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Decret per al qual s’estableixen els preus per a la prestació de serveis 
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat 

Oberta de Catalunya  
 

CURS 2008/2009 
 
 

LÍNIES GENERALS 
 
 

1. Increment en els preus 

L’increment dels preus pel curs acadèmic 2008/2009 és de l’IPC de Catalunya 
(4.2%) + 1 punt, total d’un 5.2%. No obstant això, i atès que s’han arrodonit les 
xifres, aquest 5.2 no és constant en tots els casos.  
 
Aquest increment no s’aplica als programes oficials de postgrau, que s’han 
incrementat tan sols un 4.4%. 
 
 

2. Increment per segones i succesives repeticions de matrícula 

Les segones i successives matrícules s’incrementaran en un 40% per segona vegada 
i en un 65% la tercera vegada i posteriors. 
 
 

3. Recàrrec per segona titulació del 40% 

Es manté l’increment del 40% per segona titulació, i s’ha afegit l’exempció del  
col·lectiu dels supòsits recollits en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere. 
 
 

4. Gratuïtats adreçades a col·lectius específics  

Es manté l’exempció total dels preus públics per a persones amb minusvalidesa del 
33% o superior, i per les persones víctimes d’actes terroristes, i s’afegeix aquesta 
exempció pels supòsits recollits en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Pel que fa als estudiants 
de 65 anys o més, es manté la bonificació de les taxes acadèmiques i les exempcions 
per l’Expedició de títols acadèmics i per les Proves d’Accés a la Universitat (apartats 
6 i 7 de l’Annex del Decret de preus). 
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5. Preu del crèdit 

a. Estudis universitaris oficials de primer cicle, primer i segon cicle, i 
només de segon cicle: 

 
Grau d’experimentalitat 1: 10,60 € 

2: 10,90 € 
3: 15,00 € 
4:  15,40 € 

 
No hi ha canvi de grau d’experimentalitat de la Llicenciatura de 
Traducció i d’interpretació, per tant, aquesta titulació queda  situada 
en el Grau d’experimentalitat 2. 
 

b. Estudis universitaris oficials de grau: 
 

Coeficient d’estructura acadèmica 1:  13,25 € 
(Humanitats, història i història de l’art) 

Coeficient d’estructura acadèmica  2:  13,60 € 
(Geografia i ordenació del territori, publicitat i relacions 
públiques i traducció i interpretació) 

Coeficient d’estructura acadèmica  3:  18,75 € 
(Física, matemàtiques i comunicació audiovisual) 

Coeficient d’estructura acadèmica  4:   19,25 € 
(Biologia humana i ciència i salut animal) 

Coeficient d’estructura acadèmica  5:   21,30 € 
(Medicina) 

 
c. Programes Oficials de Postgrau (RD 56/2005):  Ventall de preus del 

crèdit entre 16,01€ i 29,88€. La UAB es situarà a la banda alta dels 
preus, aplicant a la majoria de màsters el preu de 29,88€ 
Tanmateix, aquest preu variarà en els següents casos: 

o Màster en Gestió Aeronàutica 
o Màster en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions 
o Màsters interuniversitaris no coordinats per la UAB 

 
d. Programes de Doctorat: 

 
    Crèdits docents Crèdits recerca 
Grup d’experimentalitat 1: 67,25 €    85,60 € 

2: 76,75 €    95,20 € 
3: 86,25 €  104,80 € 
4:  95,75 €  114,40 € 
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e. Preu dels Estudis de postgrau per als estudiants extracomunitaris: 
s’incrementa en aproximadament el 50% del preu del crèdit, excepte 
en els supòsits següents: 

o Haver accedit als estudis abans del curs 2008/2009. 
o Estar matriculat a màsters universitaris amb un preu del crèdit 

superior a 29,88€. 
o Cursar màsters interuniversitaris no coordinats per la UAB, o 

Erasmus Mundus amb preus que es regeixin segons convenis 
signats amb anterioritat. 

o Haver iniciat estudis de Doctorat amb anterioritat i sol·licitar el 
canvi d’estudis a màster. 

 
 

6. Preu del crèdit per a estudiants visitants: 

En cas d’estudis de diplomatura, llicenciatura i grau, el preu s’ha 
assimilat als preus del programa Study Abroad. 

En cas de Doctorat, s’ha fixat un increment del 50% del preu del crèdit, a 
l’igual que per als estudiants extracomuntaris. 

 
 
7. Incorporació a l’imprès de matrícula d’informació referent al cost de la 

docència per Graus d’experimentalitat de les titulacions 
 

 

8. Preu dels Títols acadèmics: 

Igual que l’any anterior, el Suplement Europeu al Títol es pot sol·licitar 
simultàniament o posteriorment a l’haver sol·licitat el Títol. 
 

Doctor i Màster:      193,00 € 
Doctor i Màster amb SET:     204,00 € 
Diplomat, enginyer, llicenciat:    170,75 € 
Diplomat, enginyer, llicenciat amb SET:   182,00 € 
Suplement Europeu al Títol:      22,00 € 
Títol Pla DURSI (*)        22,00 € 

 
(*) Els col·lectius de l’apartat 4 d’aquest document se’ls aplica la gratuïtat 
exclusivament en aquest títol propi. 
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9. Preu de l’Homologació de títols estrangers:  134,75 € 

El decret d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers, fixa diferents 
modalitats per a obtenir l’homologació en el cas que l’estudiant presenti carència de 
formació en alguna matèria: Superació d’una prova de conjunt; Superació d’una 
prova d’aptitud; Realització d’un període de pràctiques; Realització d’un projecte o 
treball; Assistència a cursos tutelats 
 
El decret regula els preus públics per a la prova de conjunt i prova d’aptitud però no 
per a la resta. No s’han donat instruccions sobre els preus a aplicar per a la resta de 
modalitats. 
 
 

10. Preu de l’Equivalència de títols estrangers no homologats: 

Per a la sol·licitud d’equivalència de títols estrangers no homologats per accedir al 
doctorat es fixa una taxa de 44,00 €. 
 
 

11. Convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits 

Es manté el percentatge del 25% del preu del crèdit. No es regula la transferència. 
 
 

12. Certificacions, sol·licitud de convalidació i adaptació, trasllat d’expedient: 
44,00 € 

 
 

13. Gestió d’expedient acadèmic: 

Matrícula anual: 61,30 € 
Modificacions i ampliacions parcials: 26,60 € 
Material de matrícula: 8,00 € 

 
 

14. Expedició de certificacions acadèmiques: 22,00 € 
 
 
15.  Preus del curs acadèmic de les activitats de lliure elecció i de les despeses 

de gestió per impagament de la matrícula. Es mantenen les xifres del curs 
2007/08 


