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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  
 
Article 1 
La present normativa serà d'aplicació a tots els alumnes que es matriculin en els 
centres propis, en els centres adscrits i en els centres vinculats de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, d'ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols oficials i 
validesa en l'estat espanyol i dels títols propis de primer i segon cicle. 
 
Article 2 
D'acord amb l'article 54 de la Llei de Reforma Universitària, les taxes acadèmiques 
dels estudis conduents a l'obtenció d'un títol oficial i amb validesa a l'estat espanyol 
les fixarà la comunitat autònoma dintre dels límits que estableixi el Consejo de 
Universidades. Les taxes acadèmiques esmentades tenen la consideració de preus 
públics, segons el que preveu la Llei 15/1997, de 24 de desembre de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya, i les seves posteriors modificacions. 
 
Article 3 
Cada curs acadèmic el Govern de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l'article 
23 de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya abans 
esmentada, mitjançant decret, fixa els preus per la prestació dels serveis acadèmics 
universitaris, d'aplicació als ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol oficial i 
validesa en l'estat espanyol. 
 
Article 4 
Els centres adscrits a la UAB fixaran el preu de matrícula dels estudis oficials que 
imparteixin, diferenciant entre els preus públics fixats i els preus propis. Els centres 
abonaran a la universitat el percentatge que correspongui dels preus públics per la 
prestació dels serveis acadèmics universitaris, en concepte de tutela universitària. 
 
Article 5 
Els preus per la prestació dels serveis acadèmics universitaris d'ensenyaments 
conduents a l'obtenció de títols propis de primer i segon cicle de la UAB seran fixats: 
 
a) Pel Consell Social quan siguin títols propis impartits per centres propis de la UAB. 
b) Pel propi centre, prèvia consulta al Consell Social, quan siguin títols propis 
impartits per centres adscrits o vinculats a la UAB. 
 
 
TÍTOL II. PROCEDIMENT DE MATRICULACIÓ 
 
 
Capítol I. Aspectes generals 
 
Article 6 
És competència dels centres fixar els circuits necessaris que garanteixin la 
realització del procés de matriculació, adequant-se al marc d'organització de la UAB. 
 
Article 7 
Els alumnes dels centres propis de la UAB podran optar per a la formalització de la 
sol·licitud de matrícula, entre les següents modalitats: 
 
a) Matrícula assistida a les gestions acadèmiques 
b) Procés d'automatriculació que es podrà realitzar en els diferents llocs que 
especifiqui la universitat. 
 



Article 8 
1. La universitat determinarà la modalitat de matriculació que podran emprar els 
alumnes per a cada titulació i per a cada curs acadèmic. 
 
2. Serà obligatòria la matrícula assistida a la gestió acadèmica del centre 
corresponent els alumnes següents: 
 
a) Els que es matriculen per primera vegada a la UAB 
b) Els que es matriculen per primera vegada a uns estudis de la UAB 
c) Els que sol·liciten un ajut a l'estudi 
d) Els alumnes de plans d'estudis extingits que s'adaptin a plans d'estudis nous, a 
excepció que el centre autoritzi l'automatrícula 
e) Altres col·lectius d'alumnes que especifiqui la pròpia universitat 
 
Article 9 
Cada centre establirà el calendari de matriculació propi, que s'ajustarà al calendari 
acadèmic de la UAB aprovat per la Junta de Govern per a cada curs acadèmic, i els 
criteris per a establir l'ordre de matriculació dels alumnes. 
 
Article 10 
L'alumne realitzarà la sol·licitud de matrícula dintre del termini i segons el criteris 
fixats pel seu centre, en els impresos que se'ls faciliti depenent de la modalitat de 
matrícula: 
 
a) Matrícula assistida a les gestions acadèmiques: El personal de les gestions 
acadèmiques processarà la informació continguda en la sol·licitud esmentada i 
elaborarà la documentació acreditativa dels apartats acadèmics i econòmics. 
L'alumne signarà la documentació esmentada com a prova de conformitat, prèvia 
revisió del seu contingut 
b) Automatrícula: Els centres posaran a disposició dels alumnes la documentació 
necessària per a formalitzar la sol·licitud de matrícula. Es considerarà que l'alumne 
ha donat la seva conformitat en validar les dades de la seva sol·licitud de matrícula. 
 
Article 11 
L'alumne de nou ingrés haurà de presentar la documentació següent: 
 
a) Targeta de selectivitat, certificat de FP, o justificant del trasllat d'expedient i 
fotocòpia compulsada de l'expedient (alumnes de la via 7), certificat acadèmic 
personal i fotocòpia compulsada del títol (alumnes de la via 2) 
b) Dos fotografies 
c) Fotocòpia del DNI o passaport per als estrangers 
 
Els alumnes que puguin gaudir d'algun tipus de gratuïtat o d'exempció dels preus 
públics, hauran de presentar el document justificatiu corresponent a les gestions 
acadèmiques en el moment de formalitzar la matrícula, a excepció dels alumnes 
que hagin obtingut el curs anterior matrícula d'honor a la UAB en alguna 
assignatura. 
 
Article 12 
L'acceptació de la sol·licitud de matrícula estarà condicionada a la verificació, en 
qualsevol moment, de les dades consignades per l'alumne. En el cas que en el 
procés de verificació quedés constància de la falsedat, l'ocultació de dades, o 
qualsevol altre circumstància, que acrediti que l'interessat no reuneix els requisits 
exigits per a l'accés als estudis universitaris o per a continuar-los, quedarà sense 
efectes la seva sol·licitud de matrícula i no tindran efectes els actes realitzats per 
l'alumne. 
 



 
Capítol II. Crèdits màxims i mínims de matrícula 
 
Article 13 
El nombre màxim de crèdits de què es podrà matricular un alumne en un curs 
acadèmic serà el que resulti de l'aplicació de la normativa de permanència dels 
estudiants de la UAB en vigor. 
 
Article 14 
El vicerector d'Ordenació Acadèmica podrà autoritzar l'ampliació del nombre de 
crèdits màxim abans esmentat a aquells alumnes que es trobin en situació de 
finalitzar els seus estudis, que l'hagin sol·licitat dintre del termini fixat al calendari 
acadèmic aprovat per la Junta de Govern per a la formalització de les sol·licituds de 
matrícula, i que tinguin l'informe favorable del centre. 
 
Article 15 
Els alumnes que s'hagin matriculat d'un nombre de crèdits superior a l'abans 
esmentat i que no es trobin en les situacions assenyalades, seran requerits perquè 
procedeixin a anul·lar l'excés de crèdits o, en el cas que no procedeixin a 
l'anul·lació esmentada es procedirà a l'anul·lació d'ofici. 
 
Article 16 
1. S'estableix en 60 el nombre de crèdits mínims de què s'hauran de matricular els 
alumnes que es matriculin per primera vegada a qualsevol dels estudis que 
imparteix la UAB. No obstant això, els centres podran establir, d'acord amb la seva 
programació acadèmica, un mínim de crèdits superior a l'esmentat que inclogui els 
crèdits establerts al pla d'estudis corresponent als dos primers semestres. 
 
2. En els casos que les assignatures troncals i obligatòries establertes en el pla 
d'estudis per als dos primers semestres siguin inferiors a 60 crèdits, els alumnes 
podran matricular-se només d'aquestes assignatures amb l'autorització prèvia del 
vicerector d'Ordenació Acadèmica. 
 
3. En els casos de primera matrícula en uns estudis de només segon cicle el mínim 
de crèdits de què s'hauran de matricular els alumnes serà de 25. 
 
 
Capítol III. Formalització de la matrícula a les escoles adscrites i 
vinculades 
 
Article 17 
Les escoles adscrites i vinculades a la UAB fixaran els seu procediment de 
matriculació respectant els criteris generals aprovats per la universitat. 
 
Article 18 
En l'imprès de matriculació emprat es farà constar la liquidació econòmica calculant 
els imports corresponents a cada preu segons la classe de matrícula de l'alumne. 
 
Article 19 
Les incidències que modifiquin els preus públics de matrícula, quedaran reflectides 
clarament a l'imprès de matriculació, i haurà d'adjuntar-se la documentació 
acreditativa corresponent. 
 
 
 
 
 



Capítol IV. Matriculació d'alumnes que no accedeixen a la UAB a través de 
l'Oficina de Preinscripció 
 
 
Secció I. Trasllats d'expedient 
 
Article 20 
Dins el termini fixat per cada centre a tal efecte, els alumnes que hagin estat 
admesos a la UAB per la via de trasllat d'expedient procediran a formalitzar la seva 
matrícula. 
 
Article 21 
L'alumne haurà de presentar, a més de la documentació exigida per a la matrícula 
ordinària, el resguard d'haver fet efectiu el pagament corresponent al trasllat 
d'expedients acadèmics 
 
 
Secció II. Alumnes que accedeixin a uns estudis de només segon cicle o al segon 
cicle d'uns estudis de primer i segon cicle des de una titulació prèvia 
 
Article 22 
Dins el termini fixat per cada centre a tal efecte, els alumnes que hagin estat 
admesos a uns estudis de només segon cicle o al segon cicle d'uns estudis de 
primer i segon cicle diferents als que estava cursant, procediran a formalitzar la 
seva matrícula. 
 
 
Article 23 
L'alumne haurà de presentar, de no haver-ho lliurat abans, a més de la 
documentació exigida per a la matrícula ordinària: 
 
a) Fotocòpia compulsada del títol que li ha donat dret a accedir als nous estudis. 
b) Fotocòpia compulsada de l'expedient. 
 
 
Secció III. Reincorporacions 
 
Article 24 
Dins el termini fixat per cada centre a tal efecte, els alumnes als quals se'ls hagi 
acceptat la reincorporació a uns estudis de la UAB que haguessin abandonat, 
procediran a formalitzar la seva matrícula. 
 
Article 25 
L'alumne haurà de presentar, a més de la documentació exigida per a la matrícula 
ordinària, la resolució d'acceptació de la reincorporació i, si s'escau, la 
documentació següent: 
 
a) Certificació acadèmica personal dels estudis als quals volen reincorporar-se i dels 
quals tenen l'expedient acadèmic traslladat a un altre centre, per a aquells alumnes 
que hagin finalitzat els estudis que van iniciar posteriorment als abandonats. 
b) Fotocòpia compulsada del títol dels altres estudis finalitzats. 
c) Resguard d'haver fet efectiu el pagament corresponent al trasllat d'expedients 
acadèmics, per a aquells alumnes que no hagin finalitzat els estudis que van iniciar 
posteriorment als abandonats. 
 
 
 



 
Secció IV. Alumnes amb estudis universitaris realitzats a l'estranger i convalidats 
que hagin estat admesos a la UAB 
 
Article 26 
Dins el termini fixat per cada centre a tal efecte, els alumnes que hagin estat 
admesos per a cursar uns estudis a la UAB per tenir convalidats 60 o més crèdits 
d'uns estudis previs superats a l'estranger, procediran a formalitzar la seva 
matrícula.  
 
Article 27 
L'alumne haurà d'obtenir, prèviament, la resolució d'admissió. 
 
 
Capítol V. Matriculació dels alumnes d'estudis de tercer cicle 
 
Article 28 
Els alumnes d'estudis de tercer cicle que es matriculin per primera vegada hauran 
de formalitzar la seva sol·licitud de matrícula, d'acord amb el procés de matrícula 
assistida a l'Escola de Doctorat i de Formació Continuada en el dia i hora que 
aquesta fixi i que s'indicarà en el full de tutoria corresponent. 
 
Article 29 
L'alumne que es matriculi per primera vegada d'estudis de tercer cicle haurà de 
presentar la documentació següent: 
 
a) Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o del document acreditatiu 
corresponent.  
b) Tres fotografies, però si l'alumne té vigent la Targeta Intel·ligent només caldrà 
que en presenti una. 
c) Imprès de tutoria degudament complimentat i signat pel coordinador del 
programa o pel tutor de l'alumne. 
d) Documentació acreditativa de ser beneficiari d'algun tipus d'exempció, total o 
parcial, de l'import de la matrícula, si és el cas. 
e) Fotocòpia del DNI o passaport. 
 
Article 30 
Els alumnes d'estudis de tercer cicle que es matriculi per segona o posteriors 
vegades hauran de formalitzar la seva sol·licitud de matrícula d'acord amb el procés 
d'automatrícula. 
 
Article 31 
L'alumne que es matriculi per segona o posteriors vegades haurà de presentar, en 
el termini de 10 dies a comptar des del dia següent al de la formalització de la 
sol·licitud de matrícula, la documentació següent: 
 
a) Tres fotografies, però si l'alumne té vigent la Targeta Intel·ligent només caldrà 
que en presenti una. 
b) Imprès de tutoria degudament complimentat i signat pel coordinador del 
programa o pel tutor de l'alumne. 
c) Documentació acreditativa de ser beneficiari d'algun tipus d'exempció, total o 
parcial, de l'import de la matrícula, si és el cas. 
 
 
 
 
 



 
Capítol VI. Matriculació del projecte de fi de carrera 
 
Article 32 
Els alumnes que cursin estudis el pla d'estudis dels quals exigeixi la superació d'un 
projecte fi de carrera, procediran a formalitzar la seva matrícula en el termini fixat 
a l'efecte al calendari acadèmic aprovat per la Junta de Govern. 
 
Article 33 
L'alumne haurà d'adjuntar la documentació següent: 
 
a) Instància adreçada al degà o al director del centre  
b) Tres exemplars del projecte de fi de carrera 
 
Article 34 
La matriculació esmentada tindrà validesa als efectes acadèmics, per dues 
convocatòries dins el curs acadèmic en el qual hagi estat formalitzada (febrer/juny 
o juny/setembre) d'acord amb la prelació fixada pel pla d'estudis. 
 
 
TÍTOL III. CRITERIS D'APLICACIÓ PER AL CÀLCUL DEL PREU DE LA 
MATRÍCULA 
 
Capítol I. Matrícula ordinària 
 
Article 35 
Els preus a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris d'estudis 
conduents a l'obtenció dels títols oficials i validesa en tot el territori espanyol, tant 
dels plans d'estudis reformats com dels no reformats, seran els fixats pel Decret de 
la Generalitat de Catalunya aprovat a l'efecte per a cada curs acadèmic, que 
s'estructuren en grups atenent el grau d'experimentalitat dels estudis. 
 
Article 36 
L'import mínim a abonar en concepte de matrícula serà aquell que estableixi el 
Decret de la Generalitat de Catalunya, més l'import corresponent als serveis 
administratius i de secretaria. 
 
 
Capítol II. Recàrrecs en el preu de la matrícula 
 
 
Secció I. Crèdits en assignatures repetides 
 
Article 37 
Quan l'alumne es matriculi per segona vegada o ulterior vegada en un mateix crèdit 
o assignatura se li aplicaran els increments que estableixi el Decret de la 
Generalitat de Catalunya corresponent. 
 
Article 38 
Els alumnes que canviïn d'universitat, que tinguin crèdits pendents de superar en la 
universitat d'origen, i es matriculin del mateix estudi, se'ls aplicarà els increments 
esmentats pel que fa referència al nombre de crèdits matriculats i no superats dels 
cursos acadèmics anteriors en la universitat de procedència. 
 
 
 
 



 
Article 39 
Aquells alumnes que dintre dels mateixos estudis canviïn una assignatura per una 
altra, hauran d'abonar el recàrrec corresponent al nombre de vegades que hagin 
matriculat l'assignatura d'origen. 
 
 
Secció II. Alumnes que estiguin en possessió d'un altre títol universitari 
 
Article 40 
Els alumnes que estiguin en possessió d'un títol oficial de primer i/o segon cicle 
se'ls aplicarà el recàrrec sobre el preu per crèdit fixat pel Decret de la Generalitat 
de Catalunya en els casos que no reuneixin els requisits exigits. 
 
Article 41 
El procediment per a sol·licitar l'exempció del recàrrec abans esmentat, serà la 
presentació d'una instància, en el termini de 10 dies a comptar des del dia següent 
al de la formalització de la sol·licitud de matrícula, sol·licitant l'exempció, sempre 
que s'acrediti la inclusió en alguna de les causes que estableixi el Decret de la 
Generalitat de Catalunya. En cas de denegar-se l'exempció, el pagament s'haurà de 
fer efectiu amb les mateixes condicions que l'alumne hagi sol·licitat la matrícula. 
 
 
Capítol III. Assegurança escolar 
 
Article 42 
Els menors de 28 anys, espanyols o estrangers provinents de països amb conveni 
que ho determini o amb reciprocitat expressament reconeguda, hauran d'abonar 
l'assegurança escolar. 
 
Els estudiants estrangers emparats per l'assegurança escolar són els dels següents 
països: països de l'Amèrica Llatina, Portugal, Andorra, Filipines, Estats Units 
d'Amèrica (EUA), Síria, França, Holanda, Bèlgica, Jordània, Guinea Equatorial, 
Marroc, Irak, Alemanya, Anglaterra, Grècia i, en general, d'aquells països amb els 
quals existeixi conveni de reciprocitat tàcita o expressa. 
 
 
Capítol IV. Deduccions del preu de la matrícula 
 
Article 43 
Seran deduccions del preu de la matrícula les que estableixi el Decret de la 
Generalitat de Catalunya corresponent. 
 
 
Secció I. Adaptació d'alumnes de plans d'estudi no reformats a plans d'estudis 
reformats 
 
Article 44 
Als alumnes que es matriculin d'un pla d'estudis en procés d'extinció abonaran el 
percentatge que estableixi el Decret de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els 
criteris que s'hi estableixin. 
 
 
 
 
 
 



 
Secció II. Convalidacions 
 
Article 45 
Els alumnes que obtinguin la convalidació o el reconeixement de crèdits o 
assignatures per raó d'haver superat altres estudis o activitats realitzades en 
centres espanyols o estrangers abonaran l'import que fixi el Decret de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Article 46 
Dintre de cada curs acadèmic només tindran efectes econòmics les convalidacions 
que hagin estat sol·licitades dins dels terminis establerts al calendari acadèmic i 
administratiu i les convalidacions que es matriculin en aquest curs acadèmic i que 
s'hagin acceptat en cursos acadèmics anteriors. 
 
Article 47 
La convalidació no s'incorporarà a l'expedient acadèmic de l'alumne fins que 
l'assignatura corresponent sigui matriculada. En el cas que la sol·licitud de 
convalidació es faci dintre del mateix curs acadèmic en el qual es matricula 
l'assignatura, la convalidació s'incorporarà a l'expedient acadèmic de l'alumne en la 
convocatòria següent a la data de la resolució d'acceptació de la convalidació. 
 
Secció III. Matrícules d'honor 
 
Article 48 
Els alumnes que es matriculen per primera vegada del primer curs dels seus estudis 
universitaris, es beneficiaran de l'exempció dels preus públics, excepte de les 
despeses de matriculació i d'expedient acadèmic, l'assegurança escolar i els serveis 
extraacadèmics sol·licitats per l'alumne, amb les condicions que fixi el Decret de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Article 49 
Els beneficis derivats de l'obtenció d'una o més matrícules d'honor, només seran 
d'aplicació en els mateixos estudis, en el mateix centre on l'alumne hagi obtingut 
aquesta qualificació acadèmica i per la matrícula realitzada en el curs acadèmic 
següent. 
 
Article 50 
En cap cas, s'aplicarà un nombre de matrícules d'honor superior al d'assignatures 
de què s'hagi matriculat l'alumne, ni la quantitat total de la deducció podrà 
sobrepassar l'import del preu de la matrícula. 
 
 
Subsecció I. Matrícules d'honor obtingudes per alumnes de primer i segon cicle 
 
Article 51 
Els alumnes per cada matrícula d'honor que obtinguin en una assignatura, dins d'un 
pla d'estudis estructurat en assignatures, gaudiran de l'exempció en l'import de la 
matrícula d'una assignatura matriculada per primera vegada de la mateixa durada. 
 
En el cas que la matrícula d'honor correspongui a una assignatura semestral i en la 
matrícula corresponent al curs acadèmic següent no hagués cap assignatura 
semestral, l'alumne gaudirà de l'exempció del 50% de l'import de la matrícula d'una 
assignatura anual. 
 
 



Article 52 
Els alumnes per cada matrícula d'honor que obtinguin dins d'un pla d'estudis 
estructurat en crèdits gaudiran de l'exempció en l'import de la matrícula d'un 
nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació 
acadèmica, en crèdits matriculats per primera vegada. 
 
Article 53 
Els alumnes per cada matrícula d'honor que obtinguin dins d'un pla d'estudis 
estructurat en assignatures que s'equiparin al pla d'estudis estructurat en crèdits, 
gaudiran de l'exempció en l'import de la matrícula del nombre de crèdits 
corresponent a l'assignatura del pla d'estudis d'origen equivalents a la càrrega 
lectiva en hores de l'assignatura dividida per 10. 
 
Els alumnes per cada matrícula d'honor que obtinguin dins d'un pla d'estudis 
estructurat en crèdits que s'equipari a un pla d'estudis reformat, gaudiran de 
l'exempció en l'import de la matrícula del nombre de crèdits corresponents als 
crèdits de l'assignatura del pla d'estudis d'origen. 
 
Article 54 
Els alumnes per cada matrícula d'honor que obtinguin en assignatures de l'últim 
curs d'un primer cicle i que accedeixin a uns estudis de només segon cicle o a un 
segon cicle d'uns estudis diferents als que cursava, els serà d'aplicació el criteri 
establert a l'article 51. 
 
 
Subsecció II. Matrícules d'honor obtingudes per alumnes de doctorat 
 
Article 55 
Els alumnes per cada matrícula d'honor que obtinguin en assignatures de doctorat 
gaudiran de l'exempció en l'import de la matrícula d'un nombre de crèdits 
equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica, en crèdits 
matriculats per primera vegada. 
 
Article 56 
Els alumnes que iniciïn estudis de doctorat gaudiran de l'exempció de l'import 
corresponent a dos crèdits per cada matrícula d'honor que hagin obtingut en 
assignatures del curs anterior dels estudis de llicenciatura. 
 
 
Secció IV. Famílies nombroses 
 
Article 57 
En aplicació de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies 
Nombroses, els alumnes que en siguin membre gaudiran d'exempció o bonificació 
del preu de la matrícula, d'acord amb els criteris següents. 
 
Article 58 
Els membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial gaudiran 
de l'exempció de l'import de totes les assignatures o crèdits, ja siguin en primera o 
en successives matrícules, així com de les assignatures convalidades, i tampoc 
abonaran les despeses de matriculació i d'expedient acadèmic. Sí hauran de fer 
efectiu l'import corresponent a l'assegurança escolar. 
 
Article 59 
Els membres de famílies nombroses de categoria general gaudiran d’una bonificació 
del 50% de l'import de les assignatures o crèdits, ja siguin en primera o en 
successives matricules, així com de les assignatures convalidades, i de les despeses 



de matriculació i d'expedient acadèmic. Sí hauran de fer efectiu l'import 
corresponent a l'assegurança escolar. 
 
Article 60 
D'acord amb la legislació vigent, per tal d'obtenir els beneficis per ser membre de 
família nombrosa és requisit imprescindible la presentació del títol oficial vigent que 
acrediti la condició de família nombrosa, o del document acreditatiu de la seva 
sol·licitud o renovació, a l’inici de la prestació de l’activitat acadèmica, entenent-se 
aquesta condició en el moment de formalitzar la matrícula. Si en la data esmentada 
el títol de família nombrosa estigués en tramitació podran obtenir-se els beneficis 
corresponents acreditant la sol·licitud del títol esmentat acompanyat d'una 
declaració jurada de la categoria que s'ha sol·licitat. 
 
Si en el moment de fer efectiva la sol·licitud de matrícula l'alumne no té vigent el 
títol acreditatiu de família nombrosa, disposarà de deu dies per a la seva tramitació 
i presentació a la Gestió Acadèmica del seu centre.  
 
El document acreditatiu de la sol·licitud del títol de família nombrosa, o de la seva 
renovació, hauran d'estar expedits pels organismes oficials competents en aquesta 
matèria. 
 
Article 61 
En el cas que l'alumne presenti la sol·licitud del títol de família nombrosa, o de la 
seva renovació, haurà de presentar l'original i una còpia del títol esmentat a la 
Secretaria del seu centre, abans del dia 23 de desembre, o al Registre General de 
la Universitat, abans del dia 31 de desembre. Si transcorregut aquest termini 
l'interessat no presenta el títol esmentat s'anul·laran automàticament els beneficis 
concedits i haurà d'abonar l'import corresponent. 
 
Si el títol concedit resulta d'inferior categoria a la declarada, l'alumne haurà 
d'abonar obligatòriament la diferència corresponent. 
 
Article 62 
Tots els documents acreditatius de la condició de família nombrosa hauran d'ésser 
originals o còpies autèntiques; un cop feta la comprovació la secretaria se'n 
quedarà una fotocòpia i introduirà aquesta informació en el suport informàtic 
corresponent. L'alumne únicament haurà de tornar a presentar la documentació 
acreditativa quan es produeixi algun canvi en la condició de la família nombrosa 
(renovació per caducitat, baixa o increment d'algun membre, etc.). 
 
Article 63 
Si en el moment de fer efectiva la sol·licitud de matrícula l'alumne no presenta el 
títol de família nombrosa vigent, o el document acreditatiu de la seva sol·licitud, 
disposarà d'un termini de deu dies per a presentar-lo. En aquest cas, el benefici 
corresponent quedarà condicionat a l'efectiva presentació de la documentació 
esmentada i si, transcorregut el termini, l'interessat no l'hagués presentada no li 
seran d'aplicació els beneficis i haurà de fer efectiu l'import íntegre de la matrícula. 
 
Article 64 
En el cas que l’alumne presenti un títol individual acreditatiu de la condició de 
membre de família nombrosa, haurà d’adjuntar una certificació emesa per 
l’organisme responsable al qual s’inclogui el nombre de fills de què consta la família 
i la data d’expedició del títol. 
 
 
 
 



 
Article 65 
Els alumnes de nacionalitat estrangera que vulguin beneficiar-se de la condició de 
família nombrosa hauran de sol·licitar el títol acreditatiu corresponent expedit pel 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Secció V. Becaris del règim general 
 
Article 66 
D'acord amb el que disposa l'article 3.1. del Reial decret 2298/1983, de 28 de juliol, 
els alumnes beneficiaris d'una beca a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals 
de l'Estat, estaran exempts de pagar el preu públic per la prestació del servei 
acadèmic universitari. 
 
Article 67 
Els alumnes que sol·licitin una beca del règim general gaudiran provisionalment de 
l'exempció de l'import corresponent a l'import de la seva matrícula, però hauran 
d'abonar les despeses de matriculació i d'expedient acadèmic, i de l'assegurança 
escolar. 
 
No obstant això, s'exigirà l'abonament cautelar de l'import de la matrícula a aquells 
alumnes que en el moment de la sol·licitud de la beca no reuneixin els requisits 
acadèmics o econòmics exigits en la respectiva convocatòria, o no presenten la 
documentació acreditativa dels requisits esmentats. En aquest últim cas, l'alumne 
podrà aportar la documentació acreditativa en el termini de 10 dies. 
 
Article 68 
Els alumnes que en el moment de formalitzar la matrícula s'acullin a l'exempció de 
preus perquè reuneixen els requisits per a sol·licitar una beca a l'estudi i que, 
posteriorment, no els sigui adjudicada, hauran de satisfer el preu corresponent de 
la matrícula formalitzada, en els terminis que li siguin indicats.  
 
Article 69 
Un cop adjudicades les beques esmentades, l'Àrea d'Afers Acadèmics procedirà a 
efectuar les liquidacions econòmiques pertinents a cada alumne, d'acord amb la 
normativa vigent. Independentment que l'alumne sol·liciti revisió de la resolució, 
caldrà que faci efectiu l'import de la matrícula. 
 
Article 70 
Els alumnes que sol·licitin beca del règim general i puguin ser beneficiaris algun 
altre tipus d'exempció caldrà que ho indiquin i que presentin la documentació 
acreditativa en el moment de formalitzar la matrícula. 
 
 
Capítol V. Matrícula de tercer cicle 
 
Article 71 
Els preus a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris d'estudis de 
doctorat de les universitats públiques catalanes seran els fixats pel decret de la 
Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, que s'estructuren en grups 
atenent el grau d'experimentalitat dels estudis. 
 
Article 72 
Els estudiants de doctorat que han superat el nombre de crèdits fixat pel programa 
elegit i que hagin inscrit un projecte de tesi doctoral però encara no l'han defensat, 



formalitzaran una matrícula per tal de mantenir la vinculació acadèmica amb la 
universitat mitjançant l'abonament del preu en concepte de tutela acadèmica.  
 
 
TÍTOL IV. MODIFICACIONS I ANUL·LACIONS DE LA MATRÍCULA 
 
Capítol I. Anul·lacions de la matrícula i d'assignatures 
 
Article 73 
El degà o director de centre autoritzarà l'anul·lació total de la matrícula, sempre 
que es presenti la sol·licitud dins del termini fixat a tal efecte pel calendari 
acadèmic aprovat per la Junta de Govern. 
 
Article 74 
Concedida l'anul·lació de la matrícula, per resolució del degà o del director del 
centre, serà aplicada immediatament en l'expedient de l'alumne, tenint la mateixa 
consideració que si l'alumne no s'hagués matriculat, i l'alumne no podrà renunciar-
hi en cap cas. 
 
Article 75 
D'acord amb la Llei 15/1997, de 24 de desembre de taxes i preus públics de la 
Generalitat de Catalunya, i les seves posteriors modificacions, l'alumne únicament 
tindrà dret a la devolució del preu públic per la prestació de serveis acadèmics 
universitaris si, per causes que no li són imputables, no es realitza l'activitat o no es 
presta el servei. 
 
No obstant això, els alumnes que es matriculen en uns estudis i que, posteriorment, 
anul·len la matrícula perquè des de l'Oficina de Preinscripció se'ls hi ha adjudicat 
una plaça en uns altres estudis tindran dret a la devolució de l'import abonat, 
excepte l'import de la documentació corresponent a la matriculació. 
 
 
Capítol II. Modificacions de la matrícula 
 
Article 76 
Dins els terminis fixats a tal efecte pel calendari acadèmic aprovat per la Junta de 
Govern, els alumnes podran sol·licitar al degà o al director del seu centre la 
modificació parcial de la matrícula. 
 
Article 77 
Els criteris emprats per a la resolució de les sol·licituds seran aquells que determini 
a tal efecte el centre, a través dels seus òrgans competents, i que hauran de ser 
publicats amb anterioritat al procés de matriculació. 
 
Article 78 
En el primer termini establert en el calendari acadèmic esmentat per a la 
presentació de sol·licituds de modificacions de la matrícula, podran sol·licitar-se 
modificacions corresponents tant a assignatures del primer com del segon semestre 
que poden comportar efectes econòmics. 
 
Si com a conseqüència de la modificació de la matrícula es produeix un increment 
en l'import de la matrícula, el centre emetrà un abonaré nou que l'alumne haurà de 
fer efectiu dins els set dies naturals següents. 
 
Article 79 
En el segon termini establert en el calendari acadèmic esmentat per a la 
presentació de sol·licituds de modificacions de la matrícula, només podran 



sol·licitar-se modificacions corresponents a assignatures del segon semestre, 
sempre que no hagin estat sol·licitades amb anterioritat i que no comportin un 
increment en la liquidació econòmica de la matrícula. Podran presentar sol·licituds 
de modificació de matrícula d'assignatures del segon semestre, tot i que no hagin 
estat sol·licitades amb anterioritat o comportin un increment en la liquidació 
econòmica, els alumnes que participin en un programa d'intercanvi tal com preveu 
l'article 21 de la normativa dels programes d'intercanvi. 
 
Article 80 
En els casos que les modificacions de matrícula suposin una disminució en la 
liquidació econòmica corresponent, l'alumne no tindrà dret a la devolució 
corresponent, a excepció que la modificació sigui deguda a causes imputables a la 
universitat. 
 
Article 81 
Concedida la modificació de la matrícula per resolució del degà o del director del 
centre, serà aplicada immediatament en l'expedient de l'alumne, i l'alumne no 
podrà renunciar-hi en cap cas. 
 
Article 82 
Les modificacions tindran l'efecte que correspongui per aquells alumnes que hagin 
sol·licitat qualsevol de les beques ofertades o gestionades per la UAB. 
 
 
TÍTOL V : PAGAMENT DE L'IMPORT DEL PREU DE LA MATRÍCULA 
 
 
Capítol I. Forma de pagament 
 
Article 83 
L'alumne podrà realitzar el pagament de l'import de la seva matrícula de les 
maneres següents: 
 
a) Mitjançant l'entitat bancària concertada per la UAB, prèvia presentació de 
l'abonaré corresponent. 
b) Mitjançant domiciliació bancària. En aquest cas si domicilia per primera vegada o 
bé ja havia domiciliat però s'ha produït alguna modificació al respecte l'alumne 
haurà de presentar l'imprès que figura com annex de la present normativa, 
degudament complimentat i segellat per l'entitat bancària. 
 
Article 84 
L'import de la matrícula podrà fer-se efectiu per pagament fraccionat en dos 
terminis. L'alumne que vulgui acollir-se a aquesta modalitat de pagament, haurà de 
fer-ho per mitjà de la domiciliació bancària, seguint les instruccions especificades 
en l'apartat b) de l'article anterior. 
 
 
Capítol II. Terminis de pagament 
 
Article 85 
Si l'alumne opta pel pagament de l'import de la matrícula en un sol termini, l'haurà 
de fer efectiu dintre dels set dies naturals següents a la data de la sol·licitud de 
matrícula. 
 
Article 86 
Si l'alumne opta pel pagament fraccionat de l'import de la matrícula, els terminis en 
què la universitat farà els càrrecs bancaris seran: 



 
a) El primer termini a partir del dia següent de la presentació de la sol·licitud de 
matrícula. 
b) El segon termini en el mes de desembre del curs acadèmic. 
 
Article 87 
Els terminis de pagament establerts són improrrogables. 
 
 
Capítol III. Condicions de validesa 
 
Article 88 
És condició indispensable de la validesa de la matrícula el pagament corresponent a 
la prestació, servei o activitat descrites al full de matrícula. Si el pagament es fa 
fraccionadament, l'obligació s'entendrà satisfeta totalment en el moment en que 
s'hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments deguts. 
 
Article 89 
L'abonament de l'import de la matrícula no comporta per ell mateix la validesa de 
l'acte que origina la contraprestació. En cada cas es tindran en compte les 
condicions especificades de caràcter ordinari per a la validesa dels actes esmentats. 
 
 
Capítol IV. Conseqüències de l'impagament  
 
Article 90 
Els alumnes que haguessin fet efectiu el pagament de l'import de la matrícula fora 
del termini establert o els alumnes que havent optat per la domiciliació bancària no 
se'ls hagués pogut fer el càrrec bancari en els terminis establerts per causes que 
els siguin imputables, hauran d'abonar les despeses de gestió de l'impagament, que 
s'aprovin per a cada curs acadèmic, així com els interessos bancaris carregats per 
l'entitat sobre l'import impagat, si s'escau. 
 
Article 91 
El no pagament de la matrícula o d'algun dels terminis en cas de pagament 
fraccionat, comportarà l'anul·lació de la matrícula sense dret a cap reintegrament 
En aquest cas, la matrícula serà anul·lada d'ofici i l'alumne perdrà les qualificacions 
que hagués pogut obtenir en el primer quatrimestre del curs. 
 
Sens perjudici de l'establert en el paràgraf anterior, la universitat exigirà el 
pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors, 
com a condició prèvia de matrícula. 


