-se al marc d’organització de la UB i al calendari 
acadèmic aprovat anualment pel Consell de Govern i en el cas d’ensenyaments de doctorat, al 
calendari de gestió aprovat anualment pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. 

 
2. Abans de començar el període de matriculació, els centres de la UB han de fer pública tota la 

informació relativa al calendari, als horaris i requisits necessaris per formalitzar la matrícula, 
mitjançant la publicació als taulers d’anuncis i/o als webs dels centres, sense perjudici d’altres formes 
de difusió que es puguin establir.  

 
 
Títol II.  PROCEDIMENT DE MATRÍCULA 
 
Article 4.  Models de matrícula en els ensenyaments  oficials de grau i de màster universitari de la 
UB 
 

1. La UB adopta, com a model general de matrícula, un tipus de matricula anual.  Segons aquest 
model de matrícula, els centres poden decidir entre que l’estudiant es matriculi a l’inici de curs 
de totes les assignatures que vulgui cursar o que hagi de fer, a l’inici del segon semestre, una 
ampliació de matrícula per incloure-hi les assignatures de segon semestre.  En aquesta 
ampliació de matrícula els estudiants no poden matricular-se de les assignatures de què s’han 
matriculat prèviament al primer semestre (excepte les assignatures següents: Pràctiques 
Externes i Treball Final de Màster universitari o Treball Final de Grau, sempre que l’assignatura 
s’ofereixi en el segon semestre). 
No obstant això, i tal com s’estableix a la normativa Models de matrícula en els ensenyaments 
oficials de Grau i de màster universitari, en el cas d’ensenyaments en què es proposa una oferta 
docent comuna als dos semestres, el centre pot decidir un model de matrícula semestral.  En 
aquest model de matrícula, els estudiants poden accedir a l’ensenyament el segon semestre i 
també poden matricular-se el segon semestre de les assignatures que hagin suspès el primer 
semestre, si s’ofereixen. 
 

2.  Segons el model de matrícula, s’abona el següent preu establert en el decret de preus de la 
Generalitat de Catalunya en concepte de gestió de l’expedient:  
- Model de matrícula anual: preu per a la matrícula anual i taxa d’ampliació de matrícula en 

el cas d’ensenyaments que prevegin ampliació al febrer. 
- Model de matrícula semestral: preu per a la matrícula semestral cada semestre que 

l’estudiant es matriculi. 
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Capítol  I: Sol·licitud de matrícula 
 
Article 5.  Sol·licitud 
 
1. El procediment de matrícula s’inicia amb la presentació, per part de l'alumne, de la sol·licitud de 

matrícula.  L’admissió de la sol·licitud, que té caràcter d’instància, no implica la conformitat per part de 
la Universitat de Barcelona amb el seu contingut.  

 
2. En tot cas, l’eficàcia de la matrícula queda condicionada a la veracitat de les dades que s’hi 

consignen,  al compliment dels requisits establerts en la normativa vigent i al pagament complet en la 
forma i els terminis establerts. 

 
3. El fet de no abonar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi la 

Universitat de Barcelona comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumnat amb els efectes i 
les condicions establertes en l’article 33 d’aquesta normativa. 

 
 
Secció 1a:  Ensenyaments oficials de grau i de l’en senyament propi de graduat en Investigació 
Privada 
 
Article 6.  Presentació de la sol·licitud 
 

1. Els estudiants d’ensenyaments oficials de grau i de l’ensenyament propi de graduat en 
Investigació Privada de la UB han de formalitzar la matrícula mitjançant el sistema de matrícula 
establert pel centre (sol·licitud impresa o automatrícula). 

 
Article 7.  Documentació que s’ha d’adjuntar a la s ol·licitud 
 
1. Els estudiants que es matriculen en un grau per primera vegada han d’adjuntar a la sol·licitud de 

matrícula la documentació següent: 
 

a) Fotocòpia del DNI. En el cas d’estudiants estrangers, fotocòpia del passaport. El estudiants 
estrangers de la Unió Europea poden presentar fotocòpia del document d’identitat expedit per 
l’autoritat competent del país d’origen.  Els sol·licitants de beca han de presentar fotocòpia del 
DNI o el NIE. 

 
b) En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat: documentació acreditativa de la 

concurrència de la causa al·legada segons el que disposi la norma que en determini l’exempció, 
en la forma i els terminis que estableixi la UB en la normativa complementària que s’aprovi 
anualment. 
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c) Documentació acadèmica corresponent segons la via d’admissió i la procedència. 

 
A. ESTUDIANTS ADMESOS PER PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀR IA  

a. Estudiants amb PAU per a alumnat de batxillerat i assimilats: 
- Si s’han fet les PAU a Catalunya: no cal portar cap document. 
- Si s’han fet les PAU en un altre districte universitari: targeta original 

d’aprovació de les PAU,  o certificat acreditatiu, i el justificant d’haver 
pagat el trasllat d’expedient emès pel centre de procedència. 

b. Estudiants amb estudis iniciats : 
-  Justificat d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre 

de procedència. Si el centre és de la UB, és suficient un expedient 
acadèmic. 

c. Estudiants que fan simultaneïtat d’estudis : 
-  Certificat acadèmic on constin les dades d’accés. 

d. Estudiants amb títols, diplomes o estudis de secund ària de sistemes 
educatius estrangers:  
-  Amb estudis de batxillerat europeu o batxillerat internacional: credencial 

original credencial original expedida per la UNED per a l’accés a la 
Universitat espanyola de conformitat amb el que estableix l’article 38.5 de 
la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (els estudiants amb 
credencial expedida l’any 2007, 2008 i 2009, han de sol·licitar una nova 
expedició de la credencial a la UNED per tal que s’adeqüi al que 
estableix l’Ordre EDU/116/2010, i targeta original d’aprovació de les 
PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-se presentat. 

- Amb estudis procedents d’estats membres de la UE o d’altres Estats amb 
els que s’hagin subscrit acords internacionals de reconeixement del títol 
de batxiller. Cal presentar algun dels documents que s’indiquen a 
continuació: 

a) Credencial original expedida per la UNED per a l’accés a la 
Universitat espanyola de conformitat amb el que estableix 
l’article38.5 de la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació (els estudiants amb credencial expedida l’any 
2007, 2008 i 2009, han de sol·licitar una nova expedició de la 
credencial a la UNED per tal que s’adeqüi al que estableix 
l’Ordre EDU/116/2010, i targeta original d’aprovació de les 
PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-s’hi presentat. 

b) Original i fotocòpia de la credencial d’homologació del títol 
estranger, i targeta original d’aprovació de les PAU, o 
certificat acreditatiu. 

c) Document del país d’origen que acrediti que pot accedir a la 
Universitat, i targeta original d’aprovació de les PAU, o 
certificat acreditatiu, en el cas d’haver-s’hi presentat. 
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- Amb estudis procedents d’estats no membres de la UE homologats al títol 
de batxiller del sistema educatiu espanyol: original i fotocòpia de 
l’homologació al títol de batxiller espanyol, i targeta original d’aprovació 
de les PAU, o certificat acreditatiu, en el cas d’haver-s’hi presentat. 
 

e. Titulats universitaris i assimilats 
- Original i fotocòpia del títol o, si no es té, certificat acreditatiu en què 

constin les dades d’expedició del títol.  En el cas de titulats UB és 
suficient l’expedient acadèmic. 

- En el cas d’estudiants amb estudis universitaris estrangers: original i 
fotocòpia de la resolució d’homologació del títol emesa pel Ministeri 
d’Educació. 

f. Estudiants amb el títol de tècnic superior de fo rmació professional 
- No cal portar cap document 

g. Estudiants que provinguin de la prova d’accés pe r a més grans de 25, 40 
o 45 anys: 
- No cal portar cap document 

 
 

B. ESTUDIANTS QUE HAN ACCEDIT SOL·LICITANT PLAÇA AL  CENTRE:- 
- Resolució del degà o del director que els atorga la plaça corresponent, 
- resolució de convalidació o reconeixement de crèdits emesa pel cap d’estudis de 
l’ensenyament en què constin convalidats o reconeguts un mínim de 30 crèdits. 
- Amb estudis universitaris espanyols: justificant d’haver abonat els drets de trasllat 
d’expedient emès pel centre de procedència. 
 
 

2. Els estudiants que continuen estudis de grau o de primer i segon cicle, en el cas de sol·licitar alguna 
exempció, bonificació i/o gratuïtat, han d’ajuntar-hi la documentació acreditativa de la concurrència de 
la causa al·legada segons el que disposi la norma que en determini l’exempció, en la forma i els 
terminis que estableixi la UB en la normativa complementària que s’aprovi anualment.  
 

Article 8.  Crèdits mínims i màxims de matrícula 
 
1. Els crèdits mínims i màxims de matrícula es regulen en la normativa de permanència que sigui 

d’aplicació segons l’ensenyament que cursa l’estudiant, no obstant això, els estudiants que sol·licitin 
beca general hauran de matricular-se el mínim de crèdits establert en la convocatòria. 

 
2. Els Estudiants que es matriculen en un grau de la UB per primera vegada s’han de matricular de 60 

crèdits (modalitat a temps complet) o bé de 30 (modalitat a temps parcial). 
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3. Els estudiants que s’han matriculat prèviament en el mateix grau, i els estudiants de primer que 
prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat, 
han de matricular-se obligatòriament, entre el primer i el segon semestre, d’un mínim de 18 crèdits i 
d’un màxim de 60.  S’entén que l’estudiant segueix un itinerari a temps parcial si es matricula d’entre 
18 i 45 crèdits, i que segueix un itinerari a temps complet si matricula entre 46 i 60 crèdits. 
a) Els crèdits reconeguts no es tenen en compte pel que fa al nombre de crèdits a matricular. 

 
Secció 2a:  Ensenyaments oficials de màster univers itaris 
 
Article 9.  Presentació de la sol·licitud  
 
1. Una vegada obtinguda la plaça en un màster universitari pels procediments establerts, l’estudiant ha 

de formalitzar la matrícula mitjançant el sistema establert a aquest efecte pel centre (sol·licitud 
impresa o automatrícula). 

 
Article 10.  Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud 
 
1. Els estudiants que es matriculen en un màster universitari per primera vegada han d’adjuntar a la 

sol·licitud de matrícula la documentació següent: 
a) Fotocòpia del DNI.  En el cas d’estudiants estrangers, fotocòpia del passaport.  Els 

estudiants estrangers de la Unió Europea poden presentar la fotocòpia del document 
d’identitat expedit per l’autoritat competent del país d’origen.  Els sol·licitants de beca han 
de presentar la fotocòpia del DNI o del NIE. 

b) Documentació acadèmica corresponent segons la procedència i la documentació 
addicional que correspongui segons s’especifica en l’apartat corresponent: 
b.1 Accés amb un títol universitari de graduat, llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, 

arquitecte tècnic o enginyer tècnic. 
- Original i fotocòpia del títol que li ha donat accés, o certificació acreditativa 

corresponent.  En el cas d’haver obtingut el títol a la UB és suficient un 
expedient acadèmic. 

 
b.2 Accés amb un títol universitari estranger homologat a títol universitari de graduat, 

llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, arquitecte, diplomat, arquitecte tècnic o 
enginyer tècnic o declarat equivalent a nivell universitari de grau: 
- Original i fotocòpia de la credencial d’homologació emesa pel Ministeri 

d’Educació o de la declaració d’equivalència a nivell universitari de grau. 
 

b.3 Accés amb un títol universitari estranger expedient per una institució estrangera 
d’Educació superior de l’espai europeu d’educació superior (EEES) 
- 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 oficials de màster en el país expedidor (o evidencia alternativa), 
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i original o còpia compulsada de la traducció oficial del document esmentat, si 
no està expedit en qualsevol de les llengües oficials de la UB, 

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

b.4 Accés amb un títol universitari estranger expedit per una institució estrangera 
d’educació superior aliena a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
- Original i fotocòpia del títol o del certificat substitutori corresponent 

convenientment legalitzat. 
- Original i fotocòpia del document que acrediti que el títol faculta per a l’accés a 

ensenyaments oficials de màster en el país expedidor convenientment 
legalitzat (o evidència alternativa), i original o còpia compulsada de la traducció 
oficial del document esmentat, si no està expedit en qualsevol de les llengües 
oficials de la UB. 

- Resolució d’autorització d’accés a estudis de màster universitari del degà o del 
director del centre i justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència 
del títol d’estudis estranger per a l’accés a un ensenyament oficial de màster 
universitari fixada al decret de preus de la Generalitat de Catalunya pe a cada 
curs acadèmic. 

 
b.5 La documentació addicional, si és el cas, que cal adjuntar a la sol·licitud de matrícula 

és la següent: 
- Estudiants amb estudis de màster universitari 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: expedient acadèmic, 

- Estudiants que sol·liciten alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat: 
documentació acreditativa de la concurrència de la causa al·legada segons el 
que disposi la norma que en determini l’exempció, en la forma i els terminis 
que estableixi la UB en la normativa complementària que s’aprovi anualment, 

- Altres documents acadèmics o econòmics que afectin la matrícula, 
 

2. Els estudiants que continuen estudis de màster universitari a la UB, en el cas de sol·licitar alguna 
exempció, bonificació i/o gratuïtat, han d’adjuntar-hi la documentació acreditativa de la concurrència 
de la causa al·legada segons el que disposi la norma que en determini l’exempció, en la forma i els 
terminis que estableixi la UB en la normativa complementària que s’aprovi anualment, 

 
 
Article 11.  Crèdits mínims i màxims de matrícula 
 
1. Els crèdits mínims i màxims de matrícula es regulen en la normativa de permanència per als 

estudiants d’ensenyaments oficials de màsters universitaris de la UB, això no obstant, els estudiants 
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que sol·licitin beca general o beca de mobilitat s’hauran de matricular el mínim de crèdits establert en 
la convocatòria. 

 
2. Els estudiants que es matriculen en un màster universitari poden matricular entre un mínim de 20 

crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar el màster) i un màxim de 60. Els estudiants que 
matriculen entre 20 i 48 crèdits segueixen un itinerari a temps parcial, i els que en matriculen entre 49 
i 60 crèdits segueixen un itinerari a temps complet. 

 
3. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte quant al nombre de crèdits a matricular. 
 
 
Secció 3a:  Ensenyaments oficials de doctorat  
 
Article 12.  Sol·licitud de matrícula i modificacio ns 
 
1. Una vegada obtinguda la plaça en un programa de doctorat pels procediments establerts, l’estudiant 

ha de formalitzar la matrícula mitjançant el sistema de matrícula establert a aquest efecte a la 
secretaria del centre que correspongui. 

 
2. Les modificacions de matrícula que es vulguin efectuar s’hauran de dur a terme en els terminis 

següents: 
 

- Doctorands que continuen un programa de doctorat: fins al 18 de novembre de 2016 
- Doctorands que inicien un programa de doctorat: 

• Primer període de matrícula: fins al 18 de novembre de 2016 
• Segon període de matrícula: fins al 21 d’abril de 2017 

 
Article 13.  Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud 
 
1. Els estudiants que es matriculen per primera vegada han d’adjuntar a la sol·licitud de matrícula la 

documentació següent: 
a) Sol·licitud de matrícula degudament emplenada. 
b) Fotocòpia del DNI.  En el cas d’estudiants estrangers fotocòpia del passaport.  Els 

estudiants estrangers de la Unió Europea poden presentar la fotocòpia del document 
d’identitat expedit per l’autoritat competent del país d’origen. 

c) Documentació acadèmica corresponent. 
d) Documentació addicional que correspongui, si escau, segons s’especifica en l’apartat 3 

d’aquest article. 
 
2. Els estudiants que continuen estudis de doctorat a la UB  han d’adjuntar la documentació següent: 

a) Sol·licitud de matrícula degudament emplenada. 
b) Documentació acadèmica corresponent. 
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c) Documentació addicional que correspongui, si escau, segons s’especifica en l’apartat 3 
d’aquest article. 

 
3. La documentació addicional, si és el cas, que caldrà adjuntar a la sol·licitud de matrícula és la 

següent: 
 

a) En cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, documentació acreditativa 
de la concurrència de la causa al·legada segons el que disposi la norma que en determini 
l’exempció, en el forma i els terminis que estableixi la UB en la normativa complementària 
que s’aprovi anualment. 

b) Altres documents acadèmics o econòmics que afectin a la matrícula. 
 
Article 14.  Anul·lació total de la matrícula de do ctorat 
 
1. Dins dels terminis que s’estableixen en aquest article, els doctorands poden 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, en què es conclogui aquest 
impediment.  En aquest cas, el/la doctorand/a té dret a la devolució de l’import del preu de 
direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral. 

 
b) Per interès personal del doctorand.  En aquest cas l’estudiant no té dret a la devolució dels 

imports ingressats per cap concepte.  Les sol·licituds d’anul·lació per interès personal no es 
resolen mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula.  En 
cas que el/la doctorand/a hagi formalitzat la matrícula com a becari, 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. 

 
2. Correspon al director de l’Escola de Doctorat resoldre l’anul·lació de matrícula, amb l’informe previ de 

la Comissió Acadèmica del programa en què s’hagi matriculat el/la doctorand/a. 
 
3. Les matrícules totalment anul·lades tindran els efectes acadèmics que correspongui en l’expedient del 

doctorand/a, d’acord amb  el que s’estableix en la secció 5a del Títol IV de la Normativa Reguladora 
del Doctorat a la UB respecte al règim de permanència en els estudis. 

 
4. Els terminis per sol·licitar l’anul·lació total de matricula seran, en tot cas els següents: 

 
- Doctorands que continuen un programa de doctorat: fins al 18 de novembre de 2016 
- Doctorands que inicien un programa de doctorat: 

• Primer període de matrícula: fins al 18 de novembre de 2016 
• Segon període de matrícula: fins al 21 d’abril de 2017 



 28

 
 
Article 15.  Anul·lació de matrícula de doctorat pe r casos greus o excepcionals 
 
1. En situacions greus i excepcionals degudament justificades, el vicerector de Política Científica en el 

cas d’ensenyaments de doctorat, a proposta del director de l’Escola de Doctorat i amb l’informe previ 
de la Gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB. 
En la resolució del vicerector es determinen els efectes econòmics i acadèmics de l’anul·lació 
 

2. 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’estudia la sol·licitud presentada. 
 

3. Les matrícules totalment anul·lades tindran els efectes acadèmics que correspongui, en l’expedient 
del doctorand/a, d’acord amb el que s’estableix en la secció 5a del Títol IV de la Normativa 
Reguladora del Doctorat a la UB respecte al règim de permanència en els estudis. 

 
 
Capítol  II: Preu de la matrícula 
 
Article 16.  Modalitats de matrícula  
 
1. A efectes econòmics, i segons la situació en què es trobin els estudiants en sol·licitar la matrícula a la 

UB, es poden diferenciar les modalitats de matrícula següents: 
 

a) Ordinària : És la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de 
les exempcions i/o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar 
íntegrament els preus pels crèdits matriculats i els de gestió d’expedient acadèmic establerts en 
el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, així com l’assegurança escolar, si escau, i els 
preus corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis 
universitaris que se sol·licitin. 

 
b) Exempta o bonificada : És la modalitat de matrícula que es formalitza quan l’estudiant acredita 

estar en algun dels supòsits en què la legislació vigent preveu algun tipus d’exempció i/o 
bonificació del preu de la matrícula. En aquests casos s’aplica als estudiants l’exempció i/o 
bonificació establerta en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.  

 
2. En tot cas, independentment de la modalitat de matrícula, cal abonar íntegrament l’assegurança 

escolar, si escau, i els preus corresponents als servis específics i de suport a l’aprenentatge i als 
serveis universitaris sol·licitats. 

 
3. Les sol·licituds de matrícula exempta i/o bonificada per qualsevol de les causes previstes en el Decret 

de preus de la Generalitat de Catalunya han d’anar acompanyades dels originals o les còpies 
compulsades dels documents que el Decret esmentat o una altra normativa estableixi per acreditar-
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les. En cas de no aportar aquesta documentació en el moment de fer la matrícula, l’estudiant ha de 
matricular-se obligatòriament en la classe de matrícula alternativa que correspongui. No obstant això, 
si aporta la documentació dins del període establert per a la matrícula al calendari marc aprovat cada 
curs acadèmic pel Consell de Govern, pot modificar la matrícula i sol·licitar la devolució corresponent.  

 
4. Els criteris d’aplicació de les exempcions i/o bonificacions de matrícula s’estableixen en l’annex 1  

d’aquesta normativa. 
 
Article 17.  Matrícula de crèdits convalidats, adap tats i reconeguts  
 
1. Els estudiants que hagin obtingut la convalidació, l’adaptació o el reconeixement de crèdits han 

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. 

2. Els estudiants que accedeixin a la UB específicament per cursar un itinerari doble estaran exempts 
d’abonar a la UB el percentatge assenyalat en la matrícula dels crèdits reconeguts derivats de 
l’aplicació de les equivalències establertes en l’itinerari aprovat. 

 
3. La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la UB per adaptar els seus plans d’estudis anteriorment 

vigents als nous plans d’estudis és gratuïta, si així s’estableix en el Decret de preus de la Generalitat 
de Catalunya. 

 
Article 18.  Matrícula en cas d’extinció de plans d ’estudis 
 
En el cas de matrícula de crèdits sense docència per raó de l’extinció del pla d’estudis, s’ha d’abonar a la 
UB el percentatge que s’estableixi en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya. Si la UB ofereix a 
l’estudiant un sistema complert de tutories o docència alternativa, l‘estudiant ha d’abonar l’import íntegre, si 
així s’estableix en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya. 
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Article 19.  Preu de matrícula per l’alumnat que ha  assolit els crèdits necessaris per a obtenir el tí tol. 
 
1. L’alumnat d’ensenyaments de grau que, un cop assolits els crèdits necessaris per a l’obtenció 

del títol corresponent i abonats els drets d’expedició, es matriculi del mateix ensenyament, ha 
d’abonar el preu per crèdit establert en l’annex 5 d’aquesta normativa per als màsters 
universitaris, l’assegurança escolar, si escau, i el preu corresponent als serveis específics i de 
suport a l’aprenentatge, a la gestió de l’expedient i als altres serveis universitaris que sol·liciti. 
 

2. L’alumnat d’ensenyaments de màster universitari que, un cop assolits els crèdits necessaris per 
a l’obtenció del títol corresponent i abonats els drets d’expedició, es matriculi del mateix 
ensenyament, ha d’abonar el preu per crèdits establert en l’annex 5 d’aquesta normativa, 
l’assegurança escolar, si escau, i el preu corresponent als serveis específics i de suport a 
l’aprenentatge, gestió de l’expedient i als altres serveis universitaris que sol·liciti.  Al preu 
d’aquests crèdits no els seran d’aplicació les bonificacions que acordi el Consell Social de la UB 
cada curs acadèmic en aplicació del que prevegi el decret de preus. 

3. L’alumnat d’ensenyaments de primer i segon cicle que, un cop assolits els crèdits necessaris per 
a l’obtenció del títol corresponent i abonats els drets d’expedició, es matriculi del mateix 
ensenyament, h d’abonar el preu per crèdit de doctorat de grau d’experimentalitat de 
l’ensenyament, ha d’abonar  el preu per crèdit de doctorat de grau d’experimentalitat de 
l’ensenyament de què es tracti establert en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya 
per al curs 2014-2015. 
 

Article 20.  Increments i recàrrecs en el preu de l a matrícula:  segones  i  successives matrícules 
 
1. Quan un estudiant es matricula per segon, tercer, quart  i 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. En cas que es matriculi d’assignatures que substitueixen altres assignatures per un canvi de 

denominació o de crèdits, si les existents anteriorment han estat matriculades i no superades,  
s’aplicarà recàrrec quan els crèdits corresponents a l’assignatura no superada siguin més elevats o 
iguals als crèdits de l’assignatura de què es matricula. 

 
3. En cas que es matriculi, en plans d’estudis reformats, d’assignatures matriculades i no superades en 

el pla d’estudis en extinció, el preu del crèdit s’incrementa també en els percentatges establerts en el 
decret de preus de la Generalitat de Catalunya i s’apliquen, així mateix,  els criteris següents segons 
com s’agrupin les assignatures a les taules d’adaptació o de reconeixement: 

 
a) En aquelles agrupacions en què l'equivalència és una assignatura del pla d’estudis en 

procés d’extinció, per a una assignatura del pla d’estudis reformat, s’aplicarà recàrrec si els 
crèdits de l’assignatura no superada al pla d’estudis en procés d’extinció són més elevats o 
iguals als crèdits de l’assignatura que s’ha de matricular. 
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b) En aquelles agrupacions en què dues assignatures del pla d’estudis en procés d’extinció 
proporcionen equivalència amb una assignatura del pla d’estudis reformat, s’aplicarà el 
recàrrec si el total dels crèdits matriculats i no superats del pla d’estudis en procés d’extinció 
és més elevat o igual als crèdits de l’assignatura que s’ha de matricular.  

 
c) En aquelles agrupacions en què tres (o més) assignatures del pla d’estudis en procés 

d’extinció donen equivalència a dues assignatures del pla d’estudis reformat no s'aplicarà en 
cap cas el recàrrec, atès que les múltiples combinacions a què pot donar lloc la situació 
personal de cada estudiant podria provocar un recàrrec excessiu i un greuge comparatiu en 
cadascuna de les diferents situacions. 

 
4. Aquest article no és d'aplicació als estudiants que es matriculin d'ensenyaments propis de la UB. 
 
Article 21.  Increments i recàrrecs en el preu de l a matrícula:  segons  i  successius ensenyaments 
universitaris 
 
1. La UB aplicarà el preu de matrícula que s’estableixi en el decret de preus de la Generalitat de 

Catalunya als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-
los, llevat que es tracti dels primers estudis de màster universitari i 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.  
 
Aquest recàrrec és d’aplicació a aquells estudiants que, estant en possessió d’una titulació de primer 
cicle accedeixin al grau que ha extingit la seva titulació. 

 
2. S’eximeix d’aquest recàrrec als estudiants que es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al 

decret de preus.  L’exempció d’aquest recàrrec s’aplicarà automàticament en el moment de 
formalitzar la matrícula. 
 

3. Als efectes d’aplicar correctament l’increment als estudiants que reuneixin les condicions establertes 
en el decret de preus, la UB els demanarà en el moment de formalitzar la matrícula una declaració 
responsable justificativa de la seva formació acadèmica. 

 
4. Aquest article no és d’aplicació als estudiants que es matriculin d’ensenyament propis de la UB. 
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Article 22.  Ajuts de matrícula 
 
1. Poden gaudir d’ajut de matrícula els estudiants que es trobin en qualsevol d’aquestes situacions: 

a) Alumnat beneficiari de convenis establerts amb la Universitat de Barcelona en què es 
prevegin ajuts de matrícula.  L’import de l’ajut és l’establert en el conveni, amb la resolució 
prèvia del gerent de la UB. 

b) Becaris de la UB, només en el cas que la convocatòria de la beca prevegi ajuts de matrícula.  
L’import de l’ajut és l’establert en les bases de la convocatòria, mitjançant la presentació 
prèvia de la credencial de becari, en què ha de constar explícitament el dret a la gratuïtat en 
el pagament de la matrícula.  Els criteris d’aplicació d’aquests ajuts de matrícula 
s’estableixen a l’annex 1 d’aquesta normativa. 

c) Els associats a “ALUMNI UB” gaudiran d’una reducció d’un 10% del preu de matrícula en els 
cursos propis de postgrau i d’extensió universitària amb una limitació de 200 euros per 
matrícula i any acadèmic.  Els nous associats hauran d’abonar la quota corresponent a dues 
anualitats per gaudir d’aquest avantatge. 

 
2. L’ajut de matrícula no inclou el preu de la gestió de l’expedient, el preu per als serveis específics i de 

suport a l’aprenentatge, ni de l’assegurança escolar i dels altres serveis universitaris que se sol·licitin.  
 
3. El Vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat; el vicerector encarregat dels afers de 

beques, o el vicerector de Política Científica, en el cas d’ensenyaments de doctorat, poden establir 
altres ajuts.  El Vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat resol les sol·licituds d’ajut de 
matrícula no previstes en aquesta normativa.  En el cas d’ensenyaments de doctorat, les sol·licituds 
no previstes en aquesta normativa les resol el Vicerector de Política Científica.  

 
4. Aquest article no és d’aplicació als estudiants que es matriculin d’ensenyaments propis de la UB. 
 
Article 23.  Serveis específics i de suport a l’apr enentatge 
 
Els conceptes que integren els serveis  específics i de suport a l’aprenentatge són els següents: 

- 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’1Tb a OneDrive amb opció gratuïta d’Office 

365. 
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Article 24.  Assegurança escolar i altres serveis u niversitaris 
 
1. Els estudiants menors de 28 anys espanyols, de països de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) que 

estiguin estudiant amb les mateixes condicions que els espanyols i d’altres països que no pertanyen a 
l’EEE amb conveni de reciprocitat expressament reconeguda, han d’abonar l’import de l’assegurança 
escolar obligatòria. 
 

2. 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.  Els 
alumnes més grans de 28 anys han de fer una renúncia explícita en el cas de no voler contractar-la. 

 
3. En el procés de matrícula, els estudiants poden sol·licitar, a més de l’assegurança voluntària,  

qualsevol dels altres serveis universitaris  que ofereix la Universitat de Barcelona (Esports UB, 
cooperatives universitàries, Solidaritat UB i Escola d’Idiomes Moderns). En cas de sol·licitar algun 
d’aquests serveis han d’abonar els preus corresponents. La renúncia posterior a aquests serveis en 
cap cas comporta la devolució de l’import abonat. 

 
 
Capítol III.  Pagament de la matrícula  
 
Secció 1ª.  Modalitats de pagament 
 
1. La UB adequa anualment les modalitats de pagament de la matrícula a l’evolució dels sistemes 

existents en el mercat, garanteix les que estableix el decret de preus i afegeix les que 
tecnològicament estiguin disponibles i siguin d’interès, tant per a l’estudiant com per a la gestió de la 
UB, atenent també a la repercussió social que tenen els preus dels serveis acadèmics. 

 
2. El pagament de la matrícula del curs 2016-2017 es podrà fer, a petició de la persona interessada, en 

un pagament únic o de manera fraccionada. 
 
Article 25.  Pagament en un rebut únic 
 
1. L’estudiant ha d’abonar íntegrament i d’un sol cop l’import total que resulti de la seva matrícula en una 

de les entitats bancàries col·laboradores que s’indiquen en el procés de matrícula en el termini màxim 
de set dies naturals a comptar de la data de formalització de la matrícula. 

 
2. Aquesta modalitat de pagament és d’aplicació obligatòria en els supòsits següents: 
 

a) Estudiants que modifiquin la matrícula generant una nova liquidació econòmica. 
b) Estudiants que no han fet el pagament en les condicions i els terminis fixats per a les altres 

modalitats de pagament establertes 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 2016. 
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3. En aquesta modalitat de pagament, l’alumne pot triar una de les opcions següents: 

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

b) Pagament per banca electrònica: 
� Línia Oberta (La Caixa): també permet a no clients pagar amb targeta de crèdit 

o dèbit 
� Línia Online (Catalunya Caixa) 
� Supernet (Banco Santander) 

 
4. Els estudiants han de conservar o poder obtenir durant tot el curs acadèmic els documents expedits 

per les entitats bancàries col·laboradores que els permetin acreditar-ne el pagament. 
 
 
Article 26.  Pagament únic domiciliat 
 
1. Els estudiants poden optar per efectuar el pagament de l'import íntegre de la matrícula i d'un sol cop 

mitjançant la domiciliació del pagament en alguna de les entitats bancàries col·laboradores que 
s’indiquin en el procés de matrícula, quan les matrícules s’efectuïn dintre dels següents terminis 
segons el tipus d’ensenyament: 
 
- Ensenyaments de grau i màster universitari: 

o Matrícula anual o de primer semestre: fins el 31 d’octubre de 2016. 
o Matrícula de segon semestre (nomes en ensenyaments amb model de matrícula 

semestral): fins el 6 de març de 2017. 
- Ensenyaments de doctorat: fins al 17 de març de 2017. 

 
El pagament es carrega en compte a partir dels set dies posteriors a la data de formalització de la 
sol·licitud de matrícula. 
  

2. Els estudiants que optin per aquesta modalitat de pagament han de presentar, en el moment de la 
matrícula, una autorització de domiciliació bancària de rebuts segons el model establert. 

 
3. És responsabilitat de l’estudiant verificar que el compte en què domicilia 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 que es deriven de la manca de 
pagament d’aquesta, i que s’estableix en l’article 33 d’aquesta normativa.   
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Article 27.  Pagament en terminis 
 
1. Els estudiants poden optar per fer efectiu l'import de la matrícula fraccionat en terminis quan l'import 

dels crèdits, o l’import corresponent a la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral: sigui 
igual o superior a tres- cents euros (300.-€).  Segons el model de matrícula del centre, el 
fraccionament de matrícula tindrà les condicions que es detallen en els articles 28 i 29 d’aquesta 
normativa. 

 
2. L'import dels rebuts s’ha d’abonar en una de les entitats bancàries col·laboradores que s’indiquen en 

el procés de matrícula. 
  

3. Es responsabilitat de l’estudiant fer efectiu el pagament dels rebuts de la matrícula.  Si no es compleix 
el pagament corresponent, es procedirà de conformitat amb l’establert en l’article 33 d’aquesta 
normativa.  En cap cas l’estudiant té dret a reclamar la devolució de les quantitats ja satisfetes. 

 
4. Els estudiants que optin per aquesta modalitat de pagament en terminis han de fer efectius els rebuts 

pendents de venciment per poder sol·licitar el títol. 
 
 
Article 28.  Pagament en terminis per a matrícules anuals i ampliacions de matrícula al febrer 
 
1. En el cas d’ensenyaments amb model de matrícula anual i d’ensenyaments de doctorat, les 

matrícules efectuades fins el 31 d’octubre de 2016 es podran fraccionar en els terminis següents: 
 
Terminis Import Pagament 
Tres 
terminis 

- Primer rebut: 40% de l’import per crèdits 
matriculats o de l’import corresponent a la direcció, 
tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral; 
l’import de gestió d’expedient acadèmic, dels 
serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i dels 
serveis voluntaris contractats. 

- Com a màxim set dies naturals a 
comptar de la data de 
formalització de la matrícula. 

 - Segon rebut: 30% del preu dels crèdits matriculats 
o de l’import corresponent a la direcció, tutela i 
avaluació continuada de la tesi doctoral. 

- Matrícules de juliol: com a 
màxim el 8 de setembre de 2016. 
- Matrícules de setembre: com a 
màxim el 3 de novembre de 2016. 
- Matrícules d’octubre: com a 
màxim l’1 de desembre de 2016. 

 - Tercer rebut: 30% del preu dels crèdits matriculats 
o de l’import corresponent a la direcció, tutela i 
avaluació continuada de la tesi doctoral. 

- Com a màxim el 15 de 
desembre de 2015. 

Set 
terminis 

- Primer rebut: 30% de l’import per crèdits 
matriculats o de l’import corresponent a la direcció, 
tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral; 
l’import de gestió d’expedient acadèmic, dels 
serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i dels 
serveis universitaris contractats. 

- Set dies naturals a comptar de 
la data de formalització de la 
matrícula. 
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 - Segon rebut: 20% del preu dels crèdits matriculats 
o de l’import corresponent a la direcció, tutela i 
avaluació continuada de la tesi doctoral. 

- Matrícules de juliol: com a 
màxim el 8 de setembre de 2016. 
- Matrícules de setembre: com a 
màxim el 3 de novembre de 2016. 
- Matrícules d’octubre: com a 
màxim l’1 de desembre de 2016. 

 - Resta de rebuts (cinc rebuts): 10% del preu dels 
crèdits matriculats o de l’import corresponent a la 
direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi 
doctoral. 

- El dia 4 del mes següent, de 
manera consecutiva. 

 
2. Les ampliacions de matrícula efectuades al febrer i fins al 2 de març de 2017 es poden fraccionar en 

dos terminis. 
 
El primer rebut s’ha d’abonar en el termini màxim  de set dies naturals des de la formalització de la 
matrícula.  Aquest rebut inclourà el 50% de l’import per crèdits matriculats i l’import del preu de la 
gestió d’expedient acadèmic i dels altres serveis universitaris contractats.  L’import del segon rebut, 
corresponent al 50% de l’import per crèdits matriculats, s’ha d’abonar, com a màxim, el 18 d’abril de 
2017. 
 

3. En el cas  d’ensenyaments de doctorat, les matrícules del segon període de matrícula,  efectuades 
fins el 17 de març de 2017, podran fraccionar-se en dos terminis. 
 
L’import del primer rebut s’ha d’abonar en el termini màxim de set dies naturals a comptar de la data 
de formalització de la matrícula.  Aquest rebut inclourà el 50% de l’import corresponent a la direcció, 
tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral i l’import del preu de la gestió d’expedient acadèmic, 
dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i dels altres serveis universitaris contractats. 
 
L’import del segon rebut, corresponent al 50% en concepte de la direcció, tutela i avaluació 
continuada de la tesi doctoral, s’ha d’abonar com a màxim el 18 d’abril de 2017. 

 
 
Article 29.  Pagament en terminis per a matrícules semestrals 
 
1. Les matrícules de primer semestre efectuades fins al 31 d’octubre de 2016, es poden fraccionar en 

quatre terminis. 
 

El primer rebut s’ha d’abonar en el termini màxim de set dies naturals des de la formalització de la 
matrícula.  Aquest rebut inclourà el 40% de l’import per crèdits matriculats i l’import del preu de la gestió 
d’expedient acadèmic, dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i dels altres serveis universitaris 
contractats. 
 
L’import del segon rebut, corresponent al 20% de l’import per crèdits matriculats, s’ha d’abonar dins dels 
terminis següents: 

- Matrícules efectuades el mes de juliol: com a màxim el 8 de setembre de 2016. 
- Matrícules efectuades el mes de setembre: com a màxim el 3 de novembre de 2016. 
- Matrícules efectuades el mes d’octubre: com a màxim l’1 de desembre de 2016. 
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L’import del tercer i el quart rebut, corresponent cadascun al 20% de l’import per crèdits matriculats, s’ha 
d’abonar, com a màxim, el dia 4 del mes següent, de manera consecutiva. 
 
2. Les matrícules de segon semestre, efectuades al febrer i fins al 2 de març de 2017, poden fraccionar-

se en tres terminis. 
 

El primer rebut s’ha d’abonar en el termini màxim de set dies naturals des de la formalització de la 
matrícula.  Aquest rebut inclou el 40% de l’import per crèdits matriculats i l’import del preu de la gestió 
d’expedient acadèmic, dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i dels altres serveis universitaris 
contractats. 
 
L’import dels segon rebut, corresponent al 30% de l’import per crèdits matriculats, s’ha d’abonar, com a 
màxim, el 18 d’abril de 2017. 
 
L’import del tercer rebut, corresponent al 30% de l’import per crèdits matriculats, s’ha d’abonar, com a 
màxim, el 17 de maig de 2017. 
 
3. Els estudiants que es matriculin dels requisits complementaris previs a l’homologació d’un títol 

estranger d’educació superior al grau de llicenciatura, diplomatura o graduat, també poden acollir-se 
al fraccionament de matrícula establert en aquest article en les mateixes condicions que la resta 
d’estudiants.  Així mateix es podran acollir en casos justificats alumnes que cursin estudis en el marc 
de programes internacionals. 

 
 
Article 30.  Pagament en terminis mitjançant préste cs de fraccionament de matrícula (PFM) a través 
de l'Agència d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AG AUR)  
 
L’ Institut Català de Finances de la Generalitat de Catalunya ha establert una línia de col·laboració amb 
l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) que permet millorar el finançament de les 
matrícules per a estudiants universitaris. 
 
1. Requisits per poder sol·licitar el préstec: 

- Matricular-se d’un ensenyament de grau, màster universitari o doctorat. 
- Si l’estudiant és menor de 18 anys, cal un cotitular major d’edat. 
- Tenir la nacionalitat espanyola.  En el cas d’estudiants estrangers, cal tenir el NIE i incorporar al 

préstec un cotitular. 
- Cal acreditar un nivell d’ingressos suficient.  La solvència del titular i del cotitular la valora la 

mateixa entitat financera. 
- No constar en el RAI/ASNEF o en un altre registre públic de morositat (excepte si es tracta d’un 

deute amb una companyia de telecomunicacions per un import inferior a 300,00 euros). 
- L’import de la matrícula anual i/o per semestre s’ha de situar entre 500 i 7.000 euros. 

 
2. Condicions del préstec: 

- Les entitats financers col·laboradores són el Banc de Sabadell i la Caixa d’Enginyers. 
- Per tractar-se la Caixa d’enginyers d’una entitat cooperativa, cal fer una aportació inicial de 9,21 

euros per cada soci, en concepte de “compra títol cooperatiu”, dels quals es retornarien 6,01 
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euros en cas de donar-se de baixa.  La formalització del préstec amb aquesta entitat es durà a 
terme presencialment a Barcelona, a la seva oficina de Via Laietana 39. 

- El venciment del préstec no pot superar les següents dates: 
o Matrícula anual: 31 de maig 
o Matrícula semestral: 31 de gener en el primer semestre i 31 de maig en el segon 

semestre. 
Excepcionalment i amb la finalitat de poder garantir un mínim de 3 quotes d’amortització 
dels préstecs en els casos de les matrícules semestrals/quadrimestrals, els venciments es 
podrà ampliar fins al 28 de febrer o e 30 de juny respectivament segons el període de 
matriculació. 

- El tipus d’ interès a aplicar és zero i el tipus d’interès de demora a aplicar és del 7,99%. 
- Té una comissió de 14 euros per matrícules semestrals i de 24 euros per matrícules anuals.  No 

hi ha cap compensació per amortització anticipada del préstec, ja sigui parcial o total. 
- En cas que es produeixi un impagament, l’entitat financera et reclamarà el deute i carregarà un 

import de 12 euros al rebut.  Si transcorreguts 90 dies no s’ha satisfet el deute, ho comunicarà a 
l’AGAUR, qui s’encarregarà de la gestió del cobrament del deute. 

- Si no es compleix amb el pagament del préstec, es procedirà a la suspensió dels drets com a 
estudiant en les condicions i amb els efectes que s’estableixen en l’article 33 de la normativa 
acadèmica i econòmica de la matrícula. 
 

3. Procediment per acollir-se a aquesta modalitat de pagament: 
- En el moment de formalitzar la matrícula, cal fer el següent: 

o seleccionar l’opció corresponent al pagament per préstec i escollir l’entitat financera 
(Banc de Sabadell o Caixa d’Enginyers) 

o autoritzar la cessió de les dades personals tant a l’AGAUR com a l’entitat financera 
als efectes de gestionar el préstec. 

o Autoritzar l’AGAUR a amortitzar total o parcialment el préstec en aquells casos 
justificats. 

- La UB comunica a les entitats financeres els estudiants que han sol·licitat el préstec. 
- L’AGAUR envia un correu electrònic a l’estudiant per explicar-li els tràmits posteriors. 
- L’entitat contacta amb l’estudiant per gestionar la recollida d’informació necessària (fotocòpia 

DNI, declaració IRPF, últimes nòmines o similar en el cas de treballador autònoms) 
- Un cop rebuda la documentació, l’entitat financera disposa de deu dies hàbils per valorar el risc 

de l’operació i formalitzar el préstec. 
 

4. Canvi de modalitat de pagament 
Si l’estudiant escull aquesta modalitat de pagament en el moment de la matrícula, pot sol·licitar el 
canvi de modalitat a la secretaria d’estudiants i docència del seu centre en un termini de set dies 
naturals des de la data de formalització de la matrícula. 
 

5. Ampliació o amortització dels préstec 
La UB comunicarà la sol·licitud del préstec transcorreguts els set dies naturals des de la formalització 
de la matrícula. 
Finalitzat aquest termini, qualsevol modificació de matrícula que suposi una ampliació de l’import 
d’aquesta s’haurà de pagar en efectiu, fora del préstec. 
Si la modificació genera un import a retornar i aquest és d’un mínim de 300 euros, la UB comunicarà 
a l’AGAUR l’import corresponent per tal que precedeixi a l’amortització parcial del préstec.  Si l’import 
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a retornar és inferior a 300 euros, la UB en tramitarà la seva devolució amb posterioritat al venciment 
del préstec. 
 

6. Anul·lació total de matrícula 
En el cas d’anul·lació total de matrícula en què es resolgui la devolució del seu import, la UB 
comunicarà a l’AGAUR l’import corresponent per tal que procedeixi a l’amortització del préstec.  Si 
després d’amortitzar el préstec resta algun import a favor de l’alumne, la UB en tramitarà també la 
devolució. 
 

7. Estudiants beneficiaris d’una beca general, de mobilitat o equitat 
En el cas que l’estudiant hagi sol·licitat aquesta modalitat de pagament i posteriorment sigui 
beneficiari d’una d’aquestes beques, la UB ho ha de comunicar a l’AGAUR per tal que procedeixi a 
l’amortització total o parcial del préstec. 
Si després d’amortitzar el préstec resta algun import a favor de l’estudiant, la UB en tramitarà també 
la devolució. 

 
8. Denegació del préstec 

Des del moment que l’AGAUR comuniqui a la UB que el préstec que l’estudiant ha sol·licitat finalment 
no ha estat formalitzat, l’estudiant tindrà un termini de set dies per fer efectiu el pagament de la 
matrícula. 
 

 
Article 32.  Incidències 
 
En casos greus i excepcionals, i degudament justificats, el Gerent pot autoritzar el pagament  fora dels 
terminis establerts en les articles 26, 27, 28 i 29 d’aquesta normativa. 
 
Secció 2a.  Validesa i conseqüències de la falta de  pagament de la matrícula  
 
Article 32.  Condicions de Validesa 
 
El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial de la seva validesa. Si el pagament es 
fa fraccionat, l’obligació de pagament s’entén satisfeta en el moment en què s’hagin efectuat tots i 
cadascun dels pagaments fraccionats. 
 
Article 33. conseqüències de la falta de pagament d e la matrícula 
 
1. El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi la UB 

comporta la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumnat sense necessitat d’intimidació 
prèvia per part de la UB.  La durada màxima de la suspensió temporal és fins que finalitzi el curs 
acadèmic. 

 
2. La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixeca quan l’estudiant abona a la UB, en efectiu i 

d’un sol cop, la totalitat de l’import de la matrícula que tingui pendent d’abonar, més un recàrrec de 
l’import total del rebut o rebuts no satisfets, excloent-hi serveis, en concepte de despesa per la gestió 
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de manca de pagament.  Aquest recàrrec és d’un 5% si l’estudiant efectua el pagament dins del 
termini de dos mesos des de 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. 

 
3. Qualsevol modificació o anul·lació de matrícula no es resol sempre que s’estigui al corrent del 

pagament dels rebuts. 
 
4. En tot cas, un cop hagi finalitzat el curs acadèmic sense que l’estudiant hagi efectuat el pagament, la 

UB anul·la d’ofici la matrícula sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació de la matrícula implica la 
plena nul·litat de tots els drets que aquesta matrícula hagi pogut produir i especialment de les 
qualificacions que l’alumnat  hagi obtingut. 

 
5. El pagament de la matricula efectuat un cop finalitzat el curs acadèmic només activa les assignatures 

incorporades en acta amb anterioritat a l’anul·lació de la matrícula.  No obstant això, en casos 
excepcionals i degudament justificats, el vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat pot 
acceptar que el  pagament de cursos anteriors activi totes les assignatures anul·lades. 

 
6. Sens perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, la UB exigeix el pagament de les quantitats 

pendents per matrícules en qualsevol dels seus ensenyaments oficials, curs acadèmic o centre, i els 
interessos corresponents, si escau, com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols, 
certificats o qualsevol altre document acadèmic.  En cas que les quantitats pendents en matrícules de 
cursos acadèmics anteriors i simultanis corresponguin a matrícules d’ensenyaments propis de primer i 
segon cicle, la UB exigirà el pagament de les quantitats pendents únicament dins del mateix 
ensenyament propi. 

 
Títol III.  INCIDÈNCIES 
 
Article 34.  Modificació de matrícula  
 
1. Dins el termini establert anualment pel centre corresponent, els estudiants poden sol·licitar la 

supressió, el canvi o l’addició d’assignatures de la  matrícula ja efectuada.  Aquesta modificació de 
matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i, en aquest 
cas la UB abona a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu.  

 
2. Un cop finalitzat aquest termini, l’estudiant pot sol·licitar la supressió, o l’addició d’assignatures de la 

matrícula ja efectuada dins dels terminis establerts en aquest article.  Cal haver abonat l’import de la 
matrícula abans de sol·licitar-ne la modificació.  Aquesta modificació de matrícula genera una nova 
liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i l’estudiant ha d’abonar l’import dels 
crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi 
anul·lat o modificat. El degà o director del centre resol la sol·licitud de modificació.  En la resolució es 
determinen els efectes econòmics i acadèmics de la modificació. 
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3. No obstant l’establert en l’apartat anterior, si les causes de la modificació no són imputables a 

l’estudiant, o és conseqüència d'una malaltia greu de l’estudiant degudament acreditada, es pot 
retornar la quantitat abonada pels crèdits que s’hagin anul·lat o modificat. 
 

4. En el cas de modificacions i/o ampliacions de matrícula efectuades a partir del 25 de gener de 2017, 
l’estudiant ha d’abonar el preu per gestió d’expedient previst en el Decret de preus de la Generalitat 
de Catalunya per aquest concepte. 
 

5. La modificació de la matrícula ha de garantir l’acompliment del que estableixi la normativa de 
permanència que sigui d’aplicació. 

 
6. Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula l‘estudiant ha d’efectuar un nou 

pagament a la UB, aquest s’efectua sempre en un rebut únic i s’ha de fer en els set 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 és el cas, i en funció de les dates, 
un procediment de pagament en terminis. 

 
7. Els terminis per sol·licitar una modificació de matrícula finalitzat el termini establert pel centre seran, 

en tot cas, els següents: 
 

- Matrícula de primer semestre i anual: fins al 31 d’octubre de 2016 
- Matrícula de segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades el 

juliol/setembre: de l’1 de febrer fins al 10 de març de 2017 
8. Les modificacions de matrícula en ensenyaments de doctorat es regulen en l’article 12 d’aquesta 

normativa. 
 
Article 35.  Anul·lació total de la matrícula 
 
1. Dins dels terminis que s’estableixen en aquest article, els estudiants poden sol·licitar a la UB 

l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents: 
 

a) Per malaltia greu de l’estudiant que 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, 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 greu es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva no cal 
tornar a fer la preinscripció. 

 
b) 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 l’estudiant sol·liciti l’anul·lació abans del 23 d’octubre de 2016, l’estudiant té dret a la 
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devolució de l’import  dels crèdits matriculats. 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. 

 
c) Per interès personal de l’estudiant.  En aquest cas l’estudiant no té dret a la devolució dels 

imports ingressats per cap concepte.  Les sol·licituds d’anul·lació per interès personal no es 
resolen 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 o de 
mobilitat, 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. 

 
2. El degà o director del centre resol l’anul·lació de matrícula.  En la resolució es determinen els efectes 

econòmics i acadèmics de l’anul·lació.   
 

3. Les matrícules totalment anul·lades no tenen cap efecte econòmic posterior en l’expedient de 
l’estudiant. 

 
4. Les matrícules totalment anul·lades tenen els efectes acadèmics posteriors en l’expedient de 

l’estudiant que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació respecte a 
l’abandonament dels estudis. 

 
5. Els terminis per sol·licitar l’anul·lació total de matrícula seran, en tot cas: 

 
- Matrícula de primer semestre i anual: fins al 30 d’octubre de 2016 
- Matrícula de segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades en 

juliol/setembre: fins al 10 de març de 2017 
6. Les anul·lacions de matrícula en ensenyaments de doctorat es regulen en l’article 14 d’aquesta 

normativa. 
 
Article 36.  Anul·lació de matrícula per casos greu s o excepcionals 
 
1. En casos greus i excepcionals degudament justificades, el vicerector de Política Acadèmica 

Estudiants i Qualitat; a  proposta del degà o del director del centre i amb l’informe previ de la 
Gerència, pot acordar l’anul·lació de la matrícula fora dels terminis establerts per la UB. En la 
resolució del vicerector es determinen els efectes econòmics i acadèmics de l’anul·lació. 

 
2. 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. 
 
3. L’anul·lació de la matrícula ha de garantir el compliment del que estableixi la normativa de 

permanència que sigui d’aplicació. 
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4. Les matrícules totalment anul·lades tindran els efectes acadèmics posteriors en l’expedient de 
l’estudiant que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació respecte a 
l’abandonament dels estudis. 

 
5. Les anul·lacions de matrícula per casos greus i excepcionals en ensenyaments de doctorat es 

regulen en l’article 15 d’aquesta normativa. 
 

 
Article 37.  Còmput de terminis  
 
1. Llevat que específicament s’indiqui el contrari, quan els terminis s’assenyalin per dies en aquesta 

normativa i les seves normatives complementàries, s’entén que són naturals. 
 

2. Llevat que específicament s’indiqui el contrari, quan el termini s’assenyali com a la finalització del curs 
acadèmic en aquesta normativa, s’entén que és la data de 30 de setembre. 

 
 
Disposició addicional primera.  Conseqüències pels estudiants beneficiaris de beca o ajut 
remunerat que tinguin pendent de retornar a la UB i mports percebuts indegudament, ja sigui per 
extinció de la seva beca o ajut, o per qualsevol al tre circumstància que alteri les condicions inicial s 
que van donar lloc a la concessió de la beca o ajut . 
 
Els estudiants beneficiaris de beca o altre ajut de la UB que per extinció de la seva beca o l’ajut hagin 
percebut imports indegudament han de reintegrar a la UB aquests imports d’acord amb el procediment 
establert. 
 
Els alumnes beneficiaris d’un ajut predoctoral als quals els hagi estat concedit un ajut per dur a terme 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 concessió de l’ajut. 
 
El fet de no efectuar aquest reintegrament en el termini que estableixi la UB comporta l’anul·lació d’ofici de 
la seva matrícula en les condicions i amb els efectes que s’estableixen en els apartats 4, 5 i 6 de l’article 33 
d’aquesta normativa. 
 
 
Disposició addicional segona.  Interpretació i desp legament de la normativa  
 
Correspon al Consell Social de la UB dictar les normatives complementàries que escaiguin per tal d'aprovar 
els criteris d'aplicació d’aquesta normativa.  
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Disposició addicional tercera.  Difusió de la norma tiva 
 
La UB vetlla per la difusió correcta al web de la Universitat de Barcelona d’aquesta normativa i de les seves 
normes complementàries que dicti  el Consell Social. La UB inclou entre la documentació que es facilita a 
l’alumnat durant el procés de matrícula la informació necessària sobre aquesta normativa i les normes 
complementàries que s'hagin aprovat. 
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ANNEX I 
CRITERIS D’APLICACIÓ DE LES EXEMPCIONS I/O BONIFICA CIONS DE MATRÍCULA 
 
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 2016-2017 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 el l’esmentat decret. 
En cap cas es poden aplicar als i a les estudiant 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  Exempcions  
General  

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 tutoria de tesi (doctorat RD 778/98) o de la del doctorat de l’Espai 
europeu d’educació superior (EEES) 
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. 

Especial  
100% dels crèdits matriculats 
100% de la matrícula de tutoria de tesi (doctorat RD 778/98) o de la del doctorat de l’EEES 
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100% de les taxes per gestió de l'expedient. 
100% de les taxes d'examen, certificats, sol·licitud de títols o qualsevol altre 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. 
  
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, en el moment de formalitzar la matrícula d’algun dels 
documents següents: 

- Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent a l’inici del curs acadèmic -expedit 
pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o l’organisme equivalent d'altres 
comunitats autònomes. 

- 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. 

 
En cas de no presentar la documentació acreditativa de la condició de família nombrosa en el moment de 
formalitzar la matrícula, l'estudiant ha de matricular-se obligatòriament en la classe de matrícula alternativa 
que correspongui. No obstant això, si aporta l’original i la fotocòpia del títol vigent o el resguard de petició o 
renovació durant el període de matrícula oficial establert en el calendari marc aprovat pel Consell de 
Govern, l'estudiant pot modificar la matrícula i sol·licitar la devolució corresponent.  
 
En cas que l’alumne presenti un títol individual acreditatiu de la condició de membre de família nombrosa, 
ha d’adjuntar una certificació emesa per l’organisme responsable en què s’inclogui el nombre de fills de què 
consta la família i la data d’expedició del títol. 
 
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. 
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2. MATRÍCULA D’HONOR O PREMI EXTRAORDINARI EN EL BA TXILLERAT 
 
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 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 o premi extraordinari de batxillerat 
• Estudis en centres estrangers ubicats a Espanya: qualificació final igual o superior a 9. 

 
Per acreditar-ne la condició, l’estudiant que demani aquesta exempció de matrícula, no ha de presentar, en 
el moment de formalitzar la matrícula, cap documentació.  No obstant, en el cas d’estudis en centres 
estrangers ubicats a Espanya, haurà de presentar un certificat emès pel centre on s’han cursat els estudis 
de batxillerat en que consti 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). 

 
b) Observacions  
 
Els beneficiaris d'exempció de matrícula per matrícula d'honor en l’ensenyament en el batxillerat han 
d’abonar íntegrament l'assegurança escolar, si escau, i el preu corresponents als serveis específics i de 
suport a l’aprenentatge, a la gestió de l'expedient i als serveis universitaris que sol·licitin.  
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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 equivalent al que els 
estudiants hagin obtingut amb la qualificació de matrícula d'honor. 
  
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’ensenyament 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’hagin 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. 

 
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, primer i 
segon cicle, 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 a un ensenyament oficial de grau, es poden aplicar les matricules d’honor 

obtingudes en el pla d’estudis de primer i segon cicle a la matricula d’un grau amb una bonificació de 
0,80 crèdits de grau per cada crèdit de l’ensenyament de  primer i segon cicle en què s’hagi obtingut 
la matricula d’honor.  

3. 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.  

4. Les matrícules d’honor obtingudes en plans d’estudis d’ensenyaments de primer i segon cicle i 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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5. 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. 

 
En el supòsit de matrícula en un ensenyament propi, 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 

d'un ensenyament propi.  
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 propi ensenyament.  
 
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 les víctimes d'actes terroristes (fills i cònjuge), les víctimes de violència de gènere i els seus 
fills dependents, i els estudiants amb discapacitat d'un grau mínim del 33% poden acollir-se 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, en el moment de formalitzar la matrícula, la 
documentació que n’acrediti la condició que correspongui segons el col·lectiu. En cas de no presentar 
aquesta documentació, l'estudiant ha de matricular-se obligatòriament en la classe de matrícula alternativa 
que correspongui.  No obstant això, si l'aporta dins del període establert per a la matrícula en el  calendari 
marc aprovat pel Consell de Govern, pot modificar la matrícula i sol·licitar-ne la devolució corresponent.  La 
UB denega la concessió d’aquestes exempcions si no compleixen els requisits formals i materials que 
estableix el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.  
 
Aquesta exempció de matrícula no s’aplica als estudiants que es matriculen d’ensenyaments propis. 
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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:  
 
Col·lectiu  Documentació addicional a la matrícula  
 
 
Estudiants amb discapacitat d'un grau mínim del 33%  
 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 Benestar Social 
i Família. 
. 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 i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es 
reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei. 

Víctimes d'actes terroristes, cònjuge i fills 
 . Certificat expedit pel Ministeri d’Interior que acrediti la condició de víctima.  

. Fotocòpia del llibre de família en el cas de fills i cònjuge. 
Víctimes  de violència de gènere i fills 
 Cal disposar d’algun dels documents següents: 

. 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. 
. Fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents 
 

Exempcions  
Exempció total dels preus públics fixats pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya 

 
 
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.   
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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, a l’hora de formalitzar la matrícula, la credencial de becari o la 
documentació que correspongui segons el tipus de beca o ajut.  
 
Cal abonar íntegrament l'assegurança escolar, si escau, i els preus corresponents als serveis específics i 
de suport a l’aprenentatge, gestió de l'expedient i altres serveis universitaris sol·licitats, així  com el preu 
dels crèdits no exempts segons estableixi la convocatòria. 
 
Aquesta exempció de matrícula no s’aplica als estudiants que es matriculin d'ensenyaments propis.  
 
Sempre que no s’especifiqui altrament en la convoca tòria 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: 
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Beca/ajut Exempcions Documentació addicional Proced iment de matrícula 

Beca general 

del MECD per a 

estudiants 

d’ensenyament

s oficials de 

grau, de primer 

i segon cicle i 

de màster 

universitari  

Preus dels 

crèdits  

matriculats per 

primera vegada 

Alumnes becaris curs 2015-

2016: 

. Becaris (CA) Catalunya: No cal 

cap documentació.  El sistema 

ho comprova automàticament. 

. Becaris altres (CA): credencial 

de becari curs 2015-2016 

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 i de mobilitat del MECD. 

Per poder matricular-se condicionaments com 

a becari s’han de complir els següents 

requisits:  

1. Haver demanat l’acreditació econòmica, si 

pertoca. 

2. Haver demanat la beca (quan es publiqui la 

convocatòria).  Un cop es tanqui el termini per 

poder demanar-la, es canviaran d’ofici les 

matrícules, de becari a no becari, dels 

estudiants que no hagin demanat la beca. 

3. Haver estat becari en el curs 2015-2016 

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 matricula alternativa en el termini que 

s’estableixi en el resguard de matricula.  En el 

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 el cas de 

concessió de la beca, la UB tramitarà la 

modificació de la seva matrícula i la devolució 

de l’import corresponent. 
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Beca del País 

Basc  
Preus dels 

crèdits  

matriculats per 

primera vegada 

segons 

estableixi la 

convocatòria 

Resguard de sol·licitud de la 

beca i la documentació 

corresponent 

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. 

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. 

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. 
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Beca/ajut Exempcions Documentació addicional Procediment de matrícula 

Ajut per al 

personal 

investigador en 

formació (APIF) 

de la UB, beca de 

formació 

d’investigadors 

(programa  propi) 

100% de la 

matrícula de 

doctorat  
 

Alumnes contractats una vegada 

resolt l’ajut: no cal cap 

documentació.  El sistema ho 

comprova automàticament. 

 

 

Alumnes que ha sol·licitat l’ajut i 

no estan contractats: Resguard 

d’haver sol·licitat l’ajut 

corresponent o bé estar inclòs 

en el llistat de beneficiaris que la 

unitat de Beques i Ajuts a 

l’Estudiant envia a les SED 

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. 

Ajuts predoctorals 

de formació en 

docència i recerca 

(ADR) 

100% de la 

matrícula de 

doctorat. 

 

Ajut FI de la 

Generalitat adscrit 

a la UB 

100% de la 

matrícula de 

doctorat. 

 

Ajut FPU del 

MECD adscrit a la 

UB 

100% de la 

matrícula de 

doctorat. 

 

Beca FPI del 

Ministeri de 

Ciència i 

Competitivitat 

adscrit a la UB 

100% de la 

matrícula de 

doctorat. 
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Beca/ajut Exempcions Documentació addicional Procediment de matrícula 

Ajut FI de la 

Generalitat adscrit 

a altres 

universitats o 

organismes 

 

 

 

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 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 dóna dret a 

gaudir de matrícula gratuïta en el 

curs 2016-2017 

 

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 

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. 

Ajut FPU del 

MECD adscrit a 

altres universitats 

o organismes 

100% de la 

matrícula de 

doctorat. 
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Beca/ajut Exempcions Documentació addicional Procediment de matrícula 

Contractes 

predoctorals 

finançats per 

projectes de 

recerca de la UB o 

de la Fundació 

Bosch i Gimpera 

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. 

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 no 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 pel 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. 

Beca del Ministeri 

d’Afers Exteriors 

(MAE-AECI i 

Fundació 

Carolina) 

100% dels 

crèdits de Màster 

universitari. 

100% de la 

matrícula de 

doctorat 

No cal cap documentació 

La unitat de Beques i Ajuts a 

l’estudiant comunica a la secretaria 

d’estudiants i docència el llistat dels 

beneficiaris d’aquest ajuts. 

Observacions: 

Els becaris MAE i Fundació 

Carolina d’altres universitats que es 

matriculin de crèdits aliens a la UB 

no gaudeixen de matrícula gratuïta 

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. 
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Beca/ajut Exempcions Documentació addicional Procediment de matrícula 

Beques Erasmus 

Mundus  Joins 

Doctorat (EMJD) 

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) 

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. 

Des de l’Escola de Doctorat es trametrà als 

centres la relació de becaris  als quals els 

han concedit l’ajut.. 

Beques Erasmus 

Mundus  Acció 2 

Exempció total del preu de la matrícula de màster 

universitari o doctorat (inclou l’exempció de les 

taxes i preus públics establerts en el Decret de 

Preus) 

Exempció de les taxes associades: sol·licitud 

d’estudi d’estudiants estrangers, certificacions 

acadèmiques, sol·licitud de títol, etc.. 

OBSERVACIONS . En cap cas es poden incloure 

com a part de la beca, els altres serveis 

universitaris que sol·licitin (Fundació solidaritat, 

servei d’Esports, Assegurança voluntària o 

Cooperativa) 

Des de l’Oficina de Mobilitat i Programes 

Internacionals es trametrà als centres la 

relació de becaris  als quals els han concedit 

l’ajut. 

Beca de la 

Fundació La Caixa 

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) 

 

El sistema comprova directament la condició 

de becari en el moment de la matrícula.  No 

obstant, des de l’oficina de Beques i Ajuts a 

l’Estudiant es trametrà als centres la relació 

de becaris als quals els han concedit l’ajut. 

Beca doctorat 

industrial 

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) 

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. 

Des de l’Escola de Doctorat es trametrà als 

centres la relació de becaris  als quals els 

han concedit l’ajut. 

 
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. 
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Observacions  
 

� Aquestes exempcions s’apliquen sempre que no s’especifiqui altrament en la convocatòria. 
� 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 MECD i de la UB no gaudeixen de matrícula gratuïta.  
� Els becaris del CSIC no gaudeixen de matrícula gratuïta.  
� Tot alumne beneficiari d’una beca ha d’estar matriculat. 
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ANNEX II 
PREUS COMPLEMENTARIS RELACIONATS AMB EL PROCÉS DE M ATRÍCULA, DE LES ETIQUETES 
I DELS FITXERS ELABORATS PER LA UNITAT DE PLANIFICA CIÓ ACADEMICODOCENT 
 
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, enviament de títols a l’estranger i preus de 
les etiquetes i fitxers elaborats per la Unitat de Planificació Academicodocent. 
 
1.- DOSSIER D'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 I 
TÍTOLS  
 
Concepte  euros  Observaci ons  
Despesa pels serveis 
específics i de suport a 
l’aprenentatge  

70,00 - Abonen aquesta 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 
matrícula 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. 
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Concepte  euros  Observacions  
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 i 
120,00 preu crèdit per 
màsters 

- Estades de 1 o 2 semestres 
- Convenis Study Abroad i sol·licituds individuals 

Despesa en concepte 
de tramesa del títol 
universitari 

Delegació de govern: 20 
Oficina consular:40 

- 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. 

 
 
3.- ETIQUETES I FITXERS ELABORATS PER LA UNITAT DE PLANIFICACIÓ ACADEMICODOCENT  
 

Concepte  euros  
Edició d'etiquetes i fitxers 

Preu unitari 
Mínim 

 
0,50 

300,00  
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ANNEX III 
PREUS PER A LA PRESTACIÓ DELS ENSENYAMENTS PROPIS  DE LA UNIVERSITAT DE 
BARCELONA 
 
Els preus per a la prestació dels ensenyaments propis de la Universitat, pels cursos d’especialització, per la 
inscripció d’estudiants que cursen determinades matèries amb l’autorització de la universitat 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 Universitat, així com els preus pels serveis específics i de suport a 
l’aprenentatge, són fixats anualment pel Consell Social de la UB, prèvia aprovació del Consell de Govern, 
de conformitat amb l’establert en l’article 89.i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats 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, ha aprovat els preus 
per a la prestació dels ensenyaments propis de la Universitat de Barcelona durant el curs 2016-2017 que es 
detallen en full adjunt. 
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ANNEX IV 
LIQUIDACIÓ DELS CENTRES ADSCRITS 
 
El Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de serveis acadèmics estableix cada 
curs el percentatge que els estudiants del centres adscrits hauran d’abonar en concepte de tutela 
acadèmica a la UB. 
 
Per regla general, i mentre no hagi un acord diferent recollit als diferents convenis d’adscripció, els centres 
adscrits liquidaran a la UB els següents imports dels percentatges corresponents i de l’import en concepte 
de despesa pels serveis específics i de suport a l’aprenentatge, en el següents terminis: 
 
• Abans del 30 de novembre: 80% del total a liquidar a la Universitat i 100% del preu en concepte de 

despesa pels serveis específics i de suport a l’aprenentatge. 
• Abans del 31de maig: liquidació definitiva incorporant les modificacions que s’hagin produït. 
 
 
ANNEX V 
PREUS DELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE MÀSTER UNIVERSI TARI I DE DOCTORAT 
 
La llei 14/2012, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, estableix 
l’aproximació dels ingressos als costos de prestació de servei, que en el cas dels màsters universitaris, 
queden diferenciats entre els que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals i els que no.  Per als 
primers els preus queden situats en una forquilla entre el 15 i el 25% del cost i, per als segons, els preus 
queden situats entre el 40 i el 50% del cost. 
 
En aquest context legal, i d’acord a la potestat que la Comunitat autònoma té per fixar els preus públics en 
el marc dels límits que estableix la conferencia General de Política Universitària, els preus dels màsters 
universitaris queden recollits en el punt 3 de l’annex 1 del decret 118/2015, de 26 de juny, de preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, per al curs 2016-2017, de la següent manera. 
 
-Preu del crèdit per màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades o 
que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: 41,17 euros/crèdit. 
 
-Preu del crèdit per màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades: 
65,87euros/crèdit 
 
El mateix esborrany del decret contempla la possibilitat que, a través dels Consells Socials, es pugui 
establir una bonificació de fins el 30% sobre el preu del crèdit establert en determinades condicions.  En 
aplicació d’aquesta possibilitat, el Consell Social de la UB de data 23 de juny de 2015 ha establert 1 el preu 
del crèdit matriculat per primera vegada dels màsters universitaris que no habiliten per a l’exercici 
d’activitats professionals regulades en 46,50 euros/crèdit, equivalent a una bonificació del 29,41 % del preu 
establert. 
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A) PREUS DELS MÀSTERS UNIVERSITARIS I DELS ENSENYAM ENTS 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’ACCÉ S A MÀSTERS UNIVERSITARIS 

DE LA UB 
D’acord amb el que estableix el Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, els 
crèdits corresponents als complements formatius, tant si formen part o no del màster universitari, tenen, als 
efectes de preus públics i de concessió de beques i ajudes a l’estudi, la consideració de crèdits de nivell 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 ESPORÀDIQU ES 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 per al nivell assignat 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. 
 
D) PREU DEL CRÈDIT DELS ENSENYAMENTS DE MASTER PER ALS ESTUDIANTS 

ESTRANGERS QUE NO SIGUIN NACIONALS D’ESTATS MEMBRES  DE LA UNIÓ EUROPEA 
Tal com estableix l’acord del Consell social de la Universitat de Barcelona de data 23 de juny de 2015 2, el 
preu per crèdit a aplicar 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 
i Andorra és el que s’indica a continuació 3: 

- Màsters universitaris que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades o que 
disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: 71 euros/crèdit 
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- Màsters universitaris que no habiliten per al l’exercici d’activitats professionals regulades: 82 
euros/crèdit 
 

E) PREUS DE MATRÍCULA PER A LES TESI DOCTORALS EN R ÈGIM 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. 
 
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. 
 
 
 
1. 2. L’acord es renovarà en el Consell Social del mes de juliol un cop s’hagi aprovat oficialment el decret de preus del curs 

2016-2017 

3.  Els estudiants que disposin permís de residència a Espanya abonen el mateix preu que els estudiants comunitaris. 
 
 
 
ANNEX VI 
PREUS DELS ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU PER A ESTU DIANTS ESTRANGERS NO 
NACIONALS D’ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA I NO RESIDENTS 
 
El Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les 
universitats públiques de Catalunya, estableix en el seu article 1.5 que els consells socials de les 
universitats públiques poden establir el preu dels crèdits en qualsevol nivell d’estudis per als estudiants 
estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea. 
 
En aplicació d’aquest article, el Consell Social de la UB de data 23 de juny de 2015 1 ha establert el preu 
per crèdit dels estudis de grau per a estudiants no comunitaris i no residents, en la quantitat equivalent al 
que resulti de multiplicar per 4 el preu dels coeficients d’estructura docent que fixi el decret de preus dels 
serveis acadèmics. 
 

 

 
1.  Aquest preu només s’aplica als estudiants que accedeixen a la UB a través de la convocatòria especial per a estudiants 

no comunitaris/no residents de sistemes educatius sense acords internacionals (sense les Proves d’Accés a la Universitat) 
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ANNEX VII 
TRACTAMENT ECONÒMIC DEL CONCEPTE PARTICIPATION COSTS  EN ELS PROGRAMES 
ERASMUS MUNDUS I ERASMUS + 
 
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. 
 
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 cost”, de manera 
excloent en alguns casos.  Però la realitat és que el concepte d’import de matrícula ha quedat difós, per la 
qual cosa, i en alguns casos, els imports corresponents a les matrícules no han arribat a incorporar-se en 
cap cas 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 afecta els programes Erasmus Mundus Acció 1 Joint Master Degree i a la nova acció KA1 
Joint Master Degree del nou programa Erasmus+ (2014-2020). 
 
Pel que fa a les beques Erasmus Mundus Acció 2 l’import que l’estudiant deixa de pagar serà assumit pels 
fons concedits per la Comissió Europea en concepte de participation cost un cop descomptades les 
despeses fixes, com, per exemple, la tramitació del NIE.  Aquests fons que la CE determina fins a un 
màxim de 3.000 euros per curs i becari, dependran de l’import sol·licitat per cada consorci.
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AUDIOVISUALS 
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ÀREA DE SERVEIS COMUNS I GRUP UB – AUDIOVISUALS Consell Social UB 

03.12.2015 

Qualsevol responsabilitat legal derivada del contingut de la còpia sol·licitada recau en el peticionari. 
 

A- CÒPIES I DIGITALITZACIÓ  
DIGITALITZACIÓ D’ÀUDIO I VÍDEO (el CD o DVD està inclòs en el preu) Membres de 

la Comunitat 
Universitària 

Institucions i 
usuaris 
externs 

Fins a 30’ 11,00 13,20 
Fins a 60’ 16,00 19,20 
A partir de 60’ cada 30’   6,00 7,20 
  
CÒPIES  
CD  
Amb serigrafia i estoig 4,00 4,80 
Amb serigrafia i sobre 3,00 3,60 
DVD  
Amb serigrafia i estoig 5,00 6,00 
Amb serigrafia i sobre 4,00 4,80 
Amb serigrafia, estoig i CD de fotografies o DVD doble 7,00 8,40 
Doble capa 10,00 12,00 
Còpies DVD d’Actes Institucionals 12,00  
Compressió i Publicació a UBtv 35,00 42,00 
BLU RAY   
Amb serigrafia i estoig 10,00 12,00 
Amb serigrafia i sobre 9,00 10,80 
 
B-PRODUCCIÓ 

Reportatge fotogràfic  
Per sessió sencera (un matí o una tarda) 159,00 190,80 
Per sessió de màxim 3 hores 80,00 96,00 
Videoconferència i audioconferència   
Per sessió  159,00 190,80 
Vídeostreaming  
Per sessió  159,00 190,80 
Gravació d’actes en directe 1  
Per sessió (equip de 3 càmeres, mesclador i magnetoscopi) 477,00 572,40 
Per sessió (equip de 2 càmeres, mesclador i magnetoscopi) 318,00 381,60 
Gravació vídeo (Inclou una còpia en DVD, una càmera  i personal)  
Per sessió 159,00 190,80 
* Hores addicionals al servei. 35,00 42,00 
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C-POST PRODUCCIÓ 

Sessió de plató 200,00 240,00 
Edició de vídeo  
Per sessió  159,00 190,80 
Locució (per sessió) Segons pressupost 
Edició d’àudio  
Estudi de so per sessió 60,00 72,00 
Estudi de so per hora 15,00 18,00 
Autoria DVD / BLU RAY  
Bàsica 35,00 42,00 
Avançada 100,00 120,00 
Subtitulació  
Per minut 15,00 18,00 
  
D-LLOGUER D’EQUIPS  

AUDIO  
Amplificadors i etapes  
Etapa de potència Acoustic Control 18,00 21,60 
Taula de mescles autoamplificada Yamaha 72,00 86,40 
Mescladors àudio  
Mesclador 5 entrades 30,00 36,00 
Mesclador 8 entrades 48,00 57,60 
Micròfon 15,00 18,00 
Micròfon inal·lambric 30,00 36,00 
Altaveus  
Mesclador autoamplificat Yamaha 2 x 200 W 16 inputs 72,00 86,40 
100 W i 200 W 20,00 24,00 
VÍDEO  
Monitor / Televisor 46” 3D 120,00 144,00 
Projectors   
Videoprojector 50,00 120,00 
Pantalles de projecció  
Pantalla amb trespeus 1,80 m x 1,80 m 10,00 12,00 
Pantalla amb marc desmuntable 2,40 m x 1,80 m 30,00 36,00 
Pantalla amb marc desmuntable  4 m x 3 m (frontal o retro) 48,00 57,60 
Pantalla amb marc desmuntable  3 m x 2,30 m 42,00 50,40 
Pantalla amb marc desmuntable 4,27m x 3,20m 60,00 72,00 
Material divers  
Gravadora d’àudio portàtil (MP3/WAV) 30,00 36,00 
Reproductor de DVD 18,00 21,60 
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Reproductor de Blu Ray 3D 20,00 24,00 
Rac de premsa 30,00 36,00 
Equipament roda de premsa (3 micros + 3 peus + Rac premsa + taula so) 60,00 72,00 

El material que es lliura en lloguer no te d’assegurança per tant es responsabilitat del peticionari del servei qualsevol deteriorament 
pèrdua o robatori de l’equip. 
Els preus són per jornada. 
 

E-COSTOS ASSOCIATS  
Desplaçaments i dietes  
Quan el servei impliqui desplaçaments s’aplicaran les tarifes vigents, que en matèria de dietes i 
quilometratge, estan publicades al DOGC 

Furgoneta  
Desplaçaments dins de l’Àrea Metropolitana de BCN 30,00 36,00 
Cost addicional per Km.  fora de l’Àrea Metropolitana de BCN 0,30 0,36 
Material fungible Segons pressupost 
  
F-ASSISTÈNCIA TÈCNICA  

Assistència Tècnica (per sessió) jornada laborable 159,00 190,80 
Assistència Tècnica (per sessió) jornada festiva 179,00 214,80 
 
OBSERVACIONS 

 

Aquests imports són sense IVA.  En cas de facturació s’haurà d’aplicar el percentatge corresponent. 

1.  Els actes d’inauguració de curs i Honoris causa no tenen cost en horari de 8 a 15h, sempre que les disponibilitats del 

servei ho permetin.   En altres horaris s’aplicaran les tarifes corresponents. Si es precises personal tècnic complementari es 

faria el càrrec corresponent 
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FACULTAT DE BELLES ARTS  
LABORATORI MEDIA 
Departament de Disseny i imatge  Consell Social UB 23.12.2014 
 euros / 

dia (8h) 
Euros / hora  

Tècnic 320,00 40,00 
Tècnic en formació 160,00 20,00 
Estació Mac Pro 110,00 15,00 
Estació iMac 110,00 15,00 
Estudi de so 120,00 16,00 
Magnetoscopi Betacam SP 25,00 4,00 
Magnetoscopi U-matic SP o Hi8 25,00 4,00 
Còpia amb canvi de format  6,00 
Càmera Canon EOS 550D* O 650D foto i full HD 110,00 15,00 
Càmera Canon EOS 7D* O 70D foto i full HD 150,00 20,00 
Càmera Canon XF-100 HD* 150,00 20,00 
Càmera Canon XH A1 HDV* 110,00 15,00 
Càmera Canon GoPro HERO3+Black* 40,00 7,00 
Càmera Sony mini DVCAM DSR-PD150P 40,00 7,00 
Trespeus de càmera 20,00 3,00 
Altres suports de càmera 20,00 3,00 
Monitor color portàtil 15,00 2,00 
Focus ”naranjito” 800W o 500W i peu  i peu de focus 15,00 2,00 
Focus fresnel 1000 w  i peu 25,00 4,00 
Maleta de 3 focus de llum freda i peus 40,00 7,00 
Bossa amb 2 focus LED, complements i peus 40,00 7,00 
Micròfon (diversos tipus) 15,00 2,00 
Pèrtiga telescòpica per a micròfon (amb opció 
complements) 

7,00 1,00 

Gravadora digital de so estèreo Zoom 15,00 2,00 
Auriculars estèreo 7,00 1,00 
Mesclador d’àudio 6 entrades portàtil 15,00 2,00 
Mesclador d’àudio 12 entrades amplificat 40,00 7,00 
2 Altaveus 125 + 125 w amb peus 40,00 7,00 
2 Altaveus autoamplificats 70 + 70 w 25,00 4,00 
Projector de vídeo i dades HD-Ready 25,00 4,00 
Inscripció antics alumnes de Belles Arts (vàlid per a un curs) 50,00 
* Les càmeres inclouen: adaptador-carregador, 2 bateries i bossa de transport. 

. En els casos de produccions complertes (gravacions i postproducció) es necessari fer pressupost. 

. Les possibles despeses de transport i dietes es comptaran apart. 

. Els preus no inclouen el material fungible (cintes, memòries, ...). 

. Aquests preus no inclouen l’IVA. 
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FACULTAT DE BELLES ARTS /LABORATORI DE FOTOGRAFIA 
 
Espais Euros/hores 
  Membres UB Altres Usuaris  
Plató 4 h 120,00 240,00 
 6 h 180,00 360,00 
Laboratori b/n 2 h 8,00 16,00 
 4 h 16,00 32,00 
 6 h 24,00 48,00 
Laboratori color 4 h 30,00 60,00 
 6 h 45,00 90,00 
Reproduccions 1 h 7,00 14,00 
 2 h 14,00 28,00 
 3 h 21,00 42,00 
Lloguer de material reproduccions  7,00 14,00 
Assistència tècnica 1h  25,00 50,00 

 

VIDEO CONFERÈNCIA 
 

Psicologia  
Activitats de primer i segon cicle Els departaments es faran càrrec de l’import de la trucada telefònica  
Activitats de tercer cicle  
Laborables (de 8 a 21 h.) 60 euros + cost de trucada + cost aula tipus C (excepte per a la 

presentació del crèdits de recerca (DEA) i de la presentació de la tesi 
doctoral) 

Dissabtes i festius 60 euros + cost de trucada + cost aula tipus C (excepte per a la 
presentació del crèdits de recerca (DEA) i de la presentació de la tesi 
doctoral) + tarifa de personal en servei fora de la jornada habitual 

Altres usuaris – Externs  
Laborables (de 8 a 21 h.) 120 euros + cost trucada + cost aula tipus C + IVA 
Dissabtes i festius 120 euros + cost trucada + cost aula tipus C + IVA + tarifa de 

personal en servei fora d’horari 
Nota: Aquests preus estan fixats per a petites quantitats.  En cas de comandes grans o lloguer d’equip superior a 5 dies, consultar preus 
L’execució del servei, per part d’aquesta Unitat, estarà subjecte a la disponibilitat dels equips sol·licitats. 
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DEPARTAMENT DE FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA 
 

Unitat Història 
 

Duplicats CD  - Amb serigrafia i caràtules en estoi g Alumnes Extern 
Farmàcia 

CD  “Dispensació dels medicaments a la farmàcia comunitària”  * 4,00 (IVA 
inclòs) 

4,00 + IVA 

* La venda es realitzarà a la Cooperativa Sant Jordi de la Facultat de Farmàcia 
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CENTRE DE RECURSOS PER A L’APRENENTATGE I LA 
INVESTIGACIÓ 
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PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI Consell Social UB 11.04.2014 

 

MONOGRAFIES * Usuaris 
interns 

REBIUN 
 

Institucions 
(1) 

Centres 
privats 

Fons propi a Espanya - 8,00 10,00 12,00 
 a Europa -  25,00 30,00 
    a EUA -  45,00 50,00 
Fons extern del CBUC -  - Preu 
    d’Espanya 9,00  - de cost 
    d’Europa 30,00  - + 50% 
 dels EUA 45,10  -  
Aquestes tarifes no s’aplicaran als membres del CBUC. El CBUC es regeix per les seves pròpies tarifes. 

*El preu és per volum, no per obra 

REPROGRAFIA Usuaris 
interns 

REBIUN Institucions Centres 
privats 

Fons propi, preu per 
article (*) 

a Espanya - 5,00 7,00 12,00 
a Europa -  13,00 20,00 
a EUA -  30,00 40,00 

Fons extern, preu per 
article(*) 

del CBUC 5,00   17,00 
de REBIUN 5,00   17,00 

 d’Espanya 7,00   18,00 
 d’Europa 15,00   23,00 
 EUA 20,00   32,00 
Tesis de la University 
Microfilms 

 73,00   92,00 

REPROGRAFIA (FONS ANTIC) 
 

Usuaris 
interns 

REBIUN Institucions Centres 
privats 

Fons propi (**) a Espanya - 10,00 12,00 15,00 
a Europa -  15,00 23,00 
a EUA -  24,00 43,00 

Fons extern del CBUC (***)   (****) 
 d’Espanya (***)   (****) 
 d’Europa (***)   (****) 
 d’altres (***)   (****) 
(*) Fins 40 pàgines, i 1 euros cada bloc addicional de 10 pàgines. 

(**) Fins a 40 pàgines.  Fotocòpia addicional 0,25 euros. 

(***) Tarifa del subministrador + 10% 

(****) Tarifa del subministrador + 15 % 
Aquestes tarifes no s’aplicaran als membres del CBUC. El CBUC es regeix per les seves pròpies tarifes. 
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ALTRES SERVEIS Consell Social UB 11.04.2014 

 
REPROGRAFIA (2)  Usuaris interns Institucions i 

usuaris 
externs 

Fotocòpies autoservei Full DIN A4  0,04 0,04 
 Full DIN A3 0,09 0,09 
Fotocòpies per encàrrec (*)  0,25 0,25 
Fitxer digitals autoservei (preu per fotograma) (** ) 0,20 0,30 
Fitxer digitals per encàrrec (preu per fotograma) ( ***) 0,40 0,60 
Reproduccions de 
microformes en 
autoservei  

En PAPER 0,10 0,10 

EN DIGITAL(horari restringit) 0,03 0,05 

Nota: En els fitxers digitals per encàrrec a la Biblioteca del Pavelló de la República s’aplicaran els preus de l’autoservei més el cost de 

la reproducció de l’empresa externa concessionària. 

(*) Fins a 40 còpies s’aplicarà aquesta tarifa.  A partir de la còpia 41, cada còpia costarà 0,10 euros. 

(**) En fons antic, es permeten obtenir un màxim de 10 fotografies per document sense flaix. 

(**) Fins a 40 fotogrames s’aplicarà aquesta tarifa.  A partir del fotograma 41 cada fotograma costarà 0,25 (usuaris interns) i 0,45 

(institucions i usuaris externs)  
 

Reproduccions en vídeo de material propi   
4,00 En format VHS o DVD 

Reproduccions d’enregistraments sonors de material propi   
 4,00 

Filmació de fons propi   
Autoservei, preu per minut 4,00 
   

Visites guiades al CRAI Biblioteca Pavelló de 
la República (per persona ) 

2,00 
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Accés i consulta Test en línia Público intern* Público Extern** 
 0,00 0,00 
Correcció per ordinador Test En línia   
 0,00 Tarifa subministrador + 

15 % 
*Accés restringit als alumnes d’ensenyaments de Psicologia, Psicopedagogia i Ciències de l’Educació de 
la UB 
**Caldrà acreditar-se com a Llicenciat en Psicologia o presentar el carnet de col·legiat 

 
 
 

PRÉSTEC DE MATERIAL PER A EXPOSICIONS   
. Cal omplir un formulari de préstec i el sol·licitant contractarà una assegurança 
. El responsable de la Biblioteca valorarà l’import de l’assegurança. 
Tramitació certificat d’exportació 200,00 euros 

   
IMPRESSIÓ EN SALA D’ARTICLES ELECTRÒNICS Usuaris interns Usuaris externs 
Blanc i negre, preu per full Tarifa concessionari Tarifa concessionari 
Color, preu per full (al taulell de préstec) 0,70 0,70 
FORMACIÓ D’USUARIS Usuaris interns Usuaris 

externs 
Una sessió (per usuari) - 15,00 
    
INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
 

Usuaris interns Institucions  i 
usuaris externs 

Empreses 

Bibliografia sobre un tema 
 

 22,00 35,00 

Actualització /Perfil   6,00 12,00 
Cerques curriculars al SCI/SSCI  30,00 
   

NOTES 

(1) Es consideren institucions els organismes públics o fundacions sense finalitat de lucre. 

(2) Per drets de reproducció, el preu s’incrementarà en 30,00 euros per unitat documental en cas d’empreses privades, i en 15,00 euros 

en cas d’institucions públiques, i caldrà omplir el formulari de sol·licitud.  Queden exempts d’abonar aquesta tarifa els estudiants que 

estiguin fent un treball de recerca (tesi doctoral) i que ho puguin acreditar. 

IMPORTANT: les tarifes corresponents a reproducció de fons cobreixen els costos directes i indirectes del servei.  En cap cas s’entenen 

com a liquidació de drets d’autor (), que corresponen a l’usuari final, d’acord amb la legislació vigent. 
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CENTRE DE DIGITALITZACIÓ  Consell Social UB 11.12.2013 

 
CONCEPTE PREU BÀSIC Escalatge de preus 
  Preu per pàgina 
Digitalització de pàgines 
amb màquina automàtica 

0,092 per pàgina De 0 a 100.000 pàgines 0,156 
De 100.000 a 300.000 pàgines 0,147 
De 300.000 a 700.000 pàgines 0,138 
De 700.000 a 1.000.000 pàgines 0,129 
De 1.000.000 a 1.500.000 pàgines 0,120 
De 1.500.000 a 2.000.000 pàgines 0,101 
Més de 2.000.000 pàgines (amb 
descomptes de fins al 20% segons 
projecte) 

0,092 

Digitalització de pàgines 
amb màquina manual 

0,179 per pàgina De 0 a 100.000 pàgines 0,286 
De 10.000 a 100.000 pàgines 0,251 
De 100.000 a 500.000 pàgines 0,215 
De 500.000 a 900.000 pàgines 0,197 
Més de 900.000 pàgines (amb 
descomptes de fins al 20% segons 
projecte) 

0,179 

Digitalització 
d’expedients 

0,50 per expedient (segons projecte) 

 
 

IMPRESSIÓ MATERIAL GRÀFIC EN GRAN FORMAT  Consell Social UB 14.10.2015 

 
CONCEPTE PÚBLIC INTERN PÚBLIC EXTERN 
Paper photo satinado (200 gr/m2) 20,00 30,00 
Paper photo glossy (260 gr/m2) 24,00 36,00 
Paper HeavyWeight Costed (120 gr/m2) 12,00 18,00 
Tela (Canvas) (350 gr/m2) 60,00 90,00 
Lona (scrim banner) (460 gr/m2) 48,00 72,00 
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SERVEI D’ESPORTS 
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ABONAMENTS Consell Social UB 03.12.2015                                                                               TARIFES 2016 
D’acord amb l’Acord adoptat pel Tribunal Català de Defensa de la Competència de l’Autoritat 
Catalana de la Competència de 13 d’abril de 2015 
Estudiants, PDI, PAS i Erasmus de la Universitat de  Barcelona 
ANUAL 333 
UB ESTIU 90 x 90 (per a nous abonaments de l’any en curs) 70 
MENSUAL 30 
MATRÍCULA 45 
12 x 7 (ESTUDIANTS octubre-setembre) 200 
UB8 (Febrer-setembre) 156 
SEMESTRAL (est. Temporals estudiants intercanvi) 120 
  
Grup UB i Alumni (Antics UB amb carnet alumni) 
ANUAL 380 
UB ESTIU 90 x 90 (per a nous abonaments de l’any en curs) 90 
MENSUAL 34 
MATRÍCULA 45 
  
Familiars directes comunitat (Familiars PAS, PDI i Estudiants UB, Estudiants, Pas i PDI d’altres 
universitats)  
ANUAL 449 
UB ESTIU 90 x 90 (per a nous abonaments de l’any en curs) 90 
MENSUAL 40 
MATRÍCULA 45 
  
Tarifa bàsica  
ANUAL 528 
UB ESTIU 90 x 90 (per a nous abonaments de l’any en curs) 90 
MENSUAL 44 
MATRÍCULA 45 
  
Tarifa Infantil 
1 Adult abonat mensual  
   + 1 nen (7 a 16 anys) 10 
   + 2 nens (7 a 16 anys) 20 
   + 3 nens o més (7 a 16 anys) 30 
1 adult abonat anual   
   Tarifa infantil anual 7-16 anys 114 
UB ESTIU 90 x 90 UB ESTIU 90 x 90 (per a nous abonaments de 
l’any en curs) (7 a 16 anys)  

70 
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 INSCRIPCIÓ A CRÈDITS ECTS I LLIURE ELECCIÓ  Consell Social UB 03.12.2015 
Crèdits ECTS i lliure elecció 35 
 

ARMARIS VESTIDORS  Consell Social UB 03.12.2015   
Lloguer mensual armari 8 
Duplicat clau 12,50 
  
COMPETICIÓ UNIVERSITÀRIA  Consell Social UB 03.12.2015   
Seleccions UB/Esports equip x jugador 60 
Inscripció equip Rugby lliga 800 
Inscripció equip 1 semestre Lliga Universitària: Futbol 7, Futbol Sala, 
Bàsquet, Volei (màxim 10 pax) 

500 

Inscripció equip 2 semestres Lliga Universitària: Futbol 7, Futbol Sala-
Bàsquet-Volei (màxim 10 pax) 

800 

Seleccions UB/Esports individuals/inscripció  addicional individual Lliga 60 
Participació Campionats d’Espanya-Europa/Esports individuals a aplicar en funció de la competició 

1 dia 100 
2 dies 150 
3 dies 200 

Participació Campionats de Catalunya/Esports individuals 
 20 

 
LLOGUER D’INSTAL·LACIONS  Consell Social UB 03.12.2015 Preu per hora de lloguer 
Futbol sala (gespa artificial) 52 
Futbol gespa 129 
Futbol gespa artificial 114 
Futbol 7 gespa artificial 68 
Bàsquet (descobert) 40 
Rugbi 96 
Pista d’atletisme (Grups de fins a 20 persones.  Compartida) 38 
Pista d’atletisme escolar (Horari de matí cada 20 persones) 15 
Frontó (quan la utilització dels abonats ho permeti) Entrada puntual 
Tennis Entrada puntual 
Pavelló 70 
Carril piscina (Grups de fins a 20 persones) 38 
Sala d’activitats dirigides (Mínim 15 persones) Entrada puntual 
Sala de musculació (Mínim 15 persones) Entrada puntual 
Pàdel abonats (preu per persona) gratuït 
Pàdel no abonats (preu per persona) 7 
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Pàdel no abonats (preu per persona, abans 13h de dlls-dvs 

50% preu) 
4 

Pista Bàdminton 28 
Filmacions i reportatges fotogràfics i altres usos no 
esportius dels espais 

750 + IVA + lloguer 

Entrada puntual adult  10 
Entrades puntuals infantil (de 4 a 16 anys)    7 
Bonus 10 entrades adult 80 
Pak 10 entrades Departaments UB 70 
Lloguer magatzem petit 66 
Lloguer magatzem gran (preu mensual) 4 
Carnet pista atletisme 131 
Carnet pista atletisme (menors de 16 anys 50%) 66 
Lloguer pales pàdel 4 
Espai social (preu mig per m2 i dia) 21 
Aula 47 
Aula cicle formatiu període igual o superior al curs 
acadèmic (preu per hora) 

7 

Cadenat 5 
 

Descompte en les tarifes de lloguer d’espais esport ius de llarga durada i d’un volum d’hores determina t  Consell Social UB 

22.06.2016 

. S’aplicarà un descompte del 20% per lloguers de temporada/curs acadèmic que es realitzen amb un mínim de 1 h setmanal. 

. S’aplicarà un descompte del 30% per lloguers de temporada/curs acadèmic que es realitzen amb un mínim de 20 h setmanals. 

 

CURSOS MONOGRÀFICS: BALLS DE SALÓ, HIP HOP, 
DANSA DEL VENTRE  Consell Social UB 20.06.2014 

Abonat No abonat 

1,30 hores setmanals 24 36 
 

CURS GENT GRAN (mensual, pagament trimestral)  Consell Social 

UB 20.06.2014 
Abonat No abonat 

1 hores setmanals 19 40 
2 hores setmanals 35 57 

 
NATACIÓ EMBARASSADES  Consell Social UB 20.06.2014 Abonat No abonat 
1 hores setmanal 24 36 
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ESCOLA DE TENNIS ADULTS (mensuals) Abonat No abonat 
1 hora setmanal 25,00 46,41 
2 hores setmanals 35,67 83,53 
   
ESCOLA DE NATACIÓ ADULTS (mensuals) Abonat No abonat 
1 hora setmanal 18,88 39,74 
2 hores setmanals 33,98 56,05 
   

CLASSES PARTICULARS DE PÀDEL I TENIS  ADULTS 
(mensuals) 

Abonat No abonat 

1 persona – 1 hora setmanal 120,46 148,18 
2 persones – 1 hora setmanal 67,16 92,75 
3 persones – 1 hora setmanal 52,00 69,30 
4 persones – 1 hora setmanal 46,58 67,28 
 

ESCOLA D’ADULTS DEFENSA PERSONAL, JUDO, 
KARATE-KOBUDO, TENIS TAULA, ESGRIMA, TIR AMB 
ARC (mínim 10 inscrits/grup) 

Abonat 
(tarifa trimestral) 

No abonat 
(mensual) 

 22,00 35,67 
   

ESCOLA DE PÀDEL INFANTIL (2003-1997) Abonat No abonat 
2 hores setmanals 33,63 71,72 
   
ESCOLA DE TENNIS INFANTIL (2008-1997) Abonat No abonat 
1 hora setmanal 23,44 46,41 
2 hores setmanals 25,48 67,50 
 

ESCOLA INFANTIL DE NATACIÓ (2009-1997) Abonat No abonat 
1 hora setmanal 22,15 39,02 
2 hores setmanals 23,73 44,30 
 

DISSABTES D’ESPORT (2006-1997) Abonat No abonat 
2 hores setmanals 33,63 49,57 
 

ESCOLA DE FUTBOL ESPORTS UB (2006-2001) Abonat No abonat 
2 hores setmanals 40,08 49,57 
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ACTIVITATS INFANTILS D’ESTIU 2013 Consell Social 12.04.2013   
Mainada Euros/Torn de 5 dies Euros/Torn de 4 dies 

Abonats Esports UB, Comunitat UB 137,62 137,62 
Tarifa bàsica (Altres membres) 122,42 137,62 

Quitxalla  
Abonats Esports UB, Comunitat UB 119,65 95,72  
Tarifa bàsica (Altres membres) 133,51 106,81  

Vailets   
Abonats Esports UB, Comunitat UB 119,65 95,72  
Tarifa bàsica (Altres membres) 133,51 106,81  

Jovent   
Abonats Esports UB, Comunitat UB 83,20 66,56  
Tarifa bàsica (Altres membres) 91,52 73,22  

Campus Tennis   
Abonats Esports UB, Comunitat UB 157,13 125,70  
Tarifa bàsica (Altres membres) 175,62 140,49  

 Euros/Setmana 
Servei de permanència  12,63 10,11 
 Euros/Setmana 
Servei d’autocar   38,00 30,40 
. S’aplicarà un descompte del 10% sobre la tarifa corresponent als nens i joves que s’inscriguin a 5 setmanes. 

. S’aplicarà un descompte del 15% per la inscripció de nens que pertanyen a famílies nombres (amb carnet de Família nombrosa). 

. El servei d’autocar com a servei complementari del campus d’estiu continuarà sent gratuït pels fills/es del personal de la UB. 

 

Tarifa complementària d’activitats extraesportives  128,00 / h. 
Aquesta tarifa s’aplicarà quan es donin una o més de les següents circumstàncies. 

. Per a grups amb un nombre de participació per damunt dels 50 assistents i per fraccions de 500 usuaris. 

. Quan l’horari i/o calendari de l’activitat sigui fora del calendari lectiu. 

. Quan la tipologia de l’activitat sigui considerada no esportiva (servei de restauració, animació, festes,...), excepte filmacions que ja en 

té una tarifa específica. 
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EXPERIMENTALS
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CENTRES CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS Consell Social UB 24.11.2016 

 
 

ESTABULARIS  
SERVEIS BÀSICS  
El servei bàsic inclou l’estabulació, el manteniment, cura dels animals i els controls veterinaris i sanitaris rutinaris. 
Per a rata, ratolí i conill porquí també inclou el lliurament, l’eutanàsia i la retirada del cadàver. 

PRESTACIÓ UNITAT PRIVAT PÚBLIC 
Manteniment caixa petita convencional Gàbia/setmana 6,69 3,90 
Manteniment caixa gran convencional Gàbia/setmana 7,86 4,58 
Manteniment caixa en rack ventilat convencional Gàbia/setmana 8,91 5,20 
Utilització gàbia metabòlica Gàbia 23,58 13,74 
Manteniment spf Gàbia/setmana 12,26 7,15 
Immunodeprimits spf Gàbia/setmana 16,70 9,74 
Quarantena ratolí spf Gàbia/dia 8,49 4,95 
Allotjament de conill porquí  Gàbia/setmana 23,58 13,74 
Allotjament fures  Animal/setmana 28,00 17,00 
Allotjament ovella, cabra  Animal/dia 18,00 11,42 
Manteniment conill Animal/setmana 27,84 16,24 
Manteniment porc Animal/dia 7,83 4,57 
Retirada e incineració porc Kg 5,56 3,24 
Retirada e incineració conill ut 10,56 6,16 
Tarifa de recepció (tràmits entrada animals d’altres 
institucions) 

ut 111,18 64,83 

Tarifa d’enviament (tràmits enviament animals a altres 
institucions) 

ut 222,36 129,65 

Caixa de transport ut 33,35 19,45 
Transport (MRW nacional – Wourld Courier Internacional) En funció del nombre de caixes i la destinació 
Animals Aquàtics (el servei bàsic inclou l’estabulació, el manteniment de tancs, aquaris i recipients i 
l’alimentació de manteniment) 
* (Les tasques especials addicionals es tarifaran segons pressupost) 

Manteniment peixos (sistema + 1 tanc)* Sistema + 1 
tanc/setmana 

55,60 32,40 

Manteniment peixos (tanc addicional)* Tanc add./setmana 3,90 2,28 
Manteniment peixos en aquari* Aquari/setmana 13,40 7,80 
Manteniment de Xenopus en aquari* Aquari/setmana 13,40 7,80 
Manteniment de planaries en recipient* Recipient/setmana 6,70 3,90 
Posta peix zebra Posta 10,60 6,18 
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PRESTACIÓ UNITAT PRIVAT PÚBLIC 
SERVEIS INTERMITJOS 
Rata, ratolí i conill porquí   
Encreuament, detecció de fecundació, control de 
gestació, detecció de part, deslletament i sexat 

Colònia 15% del manteniment 
bàsic 

Identificació dels animals (inclou xip) ut 22,20 12,96 
Identificació dels animals (perforació orella) ut 9,50 5,52 
Obtenció de mostres (per anàlisi de genotip, òrgans, etc.) ut 9,50 5,52 
Control de pes ut 9,50 5,52 
Administracions (IP,SC, IM, PO, IV) ut 13,40 7,80 
Extracció de sang ut 10,60 6,18 
Exsanguinació ut 10,60 6,18 
Conill    
Administracions (IP,SC, IM, PO, IV) ut 13,40 7,80 
Extracció de sang (volums inferiors a 20 ml) ut 55,60 32,40 
Extracció i subministrament de sang  (per cada ml 
addicional) 

ut 1,60 0,96 

Exsanguinació i subministrament de sang (250 ml) ut 444,70 259,32 
Eutanàsia ut 9,50 5,52 
 
SERVEIS ESPECÍFICS 
Rata i ratolí   
Necròpsia i presa de mostres ut 22,20 12,96 
FELASA (perfil complet + Helicobacter per animal) ut 833,80 486,18 
Red. Per transferència embrionària (amb Felasa) Colònia 3.113,00 1.815,18 
Criopreservació d’embrions Colònia 2.779,40 1.620,66 
Manteniment d’embrions criopreservats en tanc N2 Colònia/mes 66,70 38,88 
Descongelació d’embrions criopreservats Colònia 2.779,40 1.620,66 
Conill   
Immunització bàsica (un conill) ut 889,50 518,64 
Immunització bàsica (dos conills amb el mateix antigen) ut 1.111,80 648,00 
 
SUBMINISTRAMENT ANIMALS  
Ratolí Swiss/CD1 (àrea convencional)   
Famella prenyada amb dia de gestació conegut ut 53,40 31,14 
Femella prenyada amb ventrada notòria ut 53,00 29,16 
Animal de diferents setmanes d’edat Ut/setmana 

d’edat 
1,1 0,66 

Ratolí C57B6 (àrea convencional)   
Femella prenyada amb dia de gestació conegut ut 59,00 34,38 
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PRESTACIÓ UNITAT PRIVAT PÚBLIC 
Femella prenyada amb ventrada notòria ut 55,60 32,40 
Animal de diferents setmanes d’edat Ut/setmana 

d’edat 
2,80 1,62 

Ratolí Swiss/CD1 (àrea SPF)   
Femella prenyada amb dia de gestació conegut ut 55,90 32,58 
Femella prenyada amb ventrada notòria ut 53,00 30,90 
Animal de diferents setmanes d’edat ut/setm. d’edat 2,70 1,56 
   
Ratolí C57B6/CD1 (àrea SPF)   
Femella prenyada amb dia de gestació conegut ut 59,00 34,38 
Femella prenyada amb ventrada notòria ut 55,60 32,40 
Animal de diferents setmanes d’edat ut/setm. d’edat 2,80 1,62 
Rata   
Femella prenyada amb dia de gestació conegut ut 62,30 36,30 
Femella prenyada amb ventrada notòria ut 59,00 34,38 
Animal de diferents setmanes d’edat ut/setm. d’edat 3,90 2,28 
Gos   
Subministrament de gos ut Segons pressupost 
 
ALTRES SERVEIS  
Personal   
Assessorament en Salut Animal, Benestar Animal o 
Comportament Animal 

h  

Tècnic en Comportament Animal o Experimentador h Segons pressupost 
Serveis extraordinaris Servei Vegeu tarifes personal 
   
Lloguer espais   
Laboratori d’ús exclusiu M2/DIA 5,60 3,24 
Laboratori de comportament animal en zona convencional h 11,10 Gratuït 
Laboratori de comportament animal en zona SPF h 16,70 Gratuït 
Quiròfan per a porcs h 16,70 9,72 
Quiròfan per a rosegadors.  Implica ús d’anestèsia 
gasosa 

h 5,01 2,92 

   
Curs de formació   
Curs de formació de personal investigador usuari 
d’animals d’experimentació 

Curs 990,00 630,00 

   
Altres serveis   
Altres serveis específics Ut Segons pressupost 
 



 94

 

  A B C 
LABORATORI / PRESTACIÓ DE SERVEI MESURA euros euros  euros 
Personal tècnic 
Tècnic superior (assessorament) Hora 83,25 83,25 90,80 
Tècnic mitjà (assessorament i/o dedicació especial) Hora 62,39 62,39 68,04 
Tècnic especialista (dedicació especial) Hora 42,27 42,27 46,10 
 
Tarifa PRIVADA: Aplicable a Empreses, fundacions, Instituts de naturalesa privada. 
Tarifa PÚBLICA: Aplicable a Ajuntaments, Generalitat, Universitats, Instituts i organismes de naturalesa pública. 

a) Els usuaris pertanyent a institucions del GRUP UB abonaran el 80% de la tarifa pública. 
b) Els usuaris de la UB, abonaran el 40% de la tarifa pública. 

 
 

  A B C 
LABORATORI / PRESTACIÓ DE SERVEI MESURA euros euros  euros 
Anàlisi d’imatges i programació     
Microscopi Òptic Hora 13,45 31,93 40,21 
Obtenció d’imatge digital Hora 2,15 3,90 4,22 
Ús de software Hora 28,67 56,39 85,22 
     
Anàlisi de Metalls     
ICP-OES Hora 44,08 95,18 146,73 
ICP-MS Hora 45,87 99,48 164,17 
Laboratori Ús 10,02 20,32 37,13 
AAS Flama Hora 12,91 29,54 44,20 
AAS Forn Hora 19,21 36,74 61,46 
FRX Hora 25,24 45,67 80,30 
Porosímetre Hora 17,76 41,81 53,09 
Picnòmetre Hora 6,29 13,31 16,61 
     
Anàlisi de superfícies     
Espectroscopi ESCA/AUGER Hora 49,39 98,46 122,48 
     
Biologia Campus Bellvitge – (Citometria, Genòmica i  Microscopia òptica) 
PCR quantitativa Hora 15,60 22,99 43,02 
Bionalyzer 2100 M  Hora 21,35 26,85 27,92 
Aparell + Xip RNA (fungible)  Xip 42,83 60,24 61,31 
Xip RNA (fungible) Fungible 25,55 25,55 25,55 
Aparell + Xip DNA (fungible) Xip 40,50 57,91 58,98 
Xip DNA (fungible) Fungible 25,55 25,55 25,55 
Aparell + Xip DNA HS (fungible)  Xip 61,96 79,37 80,44 
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  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
Aparell + Xip DNA Nano (fungible)  Xip 40,75 55,32 59,23 
Anàlisi de citometria Hora 36,41 47,00 62,50 
Anàlisi Multilàser Hora 35,65 51,70 76,84 
Sorting Hora 70,85 112,10 143,92 
Lec. Placa FluorStarOptima Hora 8,46 12,47 15,99 
SMCSC AutomMACS Hora 19,01 28,25 42,96 
Confocal TCS-SL Hora 39,41 63,18 82,54 
Confocal SterREO Lumar V12 Hora 17,79 24,86 36,05 
Confocal Invertit DMIRB Hora 10,11 14,02 20,22 
Fluorescència NIKON Elipse 800 Hora 10,16 14,91 19,24 
     
Citometria de Flux – Campus Diagonal 
Superfície específica  Mostra 94,00 116,60 157,12 
Densitat  Mostra 73,07 35,81 49,40 
Porosímetria (porus petit)  Mostra 111,80 183,50 242,06 
Porosímetria (estàndar)  Mostra 106,47 163,43 216,58 
Laboratori Químic  Hora 10,02 20,32 37,13 
Anàlisi per citometria Hora 36,41 47,00 62,50 
Anàlisi Multilaser Hora 35,65 51,70 76,84 
Sorting Hora 70,85 112,10 143,92 
Copas Hora 13,30 24,85 50,18 
Biacore Hora 201,58 285,59 388,42 
Laboratori Biològic Hora 10,81 13,00 16,18 
Criòstat Hora 9,14 12,16 28,02 
Granulometria Hora 29,90 60,70 78,43 
Placa MAGPIX Placa 121.98 174,26 183,05 
     
Criomicroscopia electrònica – Campus Diagonal 
Criomicroscopi electrònic Tecnal F20 200Kv Hora 79,69 133,05 270,68 
Microscopi electrònic Tecnal SPIRIT 120 Kv Hora 64,91 91,00 163,50 
Microscopi Jeol 1010 Hora 20,00 45,34 64,66 
Ultramicrotomia - Autoservei Hora 10,06 24,29 29,65 
Ultramicrotomia epoxy  Hora 71,52 74,92 116,02 
Ultramicrotomia acrílic  Hora 100,65 105,44 150,21 
Criofixació HPF Mostra 187,98 354,01 637,11 
Criofractura Mostra 86,24 157,39 289,83 
Citoquímica Procés 24,45 54,10 76,19 
Criomuntatge-propà  Mostra 44,26 85,31 98,79 
Crioultramicrotòmia – Autoservei Mostra 25,29 39,52 92,45 
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  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
Crioultramicrotòmia  Mostra 150,97 192,41 218,78 
Criosubstitució Mostra 117,87 149,49 260,26 
Vitrificació en età Mostra 62,09 109,53 150,34 
Deshidratació Mostra 9,79 25,60 27,21 
Inclusió en crioresines Mostra 14,78 38,50 41,23 
Inclusió en parafina – Autoservei Mostra 30,16 77,59 84,91 
Inclusió Mostra 10,18 25,99 28,84 
Fixació Química Mostra 9,99 25,80 28,04 
Fixació Osmi Mostra 9,80 25,61 27,26 
Immunolocalització Procés 95,22 253,34 261,17 
Semifins Porta 5,96 11,13 13,68 
Talls per micròtom en autoservei  Hora 2,47 8,13 8,13 
Tincions negatives Reixeta 4,83 9,35 9,87 
Recobriment carboni Mostra 9,65 12,61 16,11 
Laboratori Hora 16,30 33,43 41,89 
 

Cromatografia de Gasos i Espectrometria de masses   
Cromatografia de gasos EM/IE Hora 33,84 65,01 129,22 
Cromatografia de gasos EM/IQ Hora 37,04 67,62 138,47 
Espectròmetre de masses DIP-MS  Hora 20,23 37,19 78,33 
Cromatografia de gasos  FID Hora 12,32 32,38 80,36 
Cromatografia de gasos ECD Hora 12,32 32,38 80,36 
Cromatografia de gasos TCD Hora 12,32 32,38 80,36 
Esp. Masses Rel. Isòtop. GC-C-IRMS, 13C o 15N Hora 35,89 66,58 148,22 
Esp. Masses Rel. Isòtop.EA, IRMS 13C, 15N Mostra 19,50 28,23 40,58 
Esp. Masses Rel. Isòtop.CG-Pyr-IRMS D Hora 36,05 66,75 149,71 
Esp. Masses Rel. Isòtop. LC-IRMS 13C Hora 52,17 75,74 185,89 
EA IRMS (% NC, 13 C + 15 N) Filtres, sediments Mostra 19,50 28,23 40,58 
EA IRMS (13 C) mostres sense N Mostra 11,70 16,94 24,35 
Laboratori Químic Orgànic Hora 15,45 42,86 53,67 
Microbalança Hora 10,30 12,00 15,89 
Molí Criogènic Hora 10,30 15,00 21,18 
     
Difracció de raigs X     
Difractòmetre XMPD-A1 Hora 20,40 24,85 51,00 
Difractòmetre XMPD-TT1 Hora 20,40 24,85 51,00 
Difractòmetre XMPD-TT2 Hora 24,85 26,52 51,00 
Difractòmetre XMRD Hora 22,44 27,34 56,10 
Difractòmetre D500 Hora 10,20 12,43 25,50 
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  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
Difractòmetre CPS 120 Hora 10,20 12,43 25,50 
Difractòmetre MRD Hora 10,20 12,43 25,50 
+ Monocromador primari Hora 2,04 2,49 5,10 
+ Xray Mirror Hora 3,06 3,73 7,65 
+ Xray Lens Hora 4,08 4,97 10,20 
+ Accessori Temperatura Hora 4,08 4,97 10,20 
Difractòmetre D-8 Venture Mesura 316,20 385,20 790,50 
Difractòmetre D-8 Venture Criostat Mesura 379,40 462,24 948,60 
Difractòmetre MAR-345 Mesura 306,00 372,77 765,00 
Difractòmetre MAR-345 Criostat Mesura 367,20 447,33 918,00 
Anàlisi de fases estàndard Procés 93,22 97,67 128,18 

     
Espectrometria masses de caracterització molecular 
Autoservei MALDI TOF  Hora 46,00 92,00 129,18 
MALDI TOF  Hora 23,00 46,00 64,59 
Electrospray baixa resolució Mostra 33,84 65,01 129,00 
Electrospray alta resolució Mostra 57,75 96,80 145,92 
Fragmentació MS/MS  Mostra 47,80 95,00 134,47 
Impacte Electrònic Mostra 20,23 37,19 78,33 
Ionització Química Mostra 26,02 49,53 100,78 
Cromatografia Líquida Masses Mostra 54,60 74,48 130,55 
Hora autoservei ESI Hora 54,60 74,48 130,55 
     
Espectrometria Molecular 
IR-IN 10 Hora 82,79 141,00 211,00 
IR-FTLA Hora 21,72 57,00 65,00 
IR-Frontier Hora 84,54 141,00 214,00 
Dicroïsme Circular Hora 20,75 35,00 71,00 
Ultraviolat visible Hora 23,84 68,00 81,00 
Refl. Visible UV IR Hora 45,39 117,00 131,00 
     
Espectrometria RAMAN 
Espectròmetre Raman Hora 25,40 68,92 154,46 
     
Genòmica – Campus Diagonal 
Aparell + Xip RNA (fungible)  Xip 42,83 60,24 61,31 
Aparell + Xip DNA (fungible)  Xip 40,50 57,91 58,98 
Aparell + Xip DNA HS (fungible)  Xip 61,96 79,37 80,44 
Aparell + Xip DNA Nano (fungible)  Xip 40,75 55,32 59,23 
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  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
Seqüenciació HT GS FLX Run 1.034,83 1.096,43 4.022,13 
Seqüenciació HT GS Junior Run 812,34 812,34 1.060,61 
Electroforesi (Seq Sanger) Gene Mapper Mostra 5,98 6,48 10,00 
Reacció de seqüència “PREMIX” Mostra 8,35 9,22 11,99 
Reacció de seqüència complerta Mostra 9,85 12,42 20,06 
PCR convencional Placa 0,94 1,38 1,92 
PCR quantitativa Placa 15,60 22,99 43,02 
Quantificació A. Nucleics Mostra 2,40 2,56 2,90 
Bionalyzer 2100 M  Mostra 21,35 26,85 27,92 
Xip RNA (fungible) Fungible 25,55 25,55 25,55 
Xip DNA (fungible) Fungible 25,55 25,55 25,55 
     
Laboratori datació per radiocarboni 
Anàlisi de C14 en materials diversos  Anàlisi 200 250 320 
Anàlisi de C14 en alcohols  Anàlisi 200 250 320 
Datacions Unitat 200 250 320 
Mesura de la fracció de carboni biogènic Unitat 200 250 320 
Preparació del material per a la mesura per AMS Procés 74,96 78,53 113,63 
     
Medi Ambient 
Esp, Masses Rel. Isòtop. EA, IRMS 34S Mostra 20,33 29,81 42,31 
Esp, Masses Rel. Isòtop. IRMS, D 18O, (aigües) Mostra 30,84 61,71 87,25 
Esp, Masses Rel. Isòtop. EA, IRMS D Mostra 44,18 64,81 91,99 
Esp, Masses Rel. Isòtop. EA, IRMS 18O Mostra 44,18 64,81 91,99 
Anàlisi  espectròmetre MAT 252 13C, 18O Mostra 21,92 29,16 69,00 
Anàlisi  espectròmetre MAT 253 Dual  13C, 18O Mostra 21,92 29,16 69,00 
Anàlisi  espectròmetre MAT 253 Flux continu, 13C, (Dic Mostra 32,22 57,73 104,78 
Anàlisi  espectròmetre MAT 253 Flux continu, 13C, 20N Mostra 32,22 57,73 104,78 
Anàlisi  espectròmetre MAT 253 Flux continu, 15N, 18O 
(20N) 

Anàlisi 32,22 57,73 104,78 

Anàlisi  espectròmetre MAT 253 Flux continu, 15N, 18O 
(No Heli) 

Anàlisi 32,22 57,73 104,78 

Línia preparació (carbonats) Mostra 14,97 19,13 22,16 



 99

 
  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
Determinació N (T) Determinació 12,89 29,30 39,20 
Determinació NPOC Determinació 19,33 43,40 58,80 
Determinació IC + TOC Determinació 19,33 43,40 58,80 
Determinació NPOC + N (T) Determinació 19,33 43,40 58,80 
Determinació NPOC + N (T) Matrius salines Determinació 21,29 48,35 64,68 
Determinació amoni Mostra 18,93 42,83 114,98 
Determinació AOX Mostra 54,73 98,02 184,42 
Determinació de conductivitat Mostra 8,13 13,64 18,11 
Determinació de pH Mostra 8,13 13,64 18,11 
Determinació TOC Determinació 12,89 29,30 39,20 
Bomba calorimètrica PCS/PCI Mostra 19,36 49,67 63,28 
Bomba calorimètrica Halogens Mostra 24,32 62,42 79,07 
Cromatografia iònica Mostra 12,40 28,44 39,17 
     
Elèctrode selectiu Mostra 10,32 33,50 54,20 
Forn de plasma Mostra 2,68 8,62 51,12 
Karl-Fisher Mostra 8,13 60,40 102,32 
Laboratori Hora 10,30 28,57 35,78 
Microbalança Hora 10,30 12,00 15,89 
Terbolesa Mostra 8,10 23,95 38,03 
Valorador automàtic Mostra 8,13 24,45 63,94 
     
Mesures Magnètiques  
Ressonància paramagnètica electrònica  (sense 
He)* 

Hora 22,00 22,00 80,97 

Susceptòmetre SQUID (sense He)* Hora 5,50 5,50 22,92 
SQUID I EPR – Heli Líquid Litre ** 18,65 18,65 18,65 
* Cal sumar els líquids criogènics. Poden variar depenent del valor actual de mercat. Tots els usuaris abonen el mateix import. 

** El preu de l’heli líquid pot variar segons el mercat.  Tots els usuaris paguen tarifa completa. 

 
Microscopia electrònica TEM-MAT – Campus Diagonal  
Suspensió Mostra 7,11 9,57 10,15 
Reixetes Unitat 7,11 9,57 10,15 
Microscopi H800 MT Hora 30,41 36,89 74,31 
Microscopi Jeol 2010F Hora 71,44 92,38 171,51 
Microscopi CM-30 Hora 71,17 85,95 106,40 
Microscopi Jeol 2100 Hora 59,63 80,58 157,75 
EDX Hora 21,49 25,60 45,68 
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  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
EELS Hora 21,49 25,60 45,68 
TOMO Hora 21,49 25,60 45,68 
Polit Mecànic Hora 3,14 6,42 7,17 
ASTAR, Orientacions Hora 31,95 34,00 36,04 
Serra diamant Hora 6,04 10,97 12,96 
Aprimador iònic Hora 15,20 17,66 28,76 
PED, Precessió Hora 22,69 27,62 41,35 
PC_Tractament de dades Hora 12,99 22,85 28,25 
FEI STRATA DB (FIB) Hora 108,30 152,52 216,33 
     
Microscopia de Rastreig – Campus Diagonal  
Quanta 200 Hora 19,06 26,04 65,26 
JSM 7100 Hora 43,81 54,29 126,67 
EDS Hora 8,60 9,84 19,35 
Cryo JSM 6510 Hora 23,09 31,89 82,77 
  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
Esp. CL-SEM Hora 37,35 43,51 108,23 
Muntatge MES Procés 6,32 12,01 13,06 
Punts crítics Procés 33,33 42,02 49,76 
Difractòmetre EBSD Hora 18,00 24,16 61,73 
Sputtering Procés 11,52 26,30 28,93 
JSM 6510 Hora 17,22 24,20 30,46 
Evaporació Hora 9,65 12,61 16,11 
     
Microscopia electrònica TEM-SEM – Campus Casanova  
Microscopi TEM 100 Kv Hora 29,55 47,93 75,19 
Deshidratació Mostra 9,79 25,60 27,21 
Inclusió Mostra 10,18 25,99 28,84 
Fixació OSMI Mostra 9,99 25,80 28,04 
Fixació química Mostra 9,80 25,61 27,26 
Incrusió en crioresines Procés 14,72 93,49 109,19 
Criofixació Procés 187,39 329,21 445,83 
Criomuntatge Procés 44,26 85,31 98,79 
Porta-Criosemifins (portaobjectes) Portaobj 15,84 20,57 31,08 
Crioultramicrotom Hora 23,85 36,52 46,36 
Procés de criosubstitució Procés 66,67 332,43 398,78 
Procés de criosubstitució amb Osmi Procés 96,48 284,00 391,92 
Procés de crioultramicrotomia Procés 150,90 192,41 218,78 
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  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
Fractura en fred Mostra 16,56 18,23 19,88 
Citoquímica Procés 24,45 54,10 76,19 
Tincions negatives Procés 4,83 9,35 9,87 
Ús sala ultramicrotomia Hora 21,43 29,92 35,35 
Muntatge MES Mostra 6,32 12,01 13,06 
Muntatge MES amb Ag Procés 6,32 12,01 13,06 
Punts Crítics Hora 33,33 42,02 49,76 
Sputtering Hora 11,52 26,30 28,93 
Osmolaritat Mostra 6,48 8,17 9,20 
Proteïna A anticossos Mostra 4,78 4,78 5,21 
Semifins Mostra 5,96 11,13 13,68 
Obtenció d’imatge digital Microscopi Òptic Imatge 17,92 46,03 54,79 
Ultramicrotomia epoxy Hora 71,52 74,92 116,02 
Ultramicrotomia acrilic Hora 100,65 105,44 150,21 
Ultramicrotomia epoxy i acrílica Hora 45,72 112,13 124,82 
JSM 7100 Hora 43,81 54,29 126,67 
Immunolocalització Procés 95,22 253,34 261,17 
     
Microscopia Òptica Avançada – Campus Diagonal  

Confocal SPE Hora 26,38 39,59 55,79 
Confocal SP2 Hora 20,47 26,89 39,89 
Fluorescència Hora 6,85 8,91 11,64 
Anàlisi d’Imatges Metamorph Anàlisi 7,27 11,38 25,69 
Anàlisi d’Imatges Imaris Anàlisi 7,28 13,44 23,15 
Anàlisi d’Imatges Huygens Anàlisi 6,81 12,97 21,16 
Lupa fluorescència Hora 6,99 13,15 18,71 
Laboratori Hora 7,65 9,27 11,59 
Microinjecció Hora 11,90 21,15 27,76 
     
Microscopia Òptica Avançada – Campus Casanova  

Ús Confocal TCS-SP5 Hora 53,23 71,71 100,74 
Ús Confocal TCS-SP5 nit Hora 26,61 35,85 50,37 
Ús Confocal TCS-SP5 cap de setmana (>16-
48 h) 

Hora 13,31 17,93 25,19 

Ús Confocal TCS-SL Hora 37,66 63,53 71,17 
Ús Confocal TCS-SL nit Hora 18,83 31,77 35,58 
Ús Microinjector Hora 7,79 12,71 14,96 
Anàlisi Imatges Hora 9,29 15,45 20,92 
Hora de Laboratori Hora 7,65 9,27 11,59 
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  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
Anticossos secundaris fluorescents (alíquota) Hora 10,00 10,00 10,00 
Marcadors  fluorescents (alíquota) Hora 20,00 20,00 20,00 
Microscopi DMRB Hora 20,00 20,00 20,00 
Microscopi DMRB càmera color Hora 11,00 16,00 30,00 
Microscopi DMRB càmera color * Hora 5,50 8,00 15,00 
Microscopi Automatitzat AF6000 càmera Hora 11,00 16,00 30,00 
Microscopi Automatitzat AF6000 càmera* Hora 5,50 8,00 15,00 
(*) Sense operador     

Microsonda electrònica  
Microsonda CAMECA Hora 33,65 44,14 75,46 
Microsonda JEOL Hora 41,42 48,83 120,78 
Evaporació Hora 9,65 12,61 16,11 
 

Proteòmica  
1D*C Procés 4,25 11,29 18,25 
1D*M Procés 7,49 12,94 19,90 
1D*L Procés 10,67 14,72 21,67 
1D-C Procés 9,32 18,89 28,84 
1D-M Procés 13,05 20,09 30,34 
1D-L Procés 15,86 22,09 31,84 
1D-C-PR Procés 18,97 23,72 34,15 
1D-M-PR Procés 22,61 30,13 44,04 
1D-L-PR Procés 42,24 42,24 56,15 
2D-24cm Unitat 31,34 61,34 96,11 
2D-24cm-PR Unitat 153,34 190,00 286,06 
2D-7cm Unitat 17,48 53,64 88,41 
2D-7cm-PR Unitat 43,78 116,56 189,59 
COMASS8* Unitat 9,19 11,17 14,65 
COMASS8 Unitat 13,25 18,78 27,83 
COMASS24* Unitat 18,38 19,76 28,11 
COMASS24 Unitat 26,51 36,89 57,76 
Digest-T Unitat 8,30 22,18 36,09 

Fluor-24c Unitat 36,00 113,17 188,98 
Fluor-7cm Unitat 24,23 61,78 100,03 
Fluor-Dig-3 Unitat 209,07 217,85 224,81 
Fluor-Dig-1 Unitat 84,07 92,85 99,81 
GEL24cm-Reactius Fungible 42,56 42,56 42,56 
HTS Hora 73,94 82,73 89,68 
GEL7cm-Reactius Fungible 6,00 9,06 12,54 
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  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
Imatges Unitat 6,07 12,16 19,11 
Imatges* Hora 6,07 7,40 10,88 
MALDI-MS Hora 32,33 71,50 113,19 
MINIGEL* Unitat 13,07 20,13 34,04 
MINIGEL Unitat 21,83 39,17 66,99 
MS-01 Mostres 45,29 69,09 103,86 
MS-05 Mostres 28,60 59,57 87,39 
MS-48 Mostres 25,63 40,53 54,44 
PLATA24* Unitat 21,19 24,35 38,26 
PLATA24 Unitat 28,97 52,90 87,67 
PLATA8* Unitat 10,39 23,35 37,26 
PLATA8 Unitat 33,35 47,19 77,79 
PM-MALDI Unitat 33,66 45,05 65,92 
PM-MALDI- Unitat 9,18 45,05 65,92 
Quanti Unitat 5,42 22,67 36,58 
SCANER* Unitat 6,07 7,40 10,88 
SCANER Unitat 17,15 12,16 19,11 
SDS-PAGE* Unitat 21,11 18,32 25,27 
SDS-PAGE Unitat 10,04 46,87 74,69 
TIRA7 Unitat 18,44 12,76 16,24 
TIRA24 Unitat 10,00 19,76 23,24 
Buffers-2D-7-cm*** Unitat 10,06 14,37 21,33 
Buffers-2D-24-cm*** Unitat 43,29 52,08 59,03 
Neteja-DIGE*** Unitat 3,15 10,53 17,49 
Neteja_BEADS*** Unitat 3,80 15,29 25,72 
Aigua_mQ_(preu/litro) Litro 7,85 13,14 20,10 
Utilit. Campana Hora 2,09 10,18 17,13 
SpeedVac Plaques Hora 1,38 1,33 2,20 
5<LC-MSMS LCQ Mostra 71,17 127,40 196,94 
5<LC-MSMS<100 LCQ Mostra 105,35 167,42 373,34 
LC-MSMS>100 LCQ Mostra 184,91 415,00 831,00 
5<LC-MSMS ORBITRAP Mostra 138,49 164,80 234,34 
5<LC-MSMS<100 ORBITRAP Mostra 192,01 309,04 627,39 
LC-MSMS>100 ORBITRAP Mostra 300,33 870,00 1.450,00 
HPLC-C Mostra 14,69 20,09 27,04 
HPLC-M Mostra 44,64 68,72 103,50 
HPLC-L Mostra 85,32 135,25 204,80 
Sample-prep Mostra 9,00 15,00 25,00 
MS-data-anàlisis Mostra 9,00 15,00 25,00 
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  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
ESI-LOW Mostra 36,95 50,00 103,00 
ESI-HIGH Mostra 70,00 79,85 140,00 
(*) Autousuari     

(**) Aparells o software de la Facultat de Medicina     

(***) Preus fungible per realitzar l’assaig  

 

    

Polimorfisme i Calorimetria 
Anàlisi de Calorimetria adiabàtica Anàlisi 175,65 795,89 887,68 
Microcalorimetre DSC Hora 37,66 98,69 117,77 
Microcalorimetre (autoservei) Hora 37,66 46,40 69,60 
Anàlisi DSC amb gresol a pressió Anàlisi 35,82 115,47 132,31 
Anàlisi DSC amb gresol estàndard Anàlisi 8,99 47,66 60,49 
Microcalorimetre ITC Hora 56,51 147,24 177,25 
Microcalorimetre ITC (autoservei) Hora 56,51 69,60 104,41 
Laboratori (hora) Hora 4,14 28,65 35,87 
Prova de calorimetria de reacció (max 
12h) 

Prova 171,80 899,83 1.805,56 

Anàlisi de Termogravimetria Anàlisi 10,81 57,27 72,70 
 

 
Ressonància magnètica nuclear 
RMN 800 Cryo Hora 62,40 93,00 150,30 
RMN 600 Cryo Hora 38,80 62,50 101,40 
RMN 600  Hora 25,50 51,40 77,70 
RMN 500  Hora 20,20 44,00 66,10 
RMN 400 Cryo Hora 17,80 40,90 60,60 
RMN 400 autoservei Hora 17,50 22,90 39,30 
RMN Hiperpolaritzador Hora 70,70 92,00 160,90 
     
Coeficients de reducció per ús de blocs de temps 24  hores 12 h nit 60 h cap de 

setmana 
RMN 800 Cryo  0,50 0,40 0,35 
RMN 600 Cryo  0,50 0,40 0,35 
RMN 600   0,50 0,40 0,35 
 

Taller Electrònic 
Disseny Hora 40,36 42,28 46,11 
Reparacions Hora 40,36 42,28 46,11 
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  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
Taller Mecànic 
Mecanitzat Hora 12,24 26,00 32,00 
Muntatge Hora 12,24 26,00 32,00 
Reparacions Hora 12,24 26,00 32,00 
Disseny i assessorament Hora 18,00 30,00 32,00 
     
Tecnologia del buit 
Mecanitzat Hora 12,24 26,00 32,00 
Muntatge Hora 12,24 26,00 32,00 
Soldadura Hora 25,00 35,00 40,00 
Reparacions Hora 26,00 28,00 33,00 
Projecte i disseny Hora 18,00 30,00 32,00 
     
Tècniques Nanomètriques 
AFM Hora 30,00 60,00 80,00 
Puntes nanomec Punta 60,00 60,00 60,00 
Puntes estàndard Punta 20,00 20,00 20,00 
Puntes especials Punta 90,00 90,00 90,00 
Confocal Interferòmetre Hora 42,63 58,61 82,48 
     
Tècniques Separatives 
Analitzador aminoàcids Hora 31,00 45,90 62,53 
Analitzador aminoàcids mètode ACCQ-TAG Hora 18,59 29,00 39,00 
Bomba multiplicadora de pressió Hora 15,24 18,99 21,83 
Electroforesi Capil·lar Hora 15,13 33,01 38,86 
Electrofluorímetre Hora 13,64 21,84 32,14 
Cromatografia gradient Hora 18,74 41,00 48,57 
Cromatografia líquids-isocràtic Hora 15,93 36,09 41,34 
Cromatografia líquids-Espect-masses Hora 34,64 79,34 103,86 
Cromatografia líquids-Espect-masses/masses Hora 40,08 83,62 129,29 
Cromatografia líquids-Espect-masses HRMS Hora 49,29 103,42 180,59 
Anàlisi elemental orgànica (NCHS) Anàlisi 117,80 117,80 139,62 
Anàlisi d’halògens (valorador eq) Anàlisi 28,82 28,82 46,00 
 

Cromatografia líquids-Espectrometria Masses 
4000 

Hora 44,00 91,85 132,60 

Cromatografia líquids-Espectrometria Masses 
6000 

Hora 65,95 116,70 184,60 

Liofilitzador Hora 4,90 9,37 14,01 
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  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
Laboratori Hora 20,32 20,32 37,13 
Punt de fusió Hora 2,49 8,03 47,43 
Punt d’inflamació Hora 2,49 8,03 47,43 
Ultramicrobalança Hora 4,87 13,81 15,79 
 

Personal tècnic 
Tècnic superior (assessorament) Hora 83,25 83,25 90,80 
Tècnic mitjà (assessorament i/o dedicació 
especial) 

Hora 62,39 62,39 68,04 

Tècnic especialista (dedicació especial) Hora 42,27 42,27 46,10 
1. La Gerència bonifica en un 70% la Tarifa A als titulars IP amb projecte de recerca a la UB, ja que els overheads reverteixen 

directament al pressupost de la Universitat.  L’usuari abonarà el 30% de la Tarifa A. 

 

 
Lloguer aula Edifici CCiTUB / aula tipus C (100 m 2) Consell Social UB 23.12.14 Intern Extern 
Un dia           

240 
487 

1/2 dia           
140 

287 

 
 
  A B C 
PRESTACIÓ UNITAT euros euros euros 
 
UNITAT TÈCNICA DE PROTECCIÓ RADIOLÒGICA Consell Social UB 23.12.14 
Ús instal·lacions radioactives IRA (MCi ingressats/any) 0-5 76,44 107,02 139,12 
 05-15 158,88 222,43 289,16 
 ≥15 185,64 259,90 337,86 
Anàlisis mostres radioactives centelleig Mostra 0,40 0,56 0,56 
Verificació monitors contaminació/radiació Equip 45,36 75,60 75,60 
Revisions anuals equips raigs X dental IO* Equip 130,00 182,00 182,00 
Revisions anuals equips raigs X convencional i altres* Equip 150,00 248,80 248,80 
Controls hermeticitat fonts encapsulades* Font 75,00 105,00 105,00 
*Revisions/verificacions/controls de més d’un equip Font Demanar pressupost específic 

Elaboració documentació nova IRA Projecte Demanar pressupost específic 
Elaboració documentació nova inst. raigs X mèdic. Projecte Demanar pressupost específic 
Elaboració documentació homologació equips raigs X 
exempts 

Projecte Demanar pressupost específic 

Lloguer equips mesura nivells radiació i equiparables Equip/dia 45,00 65,00 95,00 
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Irradació animals a dosi baixa   < 10 Gy 10,00 20,00 25,00 
Irradiació animals a dosi alta  > 10 Gy 22,00 44,00 50,00 
Irradiació cèl·lules i altres a dosi baixa  < 10 Gy 8,00 16,00 22,00 
Irradiació cèl·lules i altres a dosi alta > 10 Gy 20,00 40,00 45,00 
 

Notes aclaratòries 
 

1- Els costos per a titulars IP amb pertinença a la UB i Grup UB, s’entenen en règim d’autoservei. 
2- Els preus no inclouen IVA. 
 
A: Universitat de Barcelona i Grup UB 
B: Institucions públiques 
C: Centres privats 

 
 
 
SERVEIS DE CULTIUS I CRIOGENIA 
 

 A B C 
 euros/hora euros/hora euros/hora 
Ús de cabines i d’incubadors 2,10 3,10 18,00 
Manteniment de cèl·lules  0,55 1,10 10,00 
L’ús d’aquests serveis es factura en funció de les hores d’utilització de la cabina cada tres mesos 

TANC CRIOGENIA A B C 
 euros/mes euros/mes euros/mes 
Caixa de 100 Vials 13,00 19,40 100,00 
Caixa de 25 Vials 4,00 5,20 30,00 

La facturació als usuaris es farà trimestralment    
A: Usuaris de la Universitat de Barcelona 
B: Usuaris altres universitats 
C: Usuaris empreses 
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SERVEI D’ANÀLISI ISOTÒPICA 
 

 A B C 
 euros euros euros 
Anàlisi per espectrometria de masses de relació iso tòpica     
Preparació de mostra per a la detecció de fraus en begudes carbòniques 7,73 20,10 30,92 
 
Anàlisi de radioactivitat en aigües, aliments, biot a, sòls, sediments i suports de captació 
atmosfèrica (Acreditació ENAC nº520/LE1117)  

Anàlisi per espectrometria gamma d’alta resolució    
Radiocesi (134 Cs i 137 Cs) 49,14 98,28 196,56 
Emissors gamma d’origen natural i artificial 67,14 134,30 268,50 
Anàlisi per escintil·lació líquida    
Triti (3H) 50,75 101,51 203,01 
Radioestronci (90 Sr 80,81 161,63 248,66 
Radioestronci (89Sr i 90Sr) 99,15 198,30 396,60 
Anàlisi per espectrometria alfa    
Americi (241 Am) 102,50 205,10 410,20 
Isòtops de Plutoni (238 Pu, 239+240 Pu) 102,50 205,10 410,20 
Isòtops d’Urani (238 U, 234 U, 235 U) 102,50 205,10 410,20 
Certificats de resultats de radioactivitat per importació – exportació 
de productes 

Depèn de la tècnica d’anàlisi 

Els preus finals poden variar segons el nombre de mostres i el procediment emprat per a la seva preparació. 
S’aplicaran descomptes especials per a convenis o per a un nombre elevat de mostres. 
A: usuaris de la Universitat de Barcelona   B: organismes públics de recerca  C: entitats privades 
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SERVEI DE CAMPS EXPERIMENTALS  
 

PRESTACIÓ Unitat A B C 
  euros euros euros 
Cultius     
Preparació del sòl o contenidors, sembra o plantació m2 0,98 1,47 1,96 
Manteniment general del cultiu (regs, adobats, birdades)  m2 / mes 0,22 0,33 0,44 
Els increments per asprar, per la col·locació de la xarxa antiocells o altres estructures es valoraran en cada cas, segons les necessitats 
específiques i el seu muntatge. 

Espai per a cultius     
Superfície de cultiu en sòl m2 / mes 0,23 0,35 0,46 
Superfície de cultiu en hivernacle m2 / mes 7,95 11,93 15,90 
Espai per a cultius controlats     
Cambra alta llum 2,1 m2 mes 182,31 273,47 364,62 
Cambra Conviron 1,4 m2 mes 149,35 224,03 298,70 
Cambra EGC mes 152,44 228,66 304,88 
Cambra Heraeus 1,2 m2 mes 133,90 200,85 267,80 
Cambra ASL multi-usuari -prestatge (0,6 x 1,35) mes 15,45 23,18 30,90 
Cambra ASL baixa llum mes 37,08 55,62 74,16 
Germinador ASL gran mes 33,99 50,99 67,98 
Germinador ASL petit mes 30,90 46,35 61,80 
Aparells     
Li-Cor 6400 dia 16,48 24,72 32,96 
PFS.  Walz.GFS-3000 dia 11,33 17,00 22,66 
Walz IMAGING-PAM dia 8,24 12,36 16,48 
Taller     
Reparacions Hora 33,99 50,99 67,98 
Disseny Hora 33,99 50,99 67,98 
Magatzems     
Magatzematge m3 / mes 2,37 3,56 4,74 
Magatzematge cambra freda m3 / mes 5,92 8,88 11,84 
A: usuaris de la Universitat de Barcelona 
B: organismes públics de recerca 
C: entitats privades 
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SERVEI DE LÀMINA PRIMA Consell Social 03.12.2015 
 

Preparacions  Públic 
Intern 

Públic Extern 
(1) 

Privats (1) 

     euros euros euros 
Làmines petites sense cobrir (A) 4,78 11,06 19,14 
Làmines mitjanes sense cobrir (B) 7,17 16,59 28,71 
Làmines grans sense cobrir (C) 9,57 22,13 38,28 
Làmines petites cobertes (A) 5,72 13,22 22,88 
Làmines mitjanes cobertes (B) 8,58 19,83 34,32 
Làmines grans cobertes (C) 11,44 26,45 45,76 
Làmines petites amb polit metal·logràfic (A) 9,00 20,81 35,99 
Làmines petites amb polit metal·logràfic (B) 11,39 26,34 45,56 
Làmines amb tinció carbonats. Afegir  2,28 5,27 9,11 
Només polit metal·logràfic  4,22 9,75 16,85 
Treure recobriment (or,carboni...)  1,00 2,00 4,00 
Mostres solubles.  Afegir  2,13 4,93 8,54 
Inclusions fluïdes  18,53 42,86 74,14 
Provetes metal·logràfiques  11,38 26,33 45,54 
Poliments manuals màx.5cm  3,86 8,93 15,44 
Poliments manuals màx.30cm  7,72 17,86 30,89 
Poliments amb òxid d'Al, Ce o Cr. Afegir 3,00 6,95 12,01 
Poliments amb diamant. Afegir 3,46 8,02 13,86 
Acabats amb vernís. Afegir 1,00 2,12 4,39 
Inclusió amb reïna epoxy. Euros/l 0,00 0,00 0,00 
Inclusió amb reïna Epofix (Struers ©). Euros/50ml 5,75 12,07 23,00 
Inclusió amb reïna Epothin(Buehler ©). Euros/50ml 9,37 19,68 37,48 
Inclusió amb reïna Epocolor(Buehler ©). Euros/50ml 16,20 34,02 64,80 
Tinció reïna amb Blue pigment(Buehler ©). Afegir. 
Euros/5ml 

7,83 16,44 31,32 

Inclusió en reïna polièster. Euros/litre 11,60 13,92 16,29 
Tall manual serres alta velocitat. Euros/hora 8,93 20,65 35,73 
Tall automàtic serres alta velocitat. Per tall 1,50 3,16 6,54 
Tall de precisió serres baixa velocitat. Per tall 1,40 3,23 5,59 
Trituració €/h (2) 10,08 23,30 40,30 
Tamisat €/h (2) 8,85 20,48 35,42 
Mòlta amb cubeta d'acer o carbur de wolframi (2) 0,66 1,52 2,64 
Mòlta amb cubeta d'àgata (2) 2,64 6,11 10,56 
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Preparacions  Públic 
Intern 

Públic Extern 
(1) 

Privats (1) 

     Euros euros euros 
Hora tècnic (3)  10,70 24,74 42,81 
A: Mida 28x48x1.5 
B: Mida 50x56x1.5 
C: Mida 53x78x1.5 
1: El preu no inclou l’IVA 
2: Prestacions del SLP en règim d’autoservei 
3: Tarifa només aplicable en sol·licituds d’autoservei si un tècnic del SLP realitza la tasca de l’usuari i/o en la neteja i posta a punt 
d’equips i instal·lacions. 

 
 
SERVEI DE FERMENTACIÓ 
 

Cultius Microbiològics (1) UB i Grup UB Centres púb lics Sector privat 
Tarifa per dia natural* 35,00 77,00 236,00 
Hores de feina (euros/hora)   36,00 
(1) Inclosa la separació de cèl·lules. 
* Es tindrà en compte la preparació del cultiu 
Els usuaris de la UB, del Grup UB i de centres públics gaudiran d’un 50% de descompte a la tarifa diària a partir del tercer dia en 
fermentacions de llarga durada. 

 
Separació de sòlids i líquids (2) UB i Grup UB Cent res públics Sector privat 
Tarifa 17,50 30,00 82,00 
 (2) independentment d’un cultiu, 
El clarificador es podrà utilitzar independentment, però mantenint sempre la prioritat dels processos de fermentació. 
En tots els casos s’ha d’entendre que els medis de cultiu i altres reactius necessaris seran aportats pels usuaris, 
 
 
SERVEI D’ESTERILITZACIÓ I MEDIS DE CULTIU 
 

MEDI QUANTITAT A B 
  euros euros 
LB 100 ml, 0,31 0,40 
 50 tubs 0,47 0,59 
 40 pl, = 1 L 10,59 13,23 
 40 pl, / Amp, 11,21 14,01 
LB-NZY 100 ml, 0,22 0,28 
 80 tubs 0,40 0,53 
Top-Agarosa 50 tubs (3 ml) 0,99 1,24 
 50 tubs (6 ml) 0,11 2,49 
 40 pl, = 1 L 9,53 11,92 
A: usuaris de la Universitat de Barcelona   B: altres usuaris 

• S’estableix un límit de comandes per grup d’investigació i per setmana, per tal de no saturar el Servei (tubs: màxim 250 / 
plaques: màxim 80) 
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SERVEI DE QUALITAT DE LA RECERCA 
 

 Membres de la comunitat universitària  
Estudis Bones Pràctiques de laboratori (BPL)   
Programa de garantia de qualitat (verificació del p rotocol, 
inspeccions d’estudi i auditoria de l’informe final )   

85,75 euros /hora 

Arxiu de documentació:    45,73 euros/estudi/any 1 
Préstec de patrons per al calibratge d’equips d’ús comú 2  
Masses 2,00 euros/hora 
Termòmetres 7,00 euros/unitat 
Filtres i cel·les espectrofotòmetre UV/VIS 15,00 euros 
Analitzador CO 2 per a incubadors 22,00 euros 
Auditories i inspeccions 25,00 euros 
Assessorament 25,00 euros/hora 
1. Només per a estudis en els que el SQR ha portat a terme el programa de garantia de qualitat 
2. El temps de préstec és de 3 dies.  Per cada dia addicional hi haurà un recàrrec del 33% sobre la tarifa 
A les tarifes se’ls aplicarà l’IVA corresponent, quan s’escaigui 
 
 

DEPARTAMENT D’ESTRATIGRAFIA, PALEONTOLOGIA I 
GEOCIÈNCIES MARINES Consell Social 14.02.2012 
 

 Entitats públiques Entitats privades 
Ús del laboratori XRF – Core Scanner   25,00 euros/h. 70,00 euros/h 
Ús del sistema d’obertura de testimonis   10,00 euros/h. 25,00 euros/h 
Personal Tècnic superior   80,00 euros/h. 
Personal Tècnic operador  60,00 euros/h. 
 
 
SERVEI D’EMBARCACIONS 
 

Tarifes bàsiques de l’embarcació “Caribdis” euros/dia 
Usuaris de la Universitat de Barcelona, docència 85,00 
Usuaris Universitat de Barcelona per recerca CiCYT, CIRIT i UE 160,00 
Usuaris CSIC per recerca CiCYT, CIRIT i UE 205,00 
Usuaris Universitat de Barcelona per convenis amb institucions i empreses 225,00 
Empreses i institucions externes 320,00 
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LABORATORI DE MICRO I NANOTECNOLOGIES (Sala Blanca) DE LA 
FACULTAT DE FÍSICA  
 

Utilització de la Sala Blanca  
 Usuaris interns Usuaris externs 
Usuaris tipus  A 1.200,00 2.000,00 
Usuaris tipus  B 850,00 1.400,00 
Usuaris tipus  C 120,00 200,00 
Usuaris tipus A : es defineix per a un grup de 5 investigadors i per un període de 12 mesos.  Dona dret a accés a la sala blanca i 
utilització dels equipaments en les condicions indicades en les notes generals i amb el pagament d’una tarifa addicional en funció del 
temps d’utilització 
Usuaris tipus B : es defineix per a un grup de 3 investigadors i per un període de 12 mesos.  Dona dret a accés a la sala blanca i 
utilització dels equipaments en les condicions indicades en les notes generals i amb el pagament d’una tarifa addicional en funció del 
temps d’utilització. 
Usuaris tipus C:  dona dret a l’accés d’un investigador a la Sala Blanca durant un temps d’una setmana (cinc dies) en les condicions 
descrites en els punts anteriors. 
 

Instal·lació d’equips a la Sala Blanca 
Número d’equips  
Primer 1.000,00 euros/any 
Segon 500,00 euros/any 
Tercer o més 300,00 euros/equip i any) 
Primer: és equivalent a una tarifa d’usuari tipus A i es defineix per un període de 12 mesos.  A més de la instal·lació de l’equip, la tarifa 

dona dret a accés a la sala blanca i utilització dels equipaments en les condicions indicades en les notes generals i amb el pagament 

d’una tarifa addicional en funció del temps d’utilització.  L’accés es defineix per un grup de cinc investigadors.  El grup es responsable 

del manteniment de l’equip i de la coordinació de la seva utilització a la sala blanca. 
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INSTAL·LACIONS 
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ÚS D'INSTAL·LACIONS 
 
Normativa marc per a l’ús de les instal·lacions de la Universitat de Barcelona 
 
La Universitat de Barcelona posa a disposició de la comunitat universitària i de la societat en general els 
espais disponibles a les seves instal·lacions per a la celebració d'actes acadèmics i científics i d'altres 
activitats socials i culturals. Els espais disponibles poden ser sol·licitats i reservats d'acord amb aquest 
marc normatiu general i les disposicions específiques de cada divisió, campus o centre. 
 
SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds per fer servir  les instal·lacions de la Universitat de Barcelona hauran d'efectuar-se per escrit 
i adreçar-se a la unitat responsable de la gestió dels espais, la qual s’encarregarà de donar resposta escrita 
a totes les demandes i confirmar l'efectivitat de la reserva i les despeses que s'han d'abonar. 
 
La reserva d'espais en ferm està condicionada a les disponibilitats que hi hagi d’acord amb el calendari i 
l'horari, En qualsevol cas, sempre es donarà prioritat als actes de caràcter institucional i acadèmic 
organitzats per la mateixa Universitat i les seves unitats, davant les demandes d'institucions i entitats 
alienes a la comunitat universitària. 
 
Amb caràcter general, les sol·licituds hauran d’efectuar-se amb una antelació suficient i hauran de contenir 
la informació següent: 
 

– espai o espais requerits, dia/dies i horaris concrets 
– motiu de la reserva de l'activitat 
– nombre de persones que es preveu que assistiran a l’activitat 
– responsable o coordinador de l'activitat 
– infraestructura necessària, material i altres requeriments 
– data de la sol·licitud i signatura. 

 
En aquells casos que es cregui adient, es pot sol·licitar als organitzadors el pressupost global previst per a 
l’activitat i qualsevol documentació complementària (programes, guions en cas de filmacions, etc.,). 
 
També cal sol·licitar autorització per a l'exhibició de material i articles i l'eventual instal·lació de punts 
d'informació diversa que es pretenguin ubicar en els espais interiors dels centres de la Universitat de 
Barcelona, així com per fer fotografies i filmacions, tant si té caràcter professional com si no. 
 
Els comitès organitzadors o els responsables de les activitats que es desenvolupin dins les instal·lacions de 
la Universitat de Barcelona hauran de garantir la presència de la imatge corporativa de la Universitat de 
Barcelona en la documentació de la activitat (o la menció en els títols de crèdit en cas de reportatges i 
filmacions)  si la Universitat de Barcelona així  ho considera convenient. 
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TARIFES 
 
El fet d'efectuar la demanda comporta acceptar les tarifes aprovades pel Consell de Govern i Consell Social 
així com l’acceptació de la resta de les condicions establertes per la Universitat. 
 
L'ocupació de 1/2 dia correspon a 5 hores ininterrompudes (Jornada de matí o jornada de tarda), 
L'ocupació del dia sencer es veurà limitada per la fixació d'un límit horari, establert en les 21 h, i 
excepcionalment, en les 22 h  En cas de superar-se en més de dues hores el límit horari establert s’aplicarà 
la tarifa per l’ús d’instal·lacions de ½ dia. 
 
Els preus establerts no inclouen l'IVA, que sempre va a càrrec de l'usuari. 
 
S'incorpora l'annex corresponent a despeses de personal.  En cap cas, els sol·licitants poden retribuir el 
personal de la Universitat de Barcelona de forma directa. Serà sempre preceptiva l'oportuna facturació i la 
tramitació de pagament de serveis extraordinaris mitjançant el Servei de Personal. La Universitat de 
Barcelona podrà exigir el pagament de l’import pressupostat per aquest concepte abans de finalitzar  
l’activitat. 
 
A més de les tarifes i de les despeses de personal, aniran a càrrec del sol·licitant aquelles despeses 
addicionals que puguin generar-se amb motiu de les necessitats especials  que l’activitat precisi. La 
Universitat de Barcelona intervindrà en la demanda d'aquests serveis extraordinaris i les despeses que els 
corresponguin hauran de ser facturades directament per l'empresa que hagi proporcionat els serveis 
(instal·lacions especials, serveis de bar, traductors, neteges extraordinàries, personal tècnic electricista, 
personal de seguretat, tec,). 
 
Tots els centres de la Universitat de Barcelona hauran de disposar del càlcul dels costos reals que 
representa la utilització dels seus espais (subministraments i infraestructura general). Aquestes despeses 
de manteniment  només s’imputaran a l’usuari en el cas que aquest hagi estat eximit de les tarifes. 
 
La Universitat de Barcelona pot exigir al sol·licitant que constitueixi una fiança o pòlissa d’assegurances per 
tal de garantir el pagament de les despeses, normals o extraordinàries, que es generin o de la rehabilitació 
de les seves instal·lacions a l’estat inicial en el supòsit que aquesta utilització generés desperfectes. 
 
Els usuaris hauran d’atendre’s al venciment de les factures emeses per la Universitat de Barcelona. 
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APLICACIÓ DE LES TARIFES D'ACORD AMB ELS USUARIS 
 
1, Els actes institucionals de la Universitat de Barcelona realitzats a l'Edifici històric i els que les facultats, 
escoles, centres, departaments i altres unitats duguin a terme dins les seves pròpies instal·lacions , 
estaran exempts de les tarifes i de les despeses de manteniment. 
 
2, Quan les diferents unitats de la Universitat de Barcelona (facultats o escoles, departaments, serveis, i 
altres unitats del grup UB) sol·licitin espais fora de les instal·lacions pròpies , s'ha d'aplicar la regulació 
següent:: s'hauran d’aplicar les tarifes reduïdes  aprovades pel Consell de Govern i es facturaran les 
despeses de personal, si escau. 
 
3, Els sol·licitants externs hauran d'abonar les tarifes oficials  aprovades pel Consell de Govern, les 
despeses de personal i les que generin les necessitats especials. 
 
4, Les sol·licituds d’espais per a la realització d’activitats continuades podran ésser considerades i tarifades 
en el seu conjunt. 
 



 120

ÚS D’INSTAL·LACIONS 
 
Aules i espais 
 
Per la cessió temporal de l’ús de les diverses instal·lacions de la Universitat de Barcelona, 
s’aplicaran les tarifes següents (1): 
 
CONCEPTE TARIFES OFICIALS TARIFES 

REDUÏDES 
MANTENIMENT PUBLI/RODATGES 

Edifici Històric Consell Social 

UB 23.06.2015 
euros euros  euros  euros  euros euros  euros  euros  

 1/2 dia 1 dia 1/2 dia 1 dia 1/2 dia 1 dia 1/2 dia 1 dia 
Paranimf 2.500 5.000 500 1.000 150 300 5.000 10.000 
Aula Magna 1.750 3.500 350 700 100 200 3.000 6.000 
Aula Ramon y Cajal  750 1.500 200 400 60 120 1.000 2.000 
Vestíbul Principal 1.500 3.000 300 600 90 180 2.000 4.000 
Galeria Paranimf  950 1.900 200 400 60 120 1.500 3.000 
Claustre de Ciències o 
Lletres. 1ª Planta 

750 1.500 125 250 37,50 75 1.200 2.400 

Pati de Ciències o 
Lletres 

1.100 2.200 200 400 60 120 1.500 3.000 

Jardí Central 1.250 2.500 200 400 60 120 1.500 3.000 
Jardí Aribau o Diputació 750 1.500 125 250 40 80 1.200 2.400 

Espais de càtering 600 1.200 125 250 40 80 900 1.800 
Replà del rectorat 750 1.500 125 250 40 80 1.000 2.000 

Pàrquing de l’Edifici 
Històric Consell Social UB 17.02.2016 

1.000 2.000 250 500 80 160 1.500 2.500 

 
Tarifa Oficial .- D’aplicació als sol·licitants externs (aliens a la UB). 
Tarifa Reduïda.- D’aplicació als sol·licitants interns (unitats pròpies de la UB i del grup UB) per a la realització d’actes no institucionals, a 
les entitats del sector públic i a les entitats sense ànim de lucre. 
Tarifa de Manteniment.- D’aplicació als sol·licitants interns, i excepcionalment externs, prèvia autorització, en ambdós casos, del 
Gabinet de Rectorat. 
Tarifa de Publicitat/Rodatges.- D’aplicació als sol·licitants externs (aliens a la UB) formats per Agències de publicitat, màrqueting, 
productores, audiovisuals, etc. Per la realització de filmacions i reportatges fotogràfics. A l’aplicació d’aquesta tarifa se li ha d’afegir, 
quan correspongui, els corresponents drets de filmació. 
Tarifa gratuïta.- D’aplicació en els actes institucionals de la Universitat i actes interns acadèmics, i excepcionalment, el que pugui 
considerar Gabinet de Rectorat. 
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Aules i espais 
 
Per la cessió temporal de l’ús de les diverses instal·lacions de la Universitat de Barcelona, 
s’aplicaran les tarifes següents (1): 
CONCEPTE TARIFES OFICIALS TARIFES REDUÏDES 
Aules Magnes i Similars euros euros  euros  euros  
 1/2 dia 1 dia 1/2 dia 1 dia 
Filosofia i Geografia i Història 1.150 2.100 500 900 
Economia i Empresa (Edifici d’Econòmiques) 1.150 2.100 500 900 
Economia i Empresa (Edifici d’Empresarials) 1.150 2.100 500 900 
Dret 1.150 2.100 500 900 
Biologia 1.150 2.100 600 1.000 
Física i Química 800 1.500 400 750 
Geologia 800 1.500 400 750 
Sala d’Actes – Belles Arts Consell Social UB 21.07.2016 650 1.200 130 240 
Sala d’Actes - Economia i Empresa (Edifici 
d’Econòmiques) 

1.150 2.100 500 900 

Sala d’Actes - UB Sants Consell Social UB 14.10.2015 1.150 2.100 500 1.200 
Sala d’Actes - Pavelló de Govern de Bellvitge 236 402 159 239 
Sala d’Actes - Casa Jeroni Granell Consell Social UB 23.06.2015 408 679 163 272 
Biblioteca de Lletres – Totalitat de l’espai 800 1.500 196 313 
Sala de Juntes – Belles Arts Consell Social UB 21.07.2016 400 700 80 140 
Sala de Juntes - Matemàtiques 650 1.200 200 300 
Biblioteca de Lletres (utilització parcial) 650 1.200 200 300 
Aula Capella 1.400 2.450 300 570 
Altres Aules Magnes i/o similars 650 1.200 200 300 
Facultat d’Economia i Empresa – Sala de Graus 408 679 163 272 
Facultat de Biologia – Sala de Graus 477 867 250 450 
Facultat d’Economia i Empresa – Sala de recepcions 284 512   
Facultat de Filologia – Sala de professors, Sala de Graus 
i Sala de Juntes 

359 682 143 238 

Facultat de Filologia – Sala Gabriel Oliver 359 682 143 238 
     
Vestíbuls, Passadissos i similars  * per m 2 ocupat     

Accessos de Biologia 20* 40*   
Vestíbuls edifici principal Dret 20* 40*   
Vestíbuls de Martí i Franquesa, Pau Gargallo i Diagonal 20* 40*   
Vestíbuls i Passadissos Farmàcia 20* 40*   
Vestíbuls i Passadissos Economia i Empresa 20* 40*   
Vestíbuls i Passadissos Filologia 20* 40*   
Vestíbuls i Passadissos edifici UB Sants Consell Social UB 14.10.2015 20* 40*   
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CONCEPTE TARIFES OFICIALS TARIFES REDUÏDES 
Jardins, Patis i similars euros euros  euros  euros  
 1/2 dia 1 dia 1/2 dia 1 dia 
Jardins – Belles Arts Consell Social UB 21.07.2016 800 1.500 160 300 
Jardins - Dret 700 1.200 118 194 
Jardins i patis interiors - Economia i Empresa 700 1.200 118 194 
Atri Solar Física i Química 1.100 1.650 550 825 
Terrassa Palau de les Heures 400 800 200 400 
 
 

    

Drets de filmació i reportatges fotogràfics (espots  publicitaris, curtmetratges, reportatges 
fotogràfics…) 

Espais de la Universitat de Barcelona jornada hora o fracció 
 750 75 
Esports UB - Filmacions i reportatges fotogràfics i altres 
usos no esportius dels espais 

750,00 + IVA + lloguer de la instal·lació 

Nota: a les filmacions i reportatges fotogràfics que es realitzin en espais amb tarifes específiques se’ls aplicarà a més el preu dels espais 
utilitzats.  En cas de filmacions d’espais comuns no tarifats, com a mínim s’aplicarà el mateix import dels drets de filmació i/o reportatge 
fotogràfic. 
 

Espais institucionals per a exposicions TARIFA REDU ÏDA 
(interns) 

TARIFA OFICIAL 
(externs) 

Vestíbul principal Edifici Històric 80  jornada 150  jornada 
Galeria del Paranimf 40  jornada 80  jornada 

 
Expositors per a Pòsters, etc… 

Expositors* 50,00  jornada 
Estructures de suport per a exposicions 6,00 metre lineal 
* Qualsevol tipus d’expositor mòbil o fix que permeti l’exposició simultània d’uns 4 pòsters a la vegada 
 
 

Venda de llibres presentació acte  Consell Social UB 21.04.2016 TARIFA OFICIAL (externs) 
Ramon y Cajal 120 

Aula Magna 320 
Paranimf 560 

 
CONCEPTE TARIFES OFICIALS TARIFES REDUÏDES 

Aparcaments euros euros  euros  euros  
 1/2 dia 1 dia 1/2 dia 1 dia 
Aparcaments 30 50   
Aparcaments – Facultat d’Economia i Empresa (per 
espai lineal de 2m- 

41 75   
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CONCEPTE TARIFES OFICIALS TARIFES REDUÏDES 

 euros euros  euros  euros  
 1/2 dia 1 dia 1/2 dia 1 dia 
Aula tipus A (200 m2) 386 735 190 365 
Aula tipus B (100–200 m2) 323 573 160 285 
Aula tipus C (100 m2) 287 487 140 240 
Aula tipus D (50 m2) 163 287 80 140 
Pati Guernica del Pavelló de la República C.Social  

12.04.2013 
966 1.508 170 271 

     
Finca Pedro Pons     

Jardins 1.111 1.733 195 312 
Sala, 1r pis 562 952 152 232 

Aula porxo, planta baixa 160 281 55 73 
Biblioteca, 2n pis 160 281 55 73 

Aula, 2n pis 160 281 55 73 
Menjador, 1r pis 200 350 70 125 

   
     
Facultat de Medicina  Consell Social UB 23.06.2015     

Paranimf 1.250 2.500 625 1.250 
Aula Magna 750 1.300 375 650 

Sala de reunions planta 1, zona ala nord /central 40 60 20 30 
Aula 1-2  390 750 195 375 

Aula 3-4-5-8-9 325 575 160 285 
Aula 6-7-12-13 290 490 145 245 

Aula 10-11-14-15-16-17-18-19 i Seminaris 0-2-4-8 165 290 80 145 
Seminaris 5A, B, C 155 280 75 140 

Sala de Juntes del deganat 175 350 100 200 
Seminari de recerca 155 280 75 140 

Aules d’informàtica, Standard 12 equips 
Es podrà aplicar la corresponent proporcionalitat e n funció del número d’equips  

64 euros/hora 
6,00 h/equip 

32 euros/hora 
3,00 h/equip 

Càtering passadissos i claustre (1/50 persones) 300 225 
Càtering passadissos i claustre (51/100 persones) 400 300 

Càtering passadissos i claustre (més 100 persones) 500 375 
Exposicions: Vestíbul, passadissos i claustre per m.lineal 2 m 3-4 m Més 4 m. 

 225 300 375 
Videoconferència 200 tarifa mínim 2h./ més 2 hores + 125.00 hora 

Traducció simultània  200 ½ dia/ 300 1 dia (ús de cabina) 
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Espais el Carme  Consell Social UB 23.07.2015  Tarifa Públic Extern  Tarifa interna*  
Aules de menys de 100 m2 163 287 80 140 

Aules de 100 m2 o més 323 573 160 285 
Aula 3,1 més terrassa 400 650 175 300 

* Tarifa interna per l’ús de l’espai (rescabalament subministrament i neteja) 
 

Parc Humanitats i Ciències Socials (Can 
Jaumandreu)  Consell Social UB 17.02.2016 

Tarifa Públic Extern  Tarifa interna  

 8 hores 8 hores 
Sala d’Actes 378 315 

Aula gran 318 265 
Aula  192 160 

Espai polivalent  300 250 
Sala reunions  120 100 

Espai despatx individual  150 euros/mes 180 euros/mes 
Serveis externs incrementats en un 20% preu factura externa (lloguers especials de material, filmacions, càtering...) 

Espai despatx individual Consell Social UB 21.04.2016  150 euros/mes 180 euros/mes 
 
Ús d’aules per activitats docents dels centres de 
formació de l’Àrea de Formació Complementària 
C.Social  21.07.2015 

8.75 euros /hora 

 
Visites guiades a l’Edifici Històric TARIFA 

OFICIAL 
TARIFA 

REDUÏDA 
TARIFA 

GRATUÏTA 
Públic general 5,00   
Escoles i centres d’ensenyament    
Entitats i altres col·lectius  2,00  
Activitats complementàries  2,00  
Protocol    
Públic UB/Alumni UB    
Tarifa Oficial.- D’aplicació a públic general. 
Tarifa Reduïda.- D’aplicació a entitats sense ànim de lucre i entitats del sector públic.  També serà la que s’aplicarà per activitats 
complementàries a un acte organitzat a la Universitat.  Les persones jubilades també se’ls aplicarà aquest tipus de tarifa. 

Tarifa gratuïta.- D’aplicació per la comunitat universitària i grup UB, per Alumni UB, les visites protocol·làries que són demanades pels 

òrgans de govern i per les escoles o centres d’ensenyament.  També s’aplicarà aquesta tarifa en les visites programades per públic 

general el primer dimarts o dijous de cada mes (depenent del calendari) 
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CONCEPTE TARIFES OFICIALS TARIFES REDUÏDES 

SALA DE VIDEOCONFERÈNCIES euros euros Euros  euros  euros euros  
 1/2 dia 1 dia Preu 

hora 
1/2 dia 1 dia Preu 

hora 
Facultat de Filologia – Sala Gabriel Oliver 400 800 120 200 400 60 
Facultat d’Economia i Empresa       

Equipament 400 800 120 200 400 60 
Sala 163 287 163 56 74 56 
Total 563 1.087 Segons 

hores 
256 474 Segons 

hores 
 
 

CONCEPTE TARIFES OFICIALS  TARIFES REDUÏDES 
Aules d’informàtica, Standard 12 equips (2) 64 euros/hora 

5,37 h/equip 
31,50 euros/hora 

2,64 h/equip 
Lloguer d’aparell receptor de traducció simultània 2  euros/unitat 
Aquests preus no inclouen l’IVA, Tampoc s’inclou la utilització d’equips audiovisuals, el lloguer dels quals es cobrarà separadament, 
 (1) L’aplicació d’aquestes tarifes podrà ser incrementada en un 20% en el cas que l’eventual muntatge i/o desmuntatge d’infrastructures 
obliguin a mantenir disponible l’espai sol·licitat. 
(2) Es podrà aplicar la corresponent proporcionalitat en funció del número d’equips. 
(3) A les filmacions i reportatges fotogràfics que es realitzin en espais amb tarifes específiques se’ls aplicarà a més el preu dels espais 
utilitzats.  En cas de filmacions d’espais comuns no tarifats, com a mínim s’aplicarà el mateix import e drets de filmació i/o reportatge 
fotogràfic. 
 
 
INSTAL·LACIONS CIENTÍFIQUES 
 
Utilització instal·lacions sales dissecció  Consell Social UB 14.04.11 1/2 dia Un dia 
Despeses derivades de les activitats docents i investigadores 
desenvolupades a les Sales de Dissecció de la Facultat de Medicina 

*500 *720 

Despeses per mòdul: s’aplicarà l’increment en funció dels mòduls utilitzats. 
 

Sales microscopis  Consell Social UB 14.04.11 1/2 dia 1 dia 
 465 780 
 
 

Laboratori d’Habilitats Clíniques Facultat de 
Medicina  Consell Social UB 14.04.11 

Tarifes Oficials Tarifes Reduïdes 

 ½ dia 1 dia ½ dia 1 dia 
Espais    
Laboratori complet (5 mòduls) 242 484 121 242 
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Mòdul 1 121 242 60 120 
Mòduls 2 i 3 (inseparables) 121 242 60 120 
Mòduls 4 i 5 (inseparables) 121 242 60 120 
   
Material 1 dia ½ dia  
Simulació mèdica completa   

. Maniquí SimMan 4000 725 362 

. Simulació extracorpòrea OrPheus més bomba de 
extracorpòrea 

725 362 

Pack politraumatisme: 725 362 
Pack  RCP:   
. Maniquí Resuscie Anne 100 50 
. Maniquí Little Anne 100 50 
. Maniquí HeratSim+Software arritmes+DEA 200 100 
. Maniquí ResuscieSkillStation 200 100 
. Sistema simulació infusió interòssia 120 60 
Pack punció vascular 200 100 
Pack punció lumbar – espinal 80 40 
Pack sutures 120 60 
Pack urologia 120 60 
Pack ventilació i via aèria 200 100 
Pack neurofisiologia 60 30 
Pack ginecologia 150 75 
Maniquí MiniAnne 36 18 
Mames amb tumoracions 50 25 
Simulador ResusciAnne 73 35 
Làmpada de fenedura 100 50 
4 Otoscopis 50 25 
2 braços sutures 50 25 
2 braços punció 50 25 
2 mames d’exploració 50 25 
Altres A avaluar en 

cada cas  
A avaluar en 

cada cas  
 
 

CCiTUB Lloguer d’aula tipus C (100 m 2) Consell Social UB 23.12.14 Intern Extern 
Un dia           240 487 
1/2 dia           140 287 
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DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE  
L’EXPRESSIÓ MUSICAL I CORPORAL 
Despeses derivades de les activitats que impliquin l’ús d’instruments musicals 
 

Manteniment de l’equipament Tarifes Oficials Tarife s Reduïdes 
 ½ dia 1 dia ½ dia 1 dia 
Instruments de l’aula 1201 100 180 30 60 
Instruments de l’aula 1202 75 120 25 40 
Instruments de l’aula 1203 100 180 30 60 
Instruments de l’aula 1204 200 300 60 120 
Piano de l’Edifici del Teatre 120 200 60 100 

 
 
FACULTAT DE BELLES ARTS 
CONDICIONS DE PRÈSTEC D’OBRES DE LA COL·LECIÓ BELLES 
ARTS Consell Social UB 11.12.2013 
 

 Públic Intern  Públic extern 
 50 70 
Tarifa de preparació (Revisió, preparació i embalatge 
de l’obra) 

20 30 

Tarifa de préstec 30  euros anuals 40 euros anuals 

 
 
 
TARIFES DE PERSONAL 
 
Tarifes de personal  per serveis extraordinaris *euros 
Matí o tarda de dies laborables  
1/2 Jornada d’un subaltern funcionari / laboral grup IV  131 
1/2 Jornada d’un laboral (grup II / grup III) 159 
1/2 Jornada de suport d’un auxiliar administratiu (Escala D) 159 
1/2 Jornada de suport d’un administratiu (Escala C) 179 
1/2 Jornada de suport d’un tècnic (Escala A/B/ grup I laboral) Consell Social UB 24.05.12 204 
Serveis nocturns i dissabtes o festius  
1/2 Jornada d’un subaltern funcionari / laboral grup IV 150 
1/2 Jornada d’un laboral (grup II / grup III) 179 
1/2 Jornada de suport d’un auxiliar administratiu (Escala D) 179 
1/2 Jornada de suport d’un administratiu (Escala C) 198 
1/2 Jornada de suport d’un tècnic (Escala A/B/ grup I laboral) Consell Social UB 24.05.12 227 
Aquests preus no inclouen l’IVA                                                                                                      * Aquest import inclou la quota patronal 
Els preus de les tarifes de personal s’han actualitzat segons increment retributiu 2% previst a la Llei de Pressupostos i s’han arrodonit 
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COL·LEGIS MAJORS Consell Social UB 17.02.2016 

 
COL·LEGI MAJOR PENYAFORT – MONTSERRAT – RAMON 
LLULL 

Públic 
intern 

Públic 
extern 

Curs acadèmic – col·legiats – PC – mes (qualsevol habitació) 788.80 788,80 
Estiu – Habitació individuall amb bany compartit – SA - dia 25,45 25,45 
Estiu – Habitació individual amb bany compartit – AD - dia 30,00 30,00 
Estiu – Habitació individual amb bany compartit – MP - dia 37,27 37,27 
Estiu – Habitació individual amb bany compartit – PC - dia 42,37 42,37 
Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany 
compartit – SA (p/persona/dia) 

20,91 20,91 

Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany 
compartit – AD (p/persona/dia) 

25,45 25,45 

Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany 
compartit – MP (p/persona/dia) 

32,73 32,73 

Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany 
compartit – PC (p/persona/dia) 

38,18 38,18 

Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany 
compartit – SA – Grup > 10 (p/persona/dia) 

18,18 18,18 

Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany 
compartit – AD – Grup > 10 (p/persona/dia) 

22,09 22,09 

Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany 
compartit – MP – Grup > 10 (p/persona/dia) 

29,45 29,45 

Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany 
compartit – PC – Grup > 10 (p/persona/dia) 

36,00 36,00 

Estiu – Habitació individual amb bany interior – SA – dia 30,00 30,00 
Estiu – Habitació individual amb bany interior – AD – dia 34,55 34,55 
Estiu – Habitació individual amb bany interior – MP – dia 41,82 41,82 
Estiu – Habitació individual amb bany interior – PC – dia 42,27 42,27 
Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany interior 
– SA (p/persona/dia) 

25,45 25,45 

Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany interior 
– AD (p/persona/dia) 

30,00 30,00 

Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany interior 
– MP (p/persona/dia) 

37,27 37,27 

Estiu – Habitació compartida (2,3,4 persones) amb bany interior 
– PC (p/persona/dia) 

42,73 42,73 

Estiu – Habitació individual amb bany interior  i A/C– AD – dia 39,09 39,09 



 129

 
COL·LEGI MAJOR PENYAFORT – MONTSERRAT – 
RAMON LLULL 

Públic 
intern 

Públic 
extern 

Estiu – Habitació individual amb bany interior  i A/C– MP – 
dia 

46,36 46,36 

Estiu – Habitació individual amb bany interior  i A/C– PC – 
dia 

51,82 51,82 

Estiu – Habitació doble amb bany interior  i A/C– AD – dia 69,09 69,09 
Estiu – Habitació doble amb bany interior  i A/C– MP – dia 83,64 83,64 
Estiu – Habitació doble amb bany interior  i A/C– PC – dia 94,55 94,55 
Apartament – Lloguer mensual (sense àpats) 545,45 545,45 
Bugaderia (modalitat rentadora + assecadora) 3,69 3,69 
Bugaderia (modalitat rentadora) 2,29 2,29 
Bugaderia (modalitat assecadora) 1,40 1,40 
Tarifa aparcament vehicles (Preu dia) 1,86 1,86 
Tarifa aparcament vehicles (Preu curs acadèmic) 165,29 165,29 
ESMORZAR (Tot l’any/dia) 5,45 5,45 
SOPAR (Tot l’any/dia) 8,18 8,18 
DINAR (Tot l’any/dia) 8,18 8,18 
Saló d’Actes, 200 butaques (per hora) 103,30 103,30 
Saló d’Actes, 200 butaques (per dia) 661,16 661,16 
Sala de conferències, 100 butaques (per hora) 57,85 57,85 
Sala de conferències, 100 butaques (per dia) 370,25 370,25 
Aules 25 persones (per hora) 41,32 41,32 
Aules 25 persones (per dia) 264,46 264,46 
Abonament per 50 hores aula 25 persones 1.053,05 1.053,05 
IVA no inclòs 

Curs acadèmic: octubre-juny 

Estiu: juliol i agost 

Descomptes especials:  

. Per cada 30 persones una de gratis.  

. Estades superiors a 30 nits: 15% descompte. 

Descompte 10% excol·legiats 

Descompte 10% familiars de col·legiats 
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COL·LEGI MAJOR UNIVERSITARI SANT JORDI Públic inter n Públic extern 
Curs acadèmic. PC (mes) (individual/doble) 877 952 
Curs acadèmic. PC. Hab. Individual tipus B (mes)  952 1.059 
Curs estiu hab. Individual AD (mes)  1.100 1.500 
Curs estiu hab. Individual AD (dia)  36,66 50 
Curs estiu hab. doble per persona AD (mes)  1.100 1.100 
Curs estiu hab. doble per persona AD (dia)  36,66 36,66 
Fiances curs acadèmic 450 
Públic intern: Residents col·legiats durant tot el curs acadèmic i comunitat UB 
Públic extern: Estades de curta durada i altres no comunitat UB 
IVA no inclòs 
El curs d’estiu és en modalitat AD, per col·legials és PC, amb el mateix preu en doble o individual. 
El increment de preus es per curs acadèmic no per any natural, tenint en compte IPC i situació actual hem mantingut preus.  S’augmenta 
el preu de la fiança però no es cobra res a fons perdut o per matrícula. 
 

 Públic intern Públic extern 
Pista poliesportiva (preu/h) 48,45 57,00 
Auditori ½ dia  412,25 485,00 
Auditori matí i tarda  637,50 750,00 
Aules ½ dia  212,50 250,00 
Aules matí i tarda  233,75 275,00 
IVA NO INCLÓS. 
Suplements: Entre 50 i 100 euros en dies festius, caps de setmana i laborables de 18 h a 20 h. 
Poden haver-hi descomptes segons assiduïtat durant l’any i grau d’ocupació (despesa superior a 50.000 euros/any: 20% descompte) 
 
 

 Públic intern Públic extern 
Pàrquing (mes) 14,050 41,320 
Fotocopies B/N A4 (unitat)  0,041 0,066 
Fotocopies Color A4 (unitat) 0,165 750,00 
Bugaderia (per servei)  3,636 3,636 
Menú menjador dinar o sopar  9,000 9,500 
Pèrdua targeta habitació  4,132 4,132 
IVA NO INCLÓS. 
El pàrquing és de poca capacitat, unes 20 bicicletes i 7 motos.  Els preus són sempre i s’utilitza durant tot el curs acadèmic. 
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PUBLICACIONS 
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PUBLICACIONS  
 
MONOGRAFIES I REVISTES 
 

DEPARTAMENT D’ANTROPOLOGIA CULTURAL I HISTÒRIA D’AM ÈRICA I D’ÀFRICA euros 
Mujeres y Sociedad, Nuevos enfoques teóricos y metodológicos 6,01 
Género, clase y raza en América Latina  
  
Pensar las diferencias 7,21 
Historia, Género y Política, Movimientos de Mujeres y participación política en Colombia  
  
Desde las Orillas de la política, Género y poder en América Latina 8,41 
  
Revistes:  
Hojas de Warmi, números 1 al 6 1,80 
Hojas de Warmi, números 7 i 8 4,21 
Hojas de Warmi, número 9 6,01 
                                                                                                                                  Descompte a autors: 50% 

 
 

Secció Departamental d’Història d’Amèrica i Àfrica  
Publicacions  
Boletín Americanista  
Núm. 1 al 4 3,31 
Núm. 5 i 6 4,51 
Núm. 7 al 9 5,35 
Núm. 10 al 27 6,31 
Núm. 28 al 31 9,20 
Núm. 32 al 34 10,04 
Núm. 35 al 50 10,64 
Núm. 39/40 i 42/43 (dobles) 20,01 
Núm. 44 10,64 
Núm. 45 10,64 
Núm. 46 10,64 
Núm. 47 10,64 
Núm. 48 10,64 
Núm. 49 10,64 
Núm. 50 10,64 
Núm. 51 10,64 
Núm. 52 10,64 
Núm. 53 10,64 
Núm. 54 10,64 
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Actes de les trobades-Debat Amèrica Llatina ahir i avui  
Relaciones sociales e identidad en América 25,00 
Conflicto y violencia en América 21,00 
Estrategias de poder en América latina (2000) 23,44 
Lo que duele es el olvido,  América Latina (1998) 23,14 
Raíces de la memoria 22,54 
Memoria, creación e historia: Luchar contra el olvido (1996) 16,71 
Conquista y resistencia en la historia de América (1994) 16,71 
  
Altres   
Nacionalización de la Amazonía (1998) 9,02 
Fronteras, colonización y mano de obra indígena en la Amazonía andina, siglos XIX-XX 
(1998) 

19,53 

Descompte a usuaris interns: 15%  
Descompte a distribuïdors: 50%  

 
DEPARTAMENT D’HISTÒRIA MEDIEVAL, PALEOGRAFIA I DIPL OMÀTICA euros 
Acta Historica et Archaelogica Medievalia  
Homenatge Dr. Saez 21,00 
La societat barcelonina 13,00 
Annex 1 10,50 
Annex 2 17,50 
Annex 3 16,00 
Acta 1, Acta 2, Acta 3, Acta 4 16,00 
Acta 5-6, Acta 7-8, Acta 9, Acta 10, Acta 11-12, Acta 13, Acta 14-15 21,00 
Acta 16-17 22,50 
Acta 18 22,50 
Acta 19 22,50 
Acta 20-21 25,00 
Acta 22 25,00 
Acta 23-24 25,00 
Monografies d’Arqueologia Medieval  
Núm. 1. El Castell de Mataplana 12,50 
Núm. 2. Ipsa Fabricata 19,00 
Núm. 3. Medievals a l’Esquerda 25,50 
Núm. 4. La Ceràmica Medieval 28,00 
  
El món agrari 13,00 
Anuari d’Estudis Medievals 16,50 

Descompte als usuaris interns: 15%  
Marge comercial als distribuïdors de les publicacions: 50 % del PVP.  
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DEPARTAMENT DE PREHISTÒRIA, HISTÒRIA ANTIGA I ARQUE OLOGIA euros 
Fontes Hispaniae Antiquae, vol, III 15,63 
Pyrenae 35.1 7,81 
Pyrenae 35.2 7,81 
Pyrenae. Nova sèrie 25,00 
Arquitectura domèstica i estructura social a la Catalunya Protohistòrica 15,63 (1) 
Arqueomediterrània 3, vol.I 18,08 
Arqueomediterrània 3 vol. II 18,09 
Arqueomediterrània 4: 21,88 
Arqueomediterrània 5: 21,88 
Arqueomediterrània 6: 19,22 
Arqueomediterrània 7: 12,45 
Arqueomediterrània 8: 34,99 
(1) Bonificació d’un 20% pels usuaris interns,  
Arqueomediterràmia (preus sense l’IVA)  
Publicacions eventuals  
Vol. 6, 15, 20, 21, 26, 32, 33 6,25 
Vol. 17, 18, 30 9,38 
Vol. 19, 24, 25 15,63 
Vol. 22, 23, 28 18,75 
Vol. 29 21,88 
Vol. 27 25,00 
Vol. 31 40,06 
Programa d’investigació protohistòrica euros 
Vol. 6 6,25 
Vol. 1, 3, 5, 7, 8, 9 9,38 
J. Maluquer de Motes - Andalucía i Extremadura II 25,00 
J. Maluquer de Motes - Catalunya, Baix Ebre I 25,00 
Altres publicacions  
L. Esteva i L. Pericot - fascicles III,  IV,  V 9,38 
Servei d’Investigacions Arqueològiques  
J. A. Abasolo 6,25 
 

DEPARTAMENT D’HISTÒRIA MODERNA euros 
Revista Pedralbes  
Núm. 1, 2 i 3 5,11 
Núm. 4 6,31 
Núm. 5 9,62 
Núm. 6 13,82 
Núm. 7 9,02 
Núm. 8 18,03 (*) 
Núm. 9, 10, 11 i 12 9,02 
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Núm. 13 24,02 (*) 
Núm. 14 i 15 9,00 
Núm. 16 9,00 
Núm. 17 9,00 
Núm. 18 24,03 (*) 
Núm. 19 9,00 
Núm. 20 9,00 
Núm. 21 9,00 
Núm. 22 9,00 
Núm. 23 (actes 5è congrés d’Història Moderna) Sortiran  
Núm. 24 Al 2005 
(*) Aquests exemplars consten de dos volums, 

 
DEPARTAMENT D’HISTÒRIA DE L’ART euros 
Revista d’Art  des del número 1 fins el 23  (llibreries 25 % de descompte) 7,00 
Revista Materia 1 (llibreries 25 % de descompte) 18,00 
I Jornades de Debat d’Art Contemporani 3,61 
  

FACULTAT DE FILOLOGIA euros 
Anuari de Filologia, Preu per secció 12,02 
(descomptes: per a llibreries un 15 % i per a distribuïdors un 30 %)  
  

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA euros 
Australia’s changing landscape: proceedings of the second EASA conference  

Europa 12,02 
Altres llocs 15,03 

Barcelona English Language and Literature (BELLS)  
Subscripció ordinària (1 any) 9,00 
Subscripció ordinària (2 anys) 18,00 
Subscripció estudiants (1 any) 6,00 
Subscripció estudiants (2 anys) 12,00 
Subscripció per a Institucions, Biblioteques, … (1 any) 12,00 
Subscripció per a Institucions, Biblioteques, … (2 anys) 24,00 

Barcelona University Australian studies papers  
núms, 1, 2, 3, 4, 5 i altres 3,01 
A Spanish sampler of Australian studies:  

Europa 12,02 
Altres llocs 15,03 

A Spanish price for the two collections of esays and the first four occasional paper  
Europa 12,02 
Altres llocs 36,06 
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DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ROMÀNICA  euros 
CENTRE “DONA I LITERATURA” Consell Social UB 03.12.2015  
Subscripció anual revista “Lectora” 15,00 

  
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA euros 
PROJECTE SCRIPTA Consell Social UB 12.02.2013  
Llibres col·lecció Scripta (IVA inclòs)  
    Libre de plantar e senbrar vinyes e arbres ... Tractat S.XV 10,00 
    Al cor de la Terra 15,00 
    El dietari de Joaquim Fina de Palafrugell (1842-1878) 10,00 
    Resta de volums 10,00 

  
DEPARTAMENT D’HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA, ESTÈTICA I FILOSOFIA DE LA CULTURA euros 
Aurora, Papeles del “Seminario María Zambrano” 10,00 
 

DEPARTAMENT DE FILOLOGIA HISPÀNICA  
UNITAT D’ESTUDIS BIOGRÀFICS (UEB) euros 
Butlletí de la Unitat d’Estudis Biogràfics i Memòria                       Lot dels 8 volums 85,00 
Butlletí de la Unitat d’Estudis Biogràfics                                       Preu de la revista 13,00 
Les llibreries que comprin el Butlletí de la Unitat d'Estudis Biogràfics tindran un descompte de 16,82%. 

 
LABORATORI DE FONÈTICA  Consell Social 21.04.2016 Públic intern Públic extern 
Estudios de Fonètica Experimental  10,00 12,00  
Preu de la revista  (periodicitat anual) 
Aquest preu no inclou l’IVA 
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IMPRESSIONS I PUBLICACIONS 
 
OFICINA DE SEGURETAT, SALUT I MEDI AMBIENT Consell Social UB 16.04.2012 
 euros  
Còpia de plànol A2 a Color  1,75 
Còpia de plànol A1 a Color  2,70 
Còpia de plànol A0 a Color  5,00 
 
SERVEIS DE TECNOLOGIA LINGÜÍSTICA  
 Usuaris interns (1) Usuaris externs 
 --- 0,60 euros/mot 
Tractament de corpus en suport magnètic   
Desenvolupament d’aplicacions informàtiques a mida 25 euros/hora + IVA 30 euros/hora + IVA 
Processament de dades textuals 15 euros/hora + IVA 20 euros/hora + IVA 
Assessorament sobre tractament de corpus i aplicacions 
tecnològiques 

Gratuït 30 euros/hora + IVA 

(1) Es consideren usuaris interns els docents i investigadors adscrits a un departament de la Universitat de Barcelona 

 
SERVEI DE TEXTOS MATEMÀTICS 

 A B C 
Impressió - euros/full 0,07 0,09 0,20 
Composició text - euros/Kb 2,00 2,30 4,00 
Maquetació - euros/hora 9,30 11,15 16,00 
A: usuaris de la Facultat de Matemàtiques i de l’MUB 
B: usuaris d’altres Facultats de la Universitat de Barcelona,  
C: altres usuaris, 
 

PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA Consell Social UB 26.05.2016 

 Usuaris interns Usuaris externs 
Fotocòpies B/N per encàrrec (d’1 a 40 còpies) 0,25 0,25 
Fotocòpies B/N per encàrrec (a partir de 41 còpies) 0,10 0,10 
Fotocòpies color per encàrrec (d’1 a 40 còpies) 0,50 0,50 
Fotocòpies color per encàrrec (a partir de 41 còpies 0,35 0,35 
* Per poder cobrir les peticions d’informació que els ciutadans facin en format paper o còpia (art. 37 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
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SERVEI D’IMPREMTA CORPORATIVA Consell Social UB 17.02.2016 

 
IMPREMTA PERSONALITZADA – TARIFES 2016 
BOSSES I SOBRES RECICLATS  500  

ud. 
1.000 
ud. 

2.000 
ud.  

3.000 
ud.  

4.000 
ud. 

5.000 
ud.  

Sobre 115x225 reciclat 50,48 59,04 84,02 109,01 133,99 158,97 
Sobre115x225 amb finestra dreta reciclat 51,59 61,26 88,45 115,65 142,84 170,04 
Bossa 184x261 quartella reciclat 61,40 80,88 127,70 174,52 221,34 268,16 
Bossa 229x324 Din A4 reciclat 71,77 101,62 167,17 236,73 304,29 371,84 
Bossa 260x360 foli prolongat reciclat 82,76 123,60 213,14 302,68 392,21 481,75 
BOSSES KRAFT  500  

ud. 
1.000 
ud. 

2.000 
ud.  

3.000 
ud.  

4.000 
ud. 

5.000 
ud.  

Bossa 184x261 quartella KRAFT 58,59 75,26 116,46 157,66 198,86 240,06 
Bossa 229x324 Din A4 KRAFT 66,90 91,87 149,68 207,49 265,30 323,11 
Bossa 250x350 foli KRAFT 73,36 104,80 175,54 246,28 317,02 387,76 
Bossa 260x360 foli prolongat KRAFT 74,91 107,89 181,72 255,55 329,39 403,22 
CARTES 500 ud. 1.000 ud. 
DIN A-4 90 gr. Reciclat 2 tintes 146,72 193,88 
TARGES VISITA  200 ud. 
Verjurat 220 gr. 86x54 58,95 
 
IMPREMTA ESTÀNDARD 
BOSSES SOBRES I DOSSIERS  PREU 
Bossa correu intern 0,16 
Bossa doctorat 0,21 
Bossa grau 0,11 
Bossa màsters 0,12 
Bossa títols propis 0,17 
Dossier “camises” 0,33 
Sobres Exped. Títol 0,28 
Dossier UB cartró 0,16 
Dossier plastif. Bossa 0,69 
  
FULLS DE LECTORA ÒPTICA  5.000  

ud. 
10.000 

ud. 
15.000 

ud.  
20.000 

ud.  
30.000 

ud. 
50.000 

ud.  
Paper OCR 90 gr. 2+0 tintes 465,05 524,00 668,10 838,40 1.139,70 1.768,50 
Paper actes i certificats 2.500 ud. 
Paper actes i matrícules 52,90 
Paper certificats 63,33 
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SEGELLS 
SEGELLS TRODAT PRINTY  PREU 
Segell compulsa (4927) 30,08 
Segell còpia autènt. (4927) 30,08 
Segell fac. Dep. Unit. (4928) 28,41 
Segell R General (4915) 28,25 
Recanvi tinta 4928 4,41 
Recanvi tinta 4927 4,45 
Recanvi tinta 4915 4,10 
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PUBLICACIONS I EDICIONS 2016 Consell Social UB 17.02.2016 
 Usuaris interns Usuaris externs 
DISSENY DE PROSPECTES I CARTELLS   
Disseny de díptics (només text) 290,50 407,00 
Disseny de díptics (amb imatges) 440,00 556,00 
Disseny de tríptics i quadríptics (només text) 349,00 486,00 
Disseny de tríptics i quadríptics (amb imatges) 660,00 798,00 
Composició díptics, tríptics i quadríptics 116,00 162,00 
Disseny de cartell petit (fins a DIN A3) 297,00 325,00 
Disseny de cartell gran 349,00 407,00 
Composició de cartell 112,00 162,20 
PRODUCTES DIVERSOS   
Composició de targetons, invitacions i postals 56,00 82,00 
Disseny de targetons, invitacions i postals 224,00 319,00 
Disseny de títols i certificats 224,00 319,00 
Composició de títols i certificats 56,00 82,00 
EDITORIAL   
Disseny de coberta 300,00 425,00 
Composició de coberta 150,00 210,00 
Disseny de maqueta 300,00 425,00 
CORRECCIÓ   
Correcció d’original (per pàgina de 2.100 espais) 5,00 6,00 
Revisió de prospectes i cartells 21,00 27,00 
MAQUETACIÓ   
Maquetació text seguit amb notes (per pàgina) 4,50 5,50 
Maquetació text amb fórmules i/o gràfics (per pàgina) 5,50 6,50 
Suplement per repetició de maqueta per canvis no previstos (per 
pàgina) 

5,00 6,00 

PUBLICACIONS DIGITALS   
Disseny de publicació i/o pàgina web 337,00 442,00 
Maqueta digital 577,00 674,00 
Edició de publicació en línia amb aplicacions informàtiques 368,00 484,00 
Gestió i manteniment de publicacions en línia (anual) 150,00 180,00 
Disseny i programació multimèdia (preu per hora) 60,00 81,00 
Programació addicional 92,00 143,00 
Digitalització i manteniment en xarxa 184,00 264,00 
Adaptació de textos i generació de PDF (per pàgina) 0,40 0,60 
Per encàrrecs superiors als 6.000 euros, serà indispensable un avançament del 50% del cost pressupostat per tal de cobrir l’aproveïment 
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ÀREA DE TECNOLOGIES - INFORMÀTICA 
Consell Social UB 12.02.2015 

1.  SERVEIS TÈCNICS  
1.1 Publicacions de vídeo on line (tarifes anuals, fraccionables mensualment)  
Fins a 500 Mb 41,20 
De 501 Mb a 1 Gb 72,10 
De 1 Gb a 2 Gb 113,30 
Més de 2 Gb Sota pressupost 
1.2 Publicació de dominis en el DNS Corporatiu de l a UB (ub.edu)  
Entrada en el DNS per adreces IP de la UB (161.116.x.y) 0,00 
Entrada en el DNS per altres adreces IP 35,00 
1.3 Serveis d’enginyeria Sota pressupost 
1.4 Suport actes Sota pressupost 
  
2. ALLOTJAMENTS  
2.1 Allotjament de servidors (tarifes anuals)  
Ordinador petit (1U – 2U de Rack) 334,91 
Ordinador mitjà (fins a 8U de Rack) 669,83 
Ordinador gran  Sota pressupost 
2.1.2 Allotjament de servidors virtuals (tarifa men sual) 74,16 
2.2 Allotjament en disc de xarxa (tarifes anuals)  
Disc fins a 100 GB 254,62 
Disc fins a 200 GB 509,23 
2.3 Allotjament d’aplicacions / Base de dades (tari fes anuals)  
Aplicació petita (menys de 10 usuaris i 25 Mb) 334,91 
Aplicació mitja (entre 11 i 25 usuaris i entre 26 i 100 Mb) 669,83 
Aplicació gran (mes de 25 usuaris i mes de 100 Mb) Sota pressupost 
2.4 Allotjament de webs (tarifes anuals)  
Fins a 25 Mb 334,91 
De 26 a 100 Mb 502,43 
De 101 a 500 Mb 669,83 
Més de 500 Mb Sota pressupost 

La tarifa es doblarà si es vol emprar un nom de domini propi  
2.5 Servei de correu i agenda (tarifes anuals)  
Fins 50 adreces 267,94 
De 51 a 150 adreces 401,90 
De 151 a 500 adreces 669,83 
De 501 a 2500 adreces 1.674,70 
Més de 2500 adreces Sota pressupost 
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3. CONNECTIVITAT  
3.1 Connexió a xarxa informàtica  
Nou punt de connexió a paret i donar servei xarxa 229,65 
Nou punt de connexió a paret i trasllat servei xarxa des d'un altre punt 203,66 
Donar servei de xarxa a un punt de paret existent 25,99 
Canviar el servei de xarxa d'un punt de paret a un altre 0,00 
Altres Plaques de Comunicacions Sota pressupost 
Punt d’accés a la xarxa wifi UB (no inclou ajuts d’obra) Sota pressupost 
3.2 Connexió a xarxa telefònica corporativa (només en sistemes PDS)  
Nou punt de connexió a paret i donar servei de veu (nou o trasllat) 237,21 
Donar servei de veu a un punt de paret existent 32,57 
Canviar servei de veu d’un punt a un altre 32,57 
Nou punt doble a paret 363,94 
Aparell telefònic normal 27,83 
  
4. TELEFONIA  
5.1 Telefonia corporativa UB  
Imputació de la part proporcional  
Línia telefònica Ibercom  

Usuari de la Universitat de Barcelona-Alta sense IVA*  157,59 
Usuari de la Universitat de Barcelona-tarifa mensual sense IVA* 6,00 

Usuaris entitats Grup UB-Alta sense IVA* 196,46 
Usuaris entitats Grup UB-Tarifa mensual sense IVA* 8,84 

• * A aquests imports se’ls hi ha d’afegir sempre del % d’IVA vigent.  (Usuaris de la UB, usuaris del Grup UB, usuaris externs) 

• A tots els imports, inclosos els anteriors, se’ls hi ha d’afegir el % d’IVA vigent quan es facturi a entitats del Grup UB i empreses 

externes. 

• Quan s’efectuïn gestions de subcontractació o de compra d’equipaments es carregarà a l’import total de la despesa un 8% 
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SERVEI D’ASSESSORAMENT A LA RECERCA (SAR)  
 
Consultes d’asses sorament  
Personal de la UB  

Subvencionat per l’ICE Una consulta a l’any i projecte 
Consultes successives 75,00 per consulta individual 

 100,00 per consulta grupal 
Tesis doctorals UB*  

Subvencionat per l’ICE Una consulta a l’any 
Consultes successives 75,00 per consulta 

Personal d’altres centres o institucions  
Primera consulta 100,00 euros per consulta 

Consultes successives 75,00 per consulta individual 
 100,00 per consulta grupal 

Introducció i anàlisis de dades  euros/hora  
Introducció amb lectora òptica de dades quantitatives Segons nombre d’hores: 40 euros/hora 
Processament de dades  Segons nombre d’hores: 40 euros/hora 
Aquestes tarifes s’incrementaran amb el percentatge d’IVA legalment corresponent, en el cas de facturació externa. 

*El director de la tesi haurà d’assistir com a mínim a la primera consulta 

 
COMISSIÓ DE BIOÈTICA DE  LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Consell Social 

UB 14.04.2014 
Preu de l’avaluació  euros  
Per projecte  200,00 + IVA 
  
Bonificacions   
50 % a Institucions Públiques 100,00 + IVA 
75 % a Institucions del Grup UB, instituts participats per la UB i institucions 
assimilades  

50,00 + IVA 

100 % a la UB i a la FBG  0,00 
 
  

SERVEI D’ARXIU DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Consell Social UB 14.02.2012 
 
Tipus 1. Servei de còpies p er a ús privat  Preu unitari 1 
1.1 Còpia en paper  
A4 0,45 euros 
A3  0,50 euros 
A1 2,55 euros 
1.1 Còpia digital  
Digitalització de baixa resolució 0,65 euros 
Digitalització d'alta resolució 4,45 euros 
1.3 Còpia de fitxers electrònics 1,00 euros 
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1.4 Impressió de fitxers de text o imatge digitalitzats 0,45 euros 
Tipus 2. Servei de recerca  Preu unitari 1 
Recerca d’informació específica en la documentació o altres serveis 26,65 euros/hora 
Tipus 3. Presa d’imatges de l’equipament per al seu  ús públic   
3.1 Presa d’imatges a l’interior de l’equipament 
 (50% de reducció a partir de la segona hora.) 

43,50 euros 

Tipus 4. Reproducció i comunicació pública de docum ents  Preu unitari  
4.1 Reproducció i comunicació pública en qualsevol mitjà de qualsevol 
tipus de document administratiu del fons documental de la Universitat de 
Barcelona, amb independència de la seva data i suport, o de documents 
d’altres fons, dels quals la Universitat de Barcelona no en detingui els 
drets d’explotació. 

43,50 euros 

4.2 Cessió de documents originals per a exposicions 43,50 euros 
1. El preu de la taxa és per unitat documental simple 

2.. El pagament de la taxa per la cessió de documents originals no inclou les despeses derivades de l’assegurança i transport dels 

documents 

3. El pagament de la taxa no eximeix en cap cas del compliment de la normativa específica de l’Arxiu de la Universitat de Barcelona 

sobre reproducció i ús dels documents, dels drets d’autor que se’n puguin derivar ni del cost de la reproducció, en cas que aquest darrer 

no el pugui assumir la mateixa Universitat de Barcelona per raons tècniques. 

 
 
 
IMATGE CORPORATIVA I MÀRQUETING - PROMOCIONS, SAMPLING 
I PROVES TEST Consell Social UB 10.07.2013 
 
  Repartiment d’informació 

i producte amb màxim de 
5 promotors 

Estacionament vehicle 
publicitari (camions, 

autobusos, furgonetes) 

Instal·lació mostrador, 
carpes o altres suports 

(preu per m2) 
Núm. 
Facultats 

Descompte Mitja 
jornada 

Jornada 
completa 

Mitja 
jornada 

Jornada 
completa 

Mitja 
jornada 

Jornada 
completa 

Fins a 3 
facultats 

 500 900 300 500 10,00 
euros/m2 

15,00 
euros/m2 

De 4 a 8 
facultats 

20% 400 720 240 400 

Més de 8 
facultats 

25% 375 675 225 375 

Per a promocions de tres o més dies consecutius, s’aplicarà un descompte addicional del 20% 
*Preus sense IVA.  
*Preus per centre. 
*Promotor addicional: 5% d’increment 
*La tarifa de mitja jornada correspon a 5 hores ininterrompudes.  La tarifa de jornada completa correspon a 10 hores ininterrompudes. 
*L’horari d’us dels espais cedits està comprès entre les 8,00 i les 21 hores. 
*La tarifa es veurà incrementada un 20% en cas que s’utilitzi presa de corrent d’alta potència (focus, ventiladors, forns) 
*Les activitats promocionals han de ser compatibles amb la imatge de la UB i amb el normal funcionament del centre on es duen a terme. 
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*Les entitats sense finalitat de lucre gaudiran d’un 50% de descompte sobre les tarifes publicades.  La UB podrà exigir la inclusió del seu 
logotip com a entitat col·laboradora, en tot el material de difusió d’aquesta promoció que s’editi. 
*Serà obligació de l’usuari indemnitzar pels danys i perjudicis que siguin causats a tercers o dels desperfectes que es puguin generar de 
les activitats que es desenvolupin durant la promoció.  A tal efecte, la UB podrà exigir la constitució de la corresponent pòlissa 
d’assegurances de responsabilitat civil. 
*La factura corresponent a la promoció haurà de ser abonada en la seva integritat abans de l’inici de l’activitat. 

 
IMATGE CORPORATIVA I MÀRQUETING - CONTRACTES LLICÈNCIA 
DE MARCA  
Contracte 
Llicència de 
Marca 

Es tracta d’una llicència no transmissible i no exclusiva que es concedeix a una empresa per 
un període i preu determinats, en virtut de la qual, pot fer servir, en els termes que es pactin, 
la marca i denominació registrada “UNIVERSITAT DE BARCELONA”. 
La llicència es concedeix per l’ús de la marca i denominació Universitat de Barcelona en les 
accions de comunicació i publicitat que, dutes a terme per l’empresa, facin difusió d’informes 
o estudis que sobre el seu producte, servei o empresa hagi realitzat un departament, institut, 
grup o, en general, una entitat investigadora de la UB. 
El contracte llicència de marca es preveu per aquelles accions de comunicació i publicitat 
que comporten un caire lucratiu per a l’empresa mitjançant la comercialització del producte o 
servei objecte de l’estudi. 
La Universitat de Barcelona es reserva el dret de poder cedir la marca i la denominació 
sense cost, no obstant, s’haurà de demanar prèvia autorització a la Universitat, a través de la 
Unitat d’Imatge Corporativa i Màrqueting, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o 
electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat. 
En l’autorització, que en tot cas caldrà atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos pels quals 
es reconeix la utilització de la marca i la denominació Universitat de Barcelona, així com el 
període de vigència, que en cap cas podrà superar la vigència del contracte de recerca. 

CONTRACTES LLICÈNCIA DE MARCA 
MENCIÓ UB 

Inclou la menció de la “Universitat de Barcelona” com a font dels resultats d’un anàlisi o estudi que d’un 
producte o servei hagi dut a terme una entitat investigadora de la Universitat de Barcelona a: 

 
Material gràfic de l’empresa (fulletons, dossiers, catàlegs, notes de premsa, 
etc.)Internet (Pàgina web de l’empresa) 

2.500 

Embalatge (packaging) del producte 11.500 
Campanya AUTONÒMICA (TV, ràdio, premsa i Internet) 4.500 
Campanya NACIONAL* (TV, ràdio, premsa i Internet) 8.000 

* inclou accions en mitjans autonòmics i locals  
 
LOGOTIP UB 

Inclou la menció del nom “Universitat de Barcelona” i la incorporació del logotip UB com a font dels resultats 
d’un anàlisi o estudi que d’un producte o servei hagi dut a terme una entitat investigadora de la Universitat 
de Barcelona a: 
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Material gràfic de l’empresa (fulletons, dossiers, catàlegs, notes de 
premsa, etc.) 
Internet (Pàgina web de l’empresa) 

5.000 

Embalatge (packaging) del producte 15.000 
Campanya AUTONÒMICA (TV, ràdio, premsa i Internet) 8.000 
Campanya NACIONAL* (TV, ràdio, premsa i Internet) 13.500 

* Inclou accions en mitjans autonòmics i locals  
. Durada de 1 any 
. Aquests imports no inclouen el 16% de l’IVA 
. Aquests preus són per un producte.  Per a la incorporació de la menció o el logo UB en més d’un producte, s’estudiarà la tarifa en cada 
cas. 

. Si en el moment de la signatura del contracte es decideix una durada de 18 mesos, s’afegirà el 33% a l’import resultant (en lloc del   

50%), donat que les prorrogues posteriors només es concediran per períodes d’un any i no inferiors. 

. El pagament es farà a la signatura del conveni, previ enviament de la corresponent factura per part de la Universitat de Barcelona 
 
LLOGUER LONES DE GRAN FORMAT Consell Social UB 17.02.2016  

FACULTAT/EDIFICI FORMAT MIDA (m) USUARIS INTERNS  

   1a lona 1 Reposició 2 
   4 

setmanes 
4 setmanes 

Edifici Històric. Jardí Aribau Torreta 4 cares (preu: 2 
lones a 1 torreta) 

3x1 

230 75 
Edifici Històric. Jardí Central 230 75 
Edifici Històric. Entrada Filologia 
(exterior) 

Torreta 3 cares (preu:1 
lona a 1 torreta) 

135 55 

Edifici Històric. Entrada 
Matemàtiques(exterior) 

135 55 

Edifici Històric. Façana Gran Via Lona 1,50x13 667 218 
Edifici Històric. Façana Diputació Lona (preu: 2 lones per 2 

cares) 
0,90x2,5 450 229 

Edifici Històric. Reixa jardí petita 

Lona 

2,x1,50 220 130 
Edifici Històric. Reixa jardí gran 5,20x1,40 300 130 
Edifici Jeroni Granell (Àrea F. 
Complementària) 

1,10x8,20 600 330 
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FACULTAT/EDIFICI FORMAT MIDA (m) USUARIS INTERNS  

   1a lona 1 Reposició 2 
Economia (entrada 
Av.Diagonal, 690) 

Torreta 4 cares (preu: 2 
lones a 1 torreta) 

3X1 

230 75 

Economia (entrada T.C. 
Valenzuela) 

230 75 

Medicina 230 75 
Bellvitge 230 75 
Mundet 230 75 
Belles Arts 230 75 
Farmàcia 2x1 230 75 
Geologia Lona  2x1,30 145 75 
Física i Química 2,35x7,20 425 140 
Biologia 2,40 x 4 240 75 
Dret 1,60 x 7 330 140 
1. Inclou impressió, muntatge i desmuntatge de les lones i l’IVA 

2. Inclou muntatge i desmuntatge de les lones i l’IVA 

 
FACULTAT/CAMPUS TIPUS MIDA (m) USUARIS EXTERNS 3  

   
   2 

setmanes 
4 

setmanes 
Edifici Històric (Jardí Aribau) Torreta 4 cares (preu per a 

2 lones a 1 torreta) 

3x1 

440 580 
Edifici Històric (Jardí Central) 440 580 
Economia i Empresa (entrada T.C. 
Valenzuela) 

Torreta 4 cares (preu per a 
2 lones a 1 torreta) 

440 580 

Economia (entrada Av.Diagonal, 
690) 

440 580 

Medicina 440 580 
Campus de Bellvitge 440 580 
Campus Mundet 440 580 
Belles Arts 440 580 
Farmàcia Torreta  2x1 390 500 
Geologia Lona  2x1,30 440 580 
Física i Química Lona  2,35x7,20 1.100 1.500 
Biologia Lona 2,40 x 4 800 1.100 
Dret Lona 1,60 x 7 900 1.250 
Per a la contractació de la totalitat del circuit: 30% de descompte sobre tarifes. 

3. Inclou impressió, muntatge i desmuntatge de les lones IVA no inclòs. 
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TARIFES BANERS A BUTLLETINS NOVETATS UB I NOVETATS ALUMNI UB Consell Social UB 18.11.2014  
Tarifes adreçades a públic extern Comunitat UB 

Alumni UB 

Comunitat 
UB + 

Alumni UB 
Butlletí 

estudiants 
Butlletí 

PAS + PDI 
Conjunt 

(estudiants, 
PAS/PDI) 

Estudiants 
PAS/PDI i 
Alumni UB 

Inclusió d’un baner en 1 enviament  200 100 250 200 450 
Inclusió d’un baner en 2 enviaments 350 150 400 350 750 

*Preus sense IVA.  

 
SERVEIS DE FEINA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

Concepte Euros 
Promoció d’ofertes de treball al tauler virtual Gratuït 
Autoselecció de candidats per part de les empreses   30,00 
Selecció de candidats per part de Feina UB 120,00 
Gestió de convenis de pràctiques per part de Feina UB El 10% sobre el total de l’ajut que rebi l’estudiant, i 

en cap cas serà inferior a 100 euros. * 
Aquests preus no inclouen l’IVA. 
La aplicació de la tarifa per la gestió de convenis dependrà dels responsables acadèmics de les Facultats, que seran els que podran 
realitzar les excepcions d’acord a l’apartat 3 de l’article 8, i de l’apartat 2 de l’article 9 de la normativa reguladora de pràctiques en 
empreses. 

 
ALUMNI UB Consell Social UB 08.10..2014 
 
QUOTES DE SOCI ALUMNI UB    
Tipus de quota SERVEIS euros 
Bàsica . Accés a les activitats d’Alumni UB gratuïtes i amb 

preu reduït a les de pagament. 
. Descomptes del pla d’avantatges amb empreses 
externes 
. Accés al servei de carrera professional i borsa de 
treball. 

30,00  

Premium . Tots els serveis de la quota BÀSICA 
. Accés a les Biblioteques 
. Descomptes del pla d’avantatges en serveis i 
formació UB (Esports, EIM, Màsters i Postgraus 
propis, etc.) 
. Adreça de correu electrònic UB 

50,00 
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Faculty Platinum Research  . tots els serveis de la quota PREMIUM 
. Carnet UB amb tots els serveis e la comunitat 
universitària 

Pendent de 
quantificar 

Reduïda* Tots els serveis de la Quota Premium 10,00 
Titulats UB dels darrers 3 anys** Tots els serveis de la Quota Premium 30,00  
Treballador UB** 
Alumnes UB d’estudis reglats UB 
(primera titulació)** 

Tots els serveis de la Quota Premium GRATUÏT 

*Col·lectius: jubilats, aturats, persones amb diversitat funcional, famílies nombroses i monoparentals. 
*Es necessari aportar document acreditatiu 
**El col·lectiu UB inclou treballadors, estudiants i titulats de: facultats UB (graus, màsters i postgraus), Àrea de Formació 
Complementària, Institut de Formació Contínua - IL3, Entitats del Grup UB, Centres adscrits, Hospitals universitaris i altres entres 
associats. 

 
 
MENJADORS UNIVERSITARIS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
Tipus Usuari euros 

Grup UB (Estudiants, PAS, PDI, Becaris i Parc Científic)) 4,50 
Tota persona que el vinculi i disposi de un CUB  
Altres Estudiants 6,50 
 
 
UNITAT DE GESTIÓ ACADÈMICA 
 

 Preu unitari Mimin 
Edició d’etiquetes 0,08 108,76 
Edició de llistats 0,11 108,76 

Les edicions per a òrgans de la Universitat de Barcelona es facturen al preu de cost de producció (0,04 euros) 
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SERVEI DE VEHICLES  
 

Preus per l’ús dels vehicles 1 dia mig dia Tarifes reduïdes * 1 dia  
Combi Furgoneta 5 places 64,00 50,00 52,00 
Combi Furgoneta de 6 a 9 places 82,00 60,00 54,00 
Tot Terreny (4x4) 84,00 62,00 56,00 
* Aquestes tarifes reduïdes son d’aplicació als usuaris de les Facultats de Biologia i Geologia per docència. 

 
Reglament de la Unitat especialitzada de suport a l a recerca: Servei de Vehicles 
 
Article 1.  Denominació de la Unitat 
El servei de Vehicles és una unitat especialitzada adscrita a l’Administració de biologia/Geologia. 
 
Article 2.  Objectiu de la Unitat 
Els vehicles es cedeixen sense conductor, amb reserva prèvia.  L’ús del vehicle és destinat a docència, 
recerca o altres tasques d’interès per a la UB. 
En cap cas ‘autoritza la utilització del vehicle per a ús particular. 
 
Article 3.  Organització 
El servei consta d’un responsable científic i una comissió d’usuaris. 
En el cas d’aquest servei i donat que el seu funcionament i el seu equipament no son de caire totalment 
científic i a més els usuaris son molt variats, s’ha considerat que el responsable científic sigui un dels 
degans de les 2 facultats: Biologia i Geologia. 
A l’inici de l’entrada en vigor d’aquest reglament es comença pel Degà de Biologia. 
 
Article 4.  Responsable científic 
1. El responsable científic de les unitats especialitzades de suport a la recerca, és nomenat pel rector, a 

proposta del Degà de la Facultat o del director de l’Escola universitària a la qual s’adscriu la unitat, 
d’entre els professors que en siguin usuaris de la UB. 

2. El responsable científic té les funcions següents: 
a. exercir la direcció, representació i gestió ordinària de la unitat, 
b. presidir la comissió d’usuaris de la unitat 
c. elaborar el reglament intern de la unitat 
d. elaborar la memòria anual d’activitats de la unitat 

 
Article 5.  Comissió d’usuaris 
Es consideren usuaris del Servei els membres de la col·lectivitat docent i investigadora de la UB.  Es 
podrien considerar també usuaris especials els que no formen part de la UB. 
 
La Comissió d’Usuaris té la següent composició: 

a) el responsable científic que la presideix 
b) els caps dels departaments usuaris del Servei (Biologia Animal, Biologia Vegetal, Ecologia, 

Cristal·lografia, Geodinàmica i Geoquímica) de les dos facultats del Centre o persona en 
qui deleguin. 

c) Un tècnic del Servei 
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d) L’administrador/a del centre Biologia/Geologia 
 
Els membres es canviaran quan deixin d’ostentar el càrrec pel que assisteixen a la Comissió.  Cada 
membre serà substituït automàticament pel substitut en el càrrec corresponent.  En el cas de delegació, el 
nou membre confirmarà o farà una nova delegació. 
La Comissió d’Usuaris té la següent competències: 

a) informar la proposa de reglament intern de la unitat, 
b) informar la proposta de pressupost de la unitat així com la proposta de les tarifes a 

percebre per la utilització dels serveis que ofereixi al unitat, 
c) informar la memòria anual d’activitats de la unitat, 
d) proposar la sol·licitud de nou personal i adquisició de nous equipaments, 
e) ser informada de les incidències que es puguin produir en relació amb la utilització dels 

serveis que ofereix la unitat i participar en la solució de les mateixes, 
f) ser informada anualment de les activitats desenvolupades en la unitat, 
g) proposar l’admissió de nous membres de la comissió d’usuaris 
h) vetllar perquè els usuaris del serveis compleixin en tot moment les normes d’utilització de 

la unitat i especialment les normes de seguretat i salut i de medi ambient. 
La comissió d’usuaris es reuneix en sessió ordinària dos cops a l’any, i en sessió extraordinària sempre que 
ho estimi convenient el responsable científic o quan ho sol·licitin la meitat dels seus membres. 
 
Article 6.  Funcionament intern 
Condicions d’ús: 
1. Els vehicles es cedeixen sense conductor, amb reserva prèvia.  L´ús del vehicle és destinat a la 

docència, recerca o altres tasques d’interès per a la UB.  En cap cas s’autoritza la utilització del 
vehicle per a ús particular. 

2. És obligatori informar sobre qualsevol incidència o anomalia que es detecti en el vehicle. 
3. El lloc de lliurament i recepció del vehicle serà el mateix Servei, annex a la Facultat de Biologia. 
4. L’horari d’ús del vehicle d’una jornada és de 8 h a 20 h i el de mitja jornada de 8 h a 14 h o de 14 h a 

20 h.  La demora en el retorn, sense causa justificada, pot suposar l’haver de tenir d’abonar una 
fracció de la jornada següent. 
En cas que no es reculli un vehicle en la data/dates reservades i abans de les 9 h no s’hagi comunicat 
la cancel·lació, es podrà facturar el 50% de l’import de la tarifa del vehicle reservat 

5. El conductor del vehicle serà el responsable de totes les multes i altres denúncies per les infraccions 
comeses en el període en que utilitza el vehicle. 

6. Combustible: és a càrrec de l’usuari.  Els vehicles es lliuren amb el dipòsit ple i és obligatori  tornar-los 
amb les mateixes condicions.  El fet de no tornar el vehicle amb el dipòsit ple suposarà un recàrrec de 
15 euros, més l’import del combustible. 

7. En el cas que el sol·licitant tingui pendent de pagament serveis anteriors que puguin ser considerats 
per l’Administració com a suficientment antics o d’alt import, es reserva el dret de no cessió del 
vehicle sol·licitat. 

 
Reserves: 
Imprès de sol·licitud i reserva de vehicles (word) 
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Es poden reservar els vehicles amb l’imprès normalitzat que haurà de ser enviat per e-mail a l’adreça: 
vehicles-biogeo@ub.edu.  Aquest imprès es pot trobar també al mateix Servei, i als punts d’informació de 
Biologia i Geologia.   
Abans de recollir el vehicle sempre s’haurà d’haver complimentat l’imprès de sol·licitud. 
 
Tarifes: 
Les tarifes són les aprovades per la Comissió Econòmica delegada del Consell de Govern, inclouen les 
assegurances del conductor, dels ocupants i d’assistència en viatge i la neteja del vehicle.  El quilometratge 
és il·limitat: *Aquestes tarifes reduïdes són d’aplicació als usuaris de les Facultats de Biologia i Geologia. 
* Tarifes reduïdes : s’apliquen només en el cas que el vehicle s’utilitzi per a docència.  Per aplicar aquesta 
tarifa la reserva s’haurà de fer per a tota la programació de l’assignatura. 
 
Pagament: 
Tots els pagaments per a l’ús de vehicles aniran a càrrec d’aplicacions pressupostàries internes de la 
Universitat de Barcelona.  En cap cas s’acceptaran pagaments en efectiu ni aplicacions externes. 
Els càrrecs als usuaris es passaran mensualment, pels serveis utilitzats el mes anterior. 
 
Vehicles disponibles: 
El servei de vehicles disposa de 11 vehicles de 6 models diferents per tal de cobrir les necessitats de 
realització d’assignatures de pràctiques i activitats de recerca de camp, així com donar suport a les 
necessitats de transport d’utillatge dins de la Universitat i de l’automoció per a l’assistència a congressos i 
reunions científiques o acadèmiques sense la necessitat d’utilitzar el vehicle particular. 
 
Veure models i característiques de vehicles disponi bles: 
http://www.ub.es/cgi-bin/htimage/barmap.map 
 
Article 7.  Règim econòmic 
1. El Servei de Vehicles es dota d’un pressupost d’ingressos i despeses que s’integra en el pressupost 

de la facultat o escola universitària a la qual s’adscriuen.  El pressupost l’elabora el responsable 
científic del servei, l’informa la comissió d’usuaris i l’aprova la junta de la facultat o escola universitària 
a la qual s’adscriu. 

2. La gestió econòmica de la unitat es fa de conformitat amb l’establert a les bases d’execució del 
pressupost de la UB.  La gestió econòmica del serveis es realitza en les administracions del centres 
als quals s’adscriu la unitat. 

3. El responsable científic, tenint en compte el cost real de la unitat, elabora la proposta de les tarifes 
d’utilització de la unitat que han d’abonar els seus usuaris i que seran aprovades pel Consell de 
Govern i pel Consell Social de la UB. 

 
Article 8.  Avaluació i seguiment 
El Servei de Vehicles elaborarà anualment una memòria d’activitats que es lliura al Degà a la qual s’adscriu 
abans del 31 de març de l’any següent. 
Aquest Servei ha de rendir comptes sempre que així li requereixi la Facultat a la qual s’adscriu, la comissió 
econòmica o la comissió de recerca del consell de Govern o altres òrgans de govern de la Universitat. 
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FACULTAT DE PSICOLOGIA  
 

UNITAT DE DIAGNÒSTIC I ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC  Consell Social UB 12.02.2014  Euros 
Demandes institucionals *  
Primera visita 35,00 
Sessions d’avaluació 30,00 
Sessions de tractament o seguiment 25,00 
En cas que es demani la informació mitjançant informe o en cas de necessitar 
informes per enviar a centres externs 

90,00  

Personal UB o familiars 1r grau de personal UB sens e derivació institucional  
Primera visita  40,00 
Sessions d’avaluació 35,00 
Sessions de tractament o seguiment 30,00 
En cas que es demani la informació mitjançant informe o en cas de necessitar 
informes per enviar a centres externs 

100,00  

Peticions privades **  
Primera visita  50,00 
Sessions d’avaluació 40,00 
Sessions de tractament o seguiment 35,00 
Informe psicològic per l’interessat, pares o mestres 150,00 
* Rebudes a traves de tutors, de l’oficina de riscos laborals, recursos humans, etc. 
** Alumnes de la Universitat de Barcelona o d’altres Universitats, personal de la Universitat de Barcelona que ho demanin 
espontàniament, demanin consulta personalment o consultes externes d’orientació i/o seguiment, o sol·licituds derivades des de 
diverses escoles. 

 
UNITAT DE LOGOPÈDIA Usuaris externs Usuaris interns 
Primera visita 34,00 27,00 
Sessions d’avaluació 30,00 24,00 
Sessions de tractament 27,00 20,00 
Informe de supervisió 50,00 
Informe de diagnòstic 100,00 
Informe de pla d’intervenció 150,00 
UNITAT DE TERÀPIA DE LA CONDUCTA  
Consell Social UB 12.02.2014  

Usuaris 
externs 

Usuaris 
interns 

Estudiants d’altres 
universitats 

Primera visita 50,00 35,00 40,00 
Sessions d’avaluació 40,00 30,00 35,00 
Sessions de tractament 35,00 25,00 30,00 
Informes clínics 120,00 80,00  
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UNITAT DE NEUROPSICOLOGIA  Usuaris externs Usuaris interns 
Primera visita 30,00 25,00 
Sessió d’avaluació 30,00 25,00 
Sessions de tractament 25,00 20,00 
Informe neuropsicològic i devolució          120,00 
Preu orientatiu total   
Adult (primera visita + 1 sessió d’avaluació + informe) 180,00 170,00 
Nen  (primera visita + 2 sessions d’avaluació + informe) 210,00 195,00 
UNITAT DE PSICOLOGIA JURÍDICA I MEDIACIÓ Euros 
Jurídica-Forense  

Informes judicials unipersonals/familiars 600 
Informes familiars (més de dos persones) 1.000 

Anul·lació judici (>15 dies d’antelació) 100 
Anul·lació/aplaçament vista oral (<15 dies) 150 

Assistència judici 200 
Mediació  

Mediació parella 90 
Mediació grupal 150 

Altres  
Hora lectiva (Sol·licitud externa).  Mínim 80 

Consultes/assessorament 100 
Selecció cossos seguretat 20% 

Prestació serveis a organismes (euro/hora) 
6-18 hores/setmana/mes 

19 – 36 hores/setmana/mes 

 
30 
26 

 
* Quan es tracti de nous serveis que tinguin un equivalent en el mercat, adjuntar un estudi sobre els preus de venda existents. 

 
 
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE BIODIVERSITAT VEGETAL 
 

SERVEI Centres de la 
UB 

Centres de 
l’Administració 

Pública 

Altres 

 Identificació d’espècies vegetals Gratuït 60 euros /hora 90 euros /hora 
Obtenció d’imatges digitals Gratuït 10,00 euros 20,00 euros 
Assessorament (conservació mostres, 
bases de dades, etc.) 

Gratuït Gratuït 60 euros /hora 
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LLOGUER DELS ARMARIETS 
 

SERVEI Euros 
Campus de Bellvitge 9,00 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 12,00 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials  10,00 euros /curs 
Facultat de Medicina Consell Social UB 14.04.11 9,00 euros / curs 
Facultat de Física/Química Consell Social UB 14.02.2012 9,00 euros / curs 
Servei d’Esports Consell Social UB 10.07.2013 8,00 euros / mes 

 
 
ESCOLA PROFESSIONAL DE MEDICINA DE L’EDUCACIÓ FÍSIC A I 
L’ESPORT (UB)         
 
ACTIVITATS OFERTADES 
 

ACTIVITATS EXTERNS  UB 
PROVES DE LABORATORI   
PROVES DE SALUT   
Revisió de base i ECG en repòs 25,95 23,78 
Prova d’esforç màxima amb ECG 49,18 44,22 
Prova d’esforç submàxima 26,38 23,78 
PROVES EN CINTA CONTÍNUA   
Prova de Velocitat Aeròbica Màxima (VO2 max) 106,69 96,00 
Prova d’economia (LL.L.I/Greixos) 139,44 125,50 
Prova de cadència òptima 54,58 49,18 
Prova de temps límit 28,00 25,19 
Prova de condició física 26,38 23,78 
PROVES EN CICLOERGÒMETRE   
Prova de potència aeròbica màxima (VO2 max) 106,69 96,00 
Prova d’economia (LL.LI/Greixos) 139,44 125,50 
Prova de cadència òptima 54,58 49,18 
Prova de potència anaeròbica alàctica (Wingate 10 seg.) 31,35 28,22 
Prova de capacitat anaeròbica alàctica (Wingate 30 seg.) 31,35 28,22 
Prova de potència anaeròbica làctica (Wingate 60 seg.) 31,35 28,22 
Prova de capacitat anaeròbica làctica (Wingate 90 seg) 31,35 28,22 
Prova de capacitat anaeròbica làctica (MDAO) 34,05 30,59 
Prova de força-velocitat 49,18 44,22 
Prova de temps límit 28,00 25,19 
Estandardització posició bicicleta 49,18 44,22 
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Prova de condició física 26,38 23,78 
PROVES ANTROPOMÈTRIQUES   
Antropometria complerta 41,83 37,72 
6 plecs 14,59 13,08 
PROVES DE FORÇA   
Proves de salt (Bosco) 26,38 23,78 
Proves de força estàtica màxima 26,38 23,78 
Proves de força dinàmica màxima 26,38 23,78 
Proves de càrregues progressives (C. Força-velocitat, força-temps, 
potència) 

49,18 44,22 

Prova de condició física 26,38 23,78 
PROVES DE CAMP   
PROVES DE CURSA A PEU   
Proves de velocitat aeròbica màxima 101,17 91,12 
Proves d’economia (LL.L.I.) 134,04 120,64 
Prova de cadència òptima 68,86 61,94 
Prova de temps límit 28,00 25,19 
Prova de velocitat anaeròbica màxima 31,35 28,22 
Prova de velocitat màxima de la distància 31,35 28,22 
Prova de condició física 26,38 23,78 
ASSESSORAMENT MÈDIC I ESPORTIU   
Assessorament/h 49,18 44,22 
PACS   
Pac proves  anuals individuals Sota 

pressupost 
Sota 

pressupost 
Pac proves anuals per a grups Sota 

pressupost 
Sota 

pressupost 

 
 
 
SALES DE DISECCIÓ – FACULTAT DE MEDICINA 
         
TARIFA PER ACTE ANATÒMIC EN ENTITATS PÚBLIQUES Consell Social UB 14.04.11 
 

CODI TARIFA NORMAL TARIFA REDUÏDA 
A 158 135 
B 206 158 
C 254 182 
D 301 206 

 
La descripció dels codis està a disposició dels usuaris en el Servei de Donació de Cossos i Sales de Dissecció. 
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FACULTAT DE MEDICINA–EQUIPAMENT CIENTÍFIC/CAMPUS CLÍNIC 

Consell Social UB 14.02.2012 
 

 Universitat Institucions 
Públiques 

Centres privats 

Escaner Typhoon, per hora (Autoservei) 32 66 100 
Sofware DeCyder, per hora (Autoservei)  27 53 106 

 
 

 Facultat de 
Medicina 

(Campus Clínic)* 

Universitat 
o grup UB 

Institucions 
Públiques 

Centres 
privats 

Utilització i captura imatges microscopi 
d’epifluorescència, autoservei de 9,00 h a 

18,00 h / per hora 

 
3 

 
11 

 
16 

 
30 

Utilització i captura imatges microscopi 
d’epifluorescència, autoservei de 18,00 h 

a 9,00 h / total per nit 

 
15 

 
50 

 
80 

 
150 

*Tarifa projectes amb Investigador Principal, professor de la Facultat de medicina del Campus Clínic, correspon a un 66% de la 

tarifa UB/grup UB general perquè té una subvenció per part de la Comissió de Recerca de la Facultat de Medicina, Campus 

Clínic. 

 
LABORATORI DE SIMULACIÓ CLÍNICA (Tarifes i Gestió d’utilització) 
 

 Tarifes diàries 
Espai físic  i Audiovisuals 600,00 
Simulació bàsica 1.800,00 
Simulació avançada 3.000,00 
 
Activitats docents de la UB descompte de 25% 
Activitats de recerca de la UB descompte de 50% 
Empreses que han cedit equipament, descompte de 25% 
Mitja jornada (8h-14h ó 15h-21h), descompte de 25% 
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TELÈFONS 





 165

 
 Núm. de 

Telèfon 
Núm. De 

Fax 
Àrea de tecnologies – Audiovisuals 934 498 097 934 498 097 
Àrea de tecnologies – Informàtica 934 021 737 934 021 505 
Aules d’informàtica multimèdia 934 035 249  
Biblioteca – CRAI- (Administració) 934 029 066 934 034 491 
Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal 934 037 019  
Centre de Recursos Educatius i d’Investigació (CREI Mundet i Sants) 934 035 097  
Departament d’Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i d’Àfrica 934 409 200  
Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines 934 021 369 934 021 340 
Departament d’Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura 934 409 200 934 498 510 
Departament d’Història medieval, Paleografia i Diplomàtica 934 409 200 934 498 510 
Departament de Didàctica de l’Expressió Musical i Corporal 934 035 007  
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica  934 035 937 934 035 937 
Departament de Filologia anglesa i Alemanya 934 035 686 933 171 249 
Departament de Història de l’Art 934 409 200 934 498 510 
Departament de Història Moderna 933 333 466 934 498 510 
Departament de Prehistòria, Història antiga i arqueologia 934 409 200 934 498 510 
Escola d’Idiomes Moderns 934 035 344 934 035 351 
Estabularis de la Universitat de Barcelona, Serveis Cientificotècnics 934 021 693 934 021 099 
Estudis Hispànics 934 035 519 934 035 433 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 934 035 771 934 035 772 
Facultat de Filologia 934 035 583 934 035 596 
Gabinet de Protocol i Relacions. Ús d’Instal·lacions 934 035 361 934 035 362 
Gestió acadèmica 934 021 749  
Institut de Ciències de l’Educació 934 035 175 934 021 016 
Laboratori de Datació per Radiocarboni 934 021 281  
Laboratori de Fonètica 934 035 650 934 035 596 
Laboratori de Micro i Nanotecnologies (Sala Blanca)  934 021 115 934 021 118 
Laboratori Media de la Facultat de Belles Arts   
Màrqueting i Patrocini 934 029 026  
Menjadors Universitaris de la Universitat de Barcelona 934 494 810  
Psicologia. Logopèdia 934 021 063  
Psicologia. Teràpia de la conducta 933 125 020  
Publicacions: Treballs de Grafisme 934 035 436 934 035 446 
Servei D’Arxiu de la Universitat de Barcelona 934 035 327  
Servei d’Anàlisi Isotòpica 934 021 286  
Servei d’assessorament a la recerca (SAR)-ICE 934 035 938  
Servei d’Embarcacions Oceanogràfiques 934 021 513 

 
934 111 438 
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 Núm. de 

Telèfon 
Núm. de 

Fax 
   
Servei d’Espectrometria de Masses 934 024 571  
Servei d’Espectrometria de Masses d’Ions Secundaris (SIMS) 934 021 134  
Servei d’Esports 933 338 304 933 336 809 
Servei d’Esterilització i Medis de Cultiu 934 021 503  
Servei de Camps Experimentals 934 021 572  
Servei de Dibuix i Disseny Gràfic 934 021 422  
Servei de Fermentació 934 021 503  
Servei de l’Estabulari de Biologia 934 021 570  
Servei de l’Estabulari de Farmàcia 934 021 886  
Servei de Làmina Prima 934 021 423  
Servei de Llengua Catalana 934 035 477 934 035 484 
Servei de Magnetoquímica 934 021 564 934 907 725 
Servei de Reologia 934 021 292  
Servei de Síntesi de Pèptids 934 021 249  
Servei de Textos Matemàtics 934 021 663  
Serveis Cientificotècnics 934 021 693  
Serveis de Cultius Cel·lulars 934 021 218  
Serveis de Feina  Universitat de Barcelona 934 035 427  
Unitat d’Estudis Biogràfics (UEB) 934 035 570  
Unitat Tècnica de Lexicometria 934 035 694 934 035 596 
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