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LA MATRÍCULA 

Introducció 

La matrícula és el vincle formal entre la Universitat i les estudiantes i els estudiants, el 
compromís mutu de treballar junts durant tot un curs i és, per tant, un dels actes 
acadèmics més importants.  

 

Qüestions a tenir presents 

Els estudis conduents a l'obtenció d'un títol de grau que s'imparteixen a la UPC es 
poden cursar a temps complet o bé a temps parcial. 

L'estudianta o l'estudiant pot triar, a l'inici dels seus estudis i sense necessitat de cap 
justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis. Aquesta modalitat es 
mantindrà a cadascuna de les matrícules següents que realitza, llevat que sol·liciti una 
modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada. 

La matrícula de l'estudiantat que cursi els estudis a temps parcial estarà limitada, 
durant tota la durada d'aquests estudis, a un màxim de 36 crèdits ECTS per any 
acadèmic (18 crèdits ECTS per quadrimestre). 

L'estudiantat que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada 
de primer curs en uns estudis de grau, s'ha de matricular de 30 crèdits en cas de 
matrícula quadrimestral o de 60 crèdits en cas de matrícula anual.   

L'estudiantat que s'incorpori per primera vegada a uns estudis i que no sigui de primer 
curs s'ha de matricular en el seu primer any acadèmic, com a mínim, de 12 crèdits 
ECTS. 

Amb caràcter general, l'estudianta o l'estudiant ha d'aprovar almenys 12 crèdits ECTS 
en el seu primer any acadèmic (el còmput de temps es fa independentment de les 
matrícules formalitzades). Els estudiants amb dedicació parcial també han de complir 
aquest requisit, superar almenys 12 crèdits ECTS en el seu primer any acadèmic. 

Amb independència del que estableix el paràgraf anterior, els plans d'estudi de la UPC 
conduents a l'obtenció d'un títol oficial de grau tenen definida una fase inicial que 
correspon als 60 crèdits ECTS del 1r any acadèmic.  

L'estudiantat haurà de superar un mínim de 42 crèdits ECTS (dels 60 crèdits ECTS que 
componen la Fase Inicial dels estudis) en un termini màxim de 2 anys acadèmics, si es 
cursen els estudis a temps complet, o en un termini màxim de 4 anys acadèmics si es 
cursen els estudis a temps parcial (en qualsevol de les dues modalitats, el còmput de 
temps es fa amb independència de les matricules formalitzades). En cas contrari, 
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l'estudianta o l'estudiant no pot continuar aquests mateixos estudis en el centre on els 
ha iniciat, ni començar cap altre estudi dels que s'imparteixen al Centre que tingui 
definida una fase inicial comuna amb els estudis del qual ha estat exclosa o exclòs 

Totes aquestes qüestions i d’altres relacionades amb la permanència fora de la Fase 
Inicial dels estudis, amb l'avaluació i la matrícula, es poden consultar a la Normativa 
Acadèmica www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc. 

Si voleu informació més detallada sobre els estudis cal que us connecteu a la web de 
l'escola: www.esab.upc.edu 

 

On, quan i com matricular-se 

1. Podeu consultar informació específica i detallada al web del vostre centre:  

www.esab.upc.edu  Matrícula.Informació 

2. Lloc 
 
La matrícula es farà a l’aula d’Informàtica, situada al primer pis de l’Edifici de Campus 
(D7), del Campus del Baix Llobregat 
 
Per tal d’aconseguir més informació sobre els estudis de Grau i sobre el procediment 
de matriculació heu de venir a la sessió informativa que es farà a l'Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona (ESAB) el dia 13 de juliol. 
 
Els horaris d’aquestes sessions es poden consultar a la web www.esab.upc.edu. 

 
El mateix dia 13 de juliol, a la sessió informativa, s’informarà del dia i l’hora assignats 
per fer la matrícula. L’ordre de matrícula també es publicarà al web de l’Escola 
www.esab.upc.edu. 
 
Trobareu el Servei de Gestió Acadèmica (Oficina Oberta) a: 
 
Edifici de Campus (D7), planta baixa 
Esteve Terrades, 10 
08860 Castelldefels 
Campus del Baix Llobregat 
 
L’horari d’atenció al públic d’aquest Servei és de dilluns a divendres de 10.00h a 
13.30h (Del 15 de setembre a l’1 de juny, l’horari d’atenció serà de 10:00h a 13:30h i 
de 15:30h a 17:30h) 
 

3. Calendari de matrícula 
 
www.esab.upc.edu. 
 
 

http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc�
http://www.esab.upc.edu/�
http://www.esab.upc.edu/�
http://www.esab.upc.edu/�
http://www.esab.upc.edu/�
http://www.esab.upc.edu/�
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Processos Data Hora Lloc 
Observacions 
/ 
Documentació 

Publicació repartiment d'estudiants nous per fer 
la matrícula 

13 de 
juliol Matí 

NetÀrea 

PRISMA 
Portal 

CBL 
Web 

ESAB 
e-

Secretaria 

 

Sessions informatives estudiants nou accés 13 de 
juliol Matí 

 

Horari Sessions 
informatives 

Resolució de dubtes de les beques MEC 13 de 
juliol 

de 
10:30 a 
13:30   

Inici MATRÍCULA presencial estudiants nous 
que no reconeixen crèdits per altres estudis 
universitaris (Preinscripció: 1a llista juliol); 
Reserves de plaça 

16 de 
juliol 10:00 Oficina 

Oberta  

Inici sol·licituds de convalidació per CFGS i 
MATRÍCULA Presencial (Preinscripció: 1a 
llista juliol) 

16 de 
juliol 10:00 Oficina 

Oberta  

Inici termini sol·licitud 
d'adaptacions/reconeixements/convalidacions 
per altres estudis universitaris (Preinscripció: 
1a llista juliol); Canvi d'universitat i/o estudis 
universitaris 

16 de 
juliol 10:00 Oficina 

Oberta  

Fi termini sol·licitud 
d'adaptacions/reconeixements/convalidacions 
per altres estudis universitaris (Preinscripció: 
1a llista juliol); Canvi d'universitat i/o estudis 
universitaris 

17 de 
juliol 13:30 Oficina 

Oberta  

Fi sol·licituds de convalidació per CFGS i 
MATRÍCULA Presencial (Preinscripció: 1a 
llista juliol) 

18 de 
juliol 13:30 Oficina 

Oberta  

Fi MATRÍCULA presencial estudiants nous 
que no reconeixen crèdits per altres estudis 
universitaris (Preinscripció: 1a llista juliol); 
Reserves de plaça 

18 de 
juliol 13:30 Oficina 

Oberta  

Recepció de la llista d'errors i renúncies a la 1a 
assignació 

20 de 
juliol Matí 

  

https://mitra2.upc.es/SIA/GCAL.GETDOC?v_nom=DCAL-365-13�
https://mitra2.upc.es/SIA/GCAL.GETDOC?v_nom=DCAL-365-13�
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MATRÍCULA presencial estudiants nous que 
no reconeixen crèdits per altres estudis 
universitaris (Preinscripció: llista d'errors i 
renúncies 1a assignació) 

20 de 
juliol 

de 
10:00 a 
13:30 

Oficina 
Oberta  

Sol·licituds de convalidació per CFGS i 
MATRÍCULA Presencial (Preinscripció: llista 
d'errors i renúncies 1a assignació) 

20 de 
juliol 

de 
10:00 a 
13:30 

Oficina 
Oberta  

Termini sol·licitud de 
reconeixements/convalidacions per altres estudis 
universitaris (Preinscripció: llista d'errors i 
renúncies 1a assignació) 

20 de 
juliol 

de 
10:00 a 
13:30 

Oficina 
Oberta  

Recepció de la llista d'estudiants de l'assignació 
general (Preinscripció: 2a llista juliol) 

26 de 
juliol Matí 

  

Inici MATRÍCULA presencial estudiants nous 
que NO reconeixen crèdits per altres estudis 
universitaris (Preinscripció: 2a llista juliol) 

27 de 
juliol 10:00 Oficina 

Oberta  

Inici sol·licituds de convalidació per CFGS i 
MATRÍCULA Presencial (Preinscripció: 2a 
llista juliol) 

27 de 
juliol 10:00 Oficina 

Oberta  

Termini sol·licitud de reconeixement de 
crèdits per altres estudis universitaris 
(Preinscripció: 2a llista juliol) 

27 de 
juliol 

de 
10:00 a 
13:30 

Oficina 
Oberta  

Fi sol·licituds de convalidació per CFGS i 
MATRÍCULA Presencial (Preinscripció: 2a 
llista juliol) 

31 de 
juliol 13:30 Oficina 

Oberta  

Fi MATRÍCULA presencial estudiants nous 
que NO reconeixen crèdits per altres estudis 
universitaris (Preinscripció: 2a llista juliol) 

31 de 
juliol 13:30 Oficina 

Oberta  

MATRÍCULA presencial estudiants nous que 
no reconeixen crèdits per altres estudis 
universitaris i convalidació per CFGS i 
MATRÍCULA (Preinscripció: Reclamacions 2a 
llista juliol)  

07 de 
setembre 

de 
10:00 a 
13:30 

Oficina 
Oberta  

Termini sol·licitud 
d'adaptacions/reconeixements/convalidacions 
per altres estudis universitaris (Preinscripció: 
Reclamacions 2a llista juliol) 

07 de 
setembre 

de 
10:00 a 
13:30 

Oficina 
Oberta  

Inici mATRÍCULA presencial dels estudiants 
que sí reconeixen crèdits per altres estudis 
universitaris (Preinscripció: totes les llistes 
del Juliol+ llista reclamacions 7 de setembre); 
Reserves de plaça; Canvi d'universitat i/o 

12 de 
setembre 10:00 Oficina 

Oberta  
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d'estudis universitaris 

Fi mATRÍCULA presencial dels estudiants que 
sí reconeixen crèdits per altres estudis 
universitaris (Preinscripció: totes les llistes 
del Juliol+ llista reclamacions 7 de setembre); 
Reserves de plaça; Canvi d'universitat i/o 
d'estudis universitaris 

13 de 
setembre 13:30 Oficina 

Oberta  

Inici de les classes dels Graus 17 de 
setembre 

Matí i 
tarda 
Segons 
horaris 

ESAB 
 

MATRÍCULA i tràmits de reconeixement per 
altres estudis universitaris i convalidació per 
CFGS (Preinscripció: 1a. reassignació)  

17 de 
setembre Matí Oficina 

Oberta  

MATRÍCULA i tràmits de reconeixement per 
altres estudis universitaris i convalidació per 
CFGS (Preinscripció: 2a. reassignació)  

21 de 
setembre 

Matí i 
tarda 

Oficina 
Oberta  

Inici MATRÍCULA i tràmits de reconeixement 
per altres estudis universitaris i convalidació 
per CFGS (Preinscripció: Llista setembre)  

01 
d'octubre 

Matí i 
tarda 

Oficina 
Oberta  

MATRÍCULA i tràmits de reconeixement per 
altres estudis universitaris i convalidació per 
CFGS (Preinscripció: Errors i reclamacions 
llista setembre)  

03 
d'octubre 

Matí i 
tarda 

Oficina 
Oberta  

Fi MATRÍCULA i tràmits de reconeixement per 
altres estudis universitaris i convalidació per 
CFGS (Preinscripció: Llista setembre)  

03 
d'octubre 

Matí i 
tarda 

Oficina 
Oberta  

MATRÍCULA i tràmits de reconeixement per 
altres estudis universitaris i convalidació per 
CFGS (Preinscripció: Matrícula lliure)  

19 
d'octubre Matí Oficina 

Oberta  

 

Per altres tràmits relacionats amb la matrícula podeu consultar els calendaris publicats 
al web de l’escola: www.esab.upc.edu  Matrícula.Informació 

 
 

Procediment de matrícula per als estudiants que es 
matriculen per primera vegada a la universitat 

Cal que el dia 13 de juliol consulteu en el document “Ordre de matrícula”, que es publicarà a la 
web de la escola www.esab.upc.edu, per informar-vos quin dia i a quina hora us heu de 

http://www.esab.upc.edu/�
http://www.esab.upc.edu/�
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matricular 

Procediment de matrícula: 
 

 Us heu d’adreçar a la Consergeria de l’Edifici de Campus (planta baixa) per recollir la 
carpeta. 

 
 Per formalitzar la matrícula i lliurar la documentació, heu d’anar a l’aula de matrícula 

(aula d’Informàtica del primer pis de l’edifici de Campus). 
 

 Els horaris de classe es podran consultar a la mateixa aula de matrícula, a la web 
www.esab.upc.edu i també els podreu comprar a reprografia (planta 0 Edifici Campus). 

 
Cal que abans d’entrar a l’aula de matrícula, consulteu els horaris de les assignatures que heu 
de matricular, perquè a l’hora de formalitzar la matricula caldrà triar el grup horari que voleu 
entre els que tinguin plaça disponible. 
 

 És molt important que totes les vostres dades personals estiguin correctament 
introduïdes perquè estan lligades a les dades del carnet UPC. 
 

 Passeu per l’estand de Banco Santander a l’entrada de l’edifici, per tramitar el carnet 
UPC amb el document que us donarem amb l’imprès de matrícula 

 
 Feu el pagament de la matrícula d’acord amb les indicacions de l’apartat Pagament. 

En cas que hagueu cursat estudis universitaris anteriorment trobareu la informació en el 
següent apartat "Procediment de matrícula d’estudiants nous de Grau que ja hagin cursat 
estudis universitaris anteriorment" que trobareu en aquest dossier.  

Si procediu de CFGS cal que consulteu la informació detallada que trobareu en el següent 
apartat  “Procediment de matrícula estudiants nous de Grau que hagin cursat CFGS" que 
trobareu en aquest dossier. 

Procediment de matrícula d'estudiants nous de Grau 
que ja hagin cursat estudis universitaris 
anteriorment. 

Els estudiants que vulguin reconèixer assignatures per haver cursat altres estudis 
universitaris han de venir al Servei de Gestió Acadèmica (Oficina Oberta) el dia que els 
ha estat assignat a l’ordre de matrícula a tramitar els reconeixements (presentar la 
sol·licitud de reconeixement, lliurar la documentació i abonar les taxes de 
reconeixement). 
 
El mateix dia que tramitin els reconeixements se’ls informarà del dia que han de tornar 
per formalitzar la matrícula. 

 
A part de presentar la documentació general que trobareu especificada en aquest 
dossier i al Portal CBL, heu d'afegir la següent documentació per realitzar el 
reconeixement per haver cursat altres estudis universitaris: 

https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/descripcio-del-proces-de-matricula/resolveUid/5266df266b49673c4860f1d1d3873f65�
http://www.esab.upc.edu/�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/descripcio-del-proces-de-matricula/resolveUid/a80d4bdb6416296613655c7741df7e1f�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-destudiants-nous-de-primer-cicle-que-ja-hagin-cursat-estudis-universitaris-anteriorment/�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-destudiants-nous-de-primer-cicle-que-ja-hagin-cursat-estudis-universitaris-anteriorment/�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/copy_of_procediment-de-matricula-estudians-nous-de-primer-cicle-que-hagin-cursat-cfgs/�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-destudiants-nous-de-primer-cicle-que-ja-hagin-cursat-estudis-universitaris-anteriorment/resolveUid/0f65178a19de0d94c6a7e23174696ae0�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-estudians-nous-de-primer-cicle-que-hagin-cursat-cfgs/resolveUid/5266df266b49673c4860f1d1d3873f65�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/documents-que-cal-adjuntar�
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 Sol·licitud de reconeixement (que us lliurem nosaltres). 
 Original, o fotocòpia compulsada, del certificat acadèmic oficial expedit pel 

centre d'origen. 
 Fotocòpies segellades pel centre d'origen del Pla d'estudis i del 

Programa/Temari de cada una de les assignatures que vols reconèixer o bé, la 
Guia Docent.  

Els horaris de classe es podran consultar a la mateixa aula de matrícula, a la web 
www.esab.upc.edu i també els podreu comprar a reprografia (planta 0 Edifici Campus). 
 

 Cal que consulteu els horaris de les assignatures que heu de matricular, perquè a 
l’hora de formalitzar la matricula caldrà triar el grup horari que voleu entre els que 
tinguin plaça disponible. 

 
 És molt important que les vostres dades personals estiguin correctament introduïdes 

perquè estan lligades a les dades del carnet UPC. 
 

 Passeu per l’estand de Banco Santander a l’entrada de l’edifici, per tramitar el carnet 
UPC amb el document que us donarem amb l’imprès de matrícula. 
 

 Feu el pagament de la matrícula d’acord amb les indicacions de l’apartat Pagament. 

Si procediu de CFGS cal que consulteu la informació detallada que trobareu a la prestació 
“Procediment de matrícula estudiants nous de Grau que hagin cursat CFGS" " que trobareu en 
aquest Portal.  

Procediment de matrícula estudiants nous de Grau 
que hagin cursat CFGS 

Si voleu cursar un dels Graus que impartim en aquesta Escola i heu superat un dels 
següents Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), podreu convalidar una part dels 
crèdits de la carrera: 

ESTUDIS ESAB: 
 
GRAU EN ENGINYERIA ALIMENTÀRIA 
GRAU EN ENGINYERIA AGRÍCOLA 
GRAU EN ENGINYERIA AGROAMBIENTAL I DEL PAISATGE 
GRAU EN ENGINYERIA DELS SISTEMES BIOLÒGICS. 

 
CFGS que donen dret a convalidació: 

• Anàlisi i Control 
• Dietètica 
• Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries 
• Indústria Alimentària 
• Indústries de Procés Químic 
• Organització i Gestió de Recursos Naturals i Paisatgístic 
• Producció Aqüícola  
• Química Ambiental 

https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-destudiants-nous-de-primer-cicle-que-ja-hagin-cursat-estudis-universitaris-anteriorment/resolveUid/4df888ac53fedb8a074dfdcba2c89b4f�
http://www.esab.upc.edu/�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-destudiants-nous-de-primer-cicle-que-ja-hagin-cursat-estudis-universitaris-anteriorment/resolveUid/a80d4bdb6416296613655c7741df7e1f�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/copy_of_procediment-de-matricula-estudians-nous-de-primer-cicle-que-hagin-cursat-cfgs/�
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(Podeu consultar les assignatures que teniu dret a convalidar a: Portal CBL  
Informació i tràmits acadèmics Estudiants de nou accés als Graus; Accés i matrícula 
 Procediment de matrícula estudiants nous de Grau a l’ESAB que hagin cursat CFGS  

Si voleu sol·licitar la convalidació de crèdits per CFGS, cal que passeu pel Servei de 
Gestió Acadèmica (Oficina Oberta) abans de pujar a l’aula de matrícula i us 
informarem del què heu de fer. 

Si ja heu de venir un dia a demanar reconeixements per haver cursat uns altres estudis 
universitaris i un altre dia a formalitzar la matrícula, el tràmit de sol·licitud de 
convalidacions per haver superat un CFGS el fareu el mateix dia que sol·liciteu el 
reconeixement per haver cursat uns altres estudis universitaris. 

A part de presentar la documentació general que trobareu especificada en aquest 
dossier i al Portal CBL, haureu d'afegir la següent documentació per realitzar el 
reconeixement per haver cursat altres estudis universitaris: 

 Sol·licitud de convalidació per CFGS de l'ESAB. 
 Original, o fotocòpia compulsada, del certificat de notes dels estudis de CFGS 

expedit pel centre d'origen. 
 Títol dels estudis CFGS, o del resguard de la sol·licitud del títol.  

Els horaris de classe es podran consultar a la mateixa aula de matrícula, a la web 
www.esab.upc.edu i també els podreu comprar a reprografia (planta 0 Edifici Campus). 

Documents que cal adjuntar per la matrícula 

És imprescindible que porteu la següent documentació per poder fer la matrícula: 
Si sou estudiants de nou accés i teniu la nacionalitat espanyola heu de presentar 
l’original i la fotocòpia del DNI. Si sou estrangers, cal que presenteu l’original i la 
fotocòpia del NIE  i del passaport. Si encara no disposeu de NIE, caldrà aportar la 
fotocòpia conforme s’ha sol·licitat. 
 

 Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula. 

 

https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/copy_of_procediment-de-matricula-estudians-nous-de-primer-cicle-que-hagin-cursat-cfgs/�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-estudians-nous-de-primer-cicle-que-hagin-cursat-cfgs/resolveUid/0f65178a19de0d94c6a7e23174696ae0�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-estudians-nous-de-primer-cicle-que-hagin-cursat-cfgs/resolveUid/0f65178a19de0d94c6a7e23174696ae0�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-estudians-nous-de-primer-cicle-que-hagin-cursat-cfgs/resolveUid/5266df266b49673c4860f1d1d3873f65�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/documents-que-cal-adjuntar�
http://www.esab.upc.edu/�
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 A més de la documentació general haureu de portar la documentació addicional 
següent: 
Fotografies Dues fotografies. 

  
Imprès de matrícula L’estudiant en acabar la matrícula rebrà dues còpies 

de la seva matrícula; la primera per fer la liquidació 
al banc (si no es domicilia el pagament ni es sol·licita 
un préstec AGAUR) i la segona per a l’estudiant. 

Acolliment al temps parcial No cal adjuntar cap documentació. Es marcarà la 
dedicació directament a l'aplicació de matrícula.  

Trasllat d’expedient Resguard acreditatiu d’haver abonat els drets de 
trasllat d’expedient en el centre d’origen d’aquells 
estudiants que han iniciat alguna vegada estudis 
universitaris. 

Documentació de 
reconeixements/convalidacions 

Consulta la documentació addicional que hauràs de 
portar a : 

Procediment de matrícula estudiants nous de Grau que 
hagin cursat CFGS 

Procediment de matrícula d'estudiants nous de Grau que 
ja hagin cursat estudis universitaris anteriorment. 

 Situacions que donen lloc a deduccions de matrícula o matrícules condicionals: 
(Aquesta documentació la podeu consultar en la pàgina web de la UPC). 
 

 
  

https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-estudians-nous-de-primer-cicle-que-hagin-cursat-cfgs/�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-estudians-nous-de-primer-cicle-que-hagin-cursat-cfgs/�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-destudiants-nous-de-primer-cicle-que-ja-hagin-cursat-estudis-universitaris-anteriorment/�
https://cbl.upc.edu/cataleg/tramits-academics/estudiants-nous-acces-i-matricula/procediment-de-matricula-destudiants-nous-de-primer-cicle-que-ja-hagin-cursat-estudis-universitaris-anteriorment/�
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Serveis opcionals i aportacions voluntàries 

La Universitat Politècnica de Catalunya posa a disposició del seu estudiantat un ampli 
ventall de serveis als quals pot accedir pel simple fet de matricular-se. 

N’hi ha d’altres, però, l’accés als quals és optatiu i que fan necessària la inscripció i 
l’abonament d’una quota. En el moment de matricular-se, es poden assenyalar els 
serveis optatius que interessin i abonar la quota incorporant-la a l’import de la 
matrícula. 
 
Aquests serveis són els següents: 

• Abacus, cooperativa que ofereix descomptes en l’adquisició de llibres, material 
d’oficina i altres productes per a persones associades (quota única d’ingrés a la 
cooperativa de 9 €). 

• Campanya 0,7%, que consisteix a destinar l’equivalent al 0,7% de l’import de la 
matrícula a la cooperació en projectes de desenvolupament (aportació de 5 €).  

Tota aquesta informació la pots trobar publicada al web de la UPC, 
http://www.upc.edu/ 

 

Preus de matriculació 

Els preus dels estudis: El Decret de Preus Públics per a les universitats públiques 
catalanes acostuma a publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a 
mitjans juliol. Tan bon punt es publiqui, el trobareu a www.upc.edu/sga. 

Pagament de la matrícula 

Hi ha diverses modalitats de pagament de l'import de la matrícula. Tot seguit es 
descriuen breument cadascuna d'aquestes possibilitats. 

Modalitats de 
pagament 

A. Únic 

A1. Domiciliat a qualsevol entitat financera. 
 
A2. Efectiu en entitats col·laboradores, caixers 
automàtics o banca electrònica. 
 

B. Fraccionat 

B1. Pagament fraccionat de la matrícula en 
mensualitats (AGAUR). 
 
B2. Pagament fraccionat en dos terminis i 
domiciliat.  

 
 

A1. Pagament únic i domiciliat 
 

Domiciliació de la matrícula en un compte bancari de qualsevol entitat financera de l’Estat.  

http://www.abacus.coop/�
http://www.upc.edu/ccd/participa/campanya-07-si�
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/acces/matricula-nou-ingres-grau/matricula-graus-nou-ingres#documents�
https://www.upc.edu/sga/matricula/pagament-de-la-matricula/decret-de-preus-publics�
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• L’estudianta o estudiant ho indica en el moment de la matrícula i informa de les dades 
bancàries del compte corrent de càrrec. 

• Quan la Secretaria del Centre li lliura el comprovant de la matrícula, verifica que les 
dades són correctes, comprova que la modalitat de pagament triada sigui “pagament 
domiciliat” i signa el document de la matrícula. 

• Entre dos i deu dies més tard es farà el càrrec de l’import total de la matrícula en el 
compte bancari indicat, fet que implica la validació de la matrícula. 

A2. Pagament únic i en efectiu 

Pagament en efectiu a qualsevol de les oficines de les entitats financeres col·laboradores 
de la UPC (Santander Central Hispano, Caixa Catalunya o “La Caixa”).  

L’estudianta o estudiant ho indica en el moment de la matrícula. 

• La Secretaria li lliura el full de matrícula que li servirà per fer el pagament en 
efectiu a les entitats financeres col·laboradores. Si les dades són correctes, es 
pot procedir a l’abonament de la matrícula a qualsevol de les oficines de les 
entitats bancàries col·laboradores. 

• També es pot abonar mitjançant caixers automàtics i serveis d’Internet. 
• El document segellat per l’entitat financera o el justificant acreditatiu del 

pagament en autoservei són els comprovants de pagament i validació de la 
matrícula. 

B1. Pagament fraccionat en mensualitats mitjançant el préstec de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

L’AGAUR ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament de l’import de la matrícula en 
mensualitats (de 3 a 5 si la matrícula és quadrimestral i fins a un màxim de 10 si és 
anual). No s’exigeix cap tipus d’aval, ni personal ni familiar. 

Per acollir-se a aquesta modalitat de pagament l’import total de la matrícula ha de ser 
superior a 150 euros (en el cas de matrícules quadrimestrals) i 300 euros (matrícula 
anual). 

Aquesta forma de pagament té un cost: 

• Un interès aproximat de l’índex Euríbor més un petit diferencial que varia en 
funció de l’import del préstec. 

• 0,30 cèntims d’euro per cada rebut generat. 
• L’estudianta o estudiant ha d’indicar en el moment de la matrícula que vol 

acollir-se a aquest sistema de pagament i informar de les dades bancàries del 
compte corrent de càrrec. 

• Quan la Secretaria del Centre lliura el comprovant de la matrícula, verifica que 
les dades són correctes, comprova que la modalitat de pagament triada sigui 
“AGAUR” i signa el document de la matrícula. 

• En breu es fa el càrrec de la primera mensualitat. A partir d’aquest moment, es 
fa un càrrec mensual fins a completar el pagament total de la matrícula més 
els interessos corresponents. Recordeu que, si per qualsevol causa, aquest 
primer pagament no es realitza, el préstec no es concedeix. 
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• El pagament fraccionat de la matrícula en mensualitats només es formalitza si 
es fa el pagament del rebut corresponent de la primera mensualitat. 

Trobareu més informació a:  

http://www.gencat.cat/agaur/ 

B2. Pagament fraccionat en dos terminis i domiciliat  

• Aquest sistema de pagament  consisteix en la domiciliació del pagament de la 
matrícula fraccionada en dos terminis, tant per la matrícula anual com per la 
quadrimestral. El procediment és el mateix que l’indicat per al pagament únic i 
domiciliat, amb la diferència que el segon pagament de la matrícula es carrega 
al compte de càrrec abans de finals del mes de desembre. 

• Matrícules quadrimestrals: Pagament inicial del 60% dels crèdits matriculats 
més el 100% de les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de 
finals de desembre de 2012 i correspondrà al 40% restant de l’import de la 
matrícula.  

• Matrícules anuals: Pagament inicial del 50% dels crèdits matriculats més el 
100% de les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals 
de desembre de 2012 i correspondrà al 50% restant de l’import de la 
matrícula. 

• En cas de devolució del rebut domiciliat es cobrarà una taxa de 12 euros per 
costos de gestió. 

Grau i 1r i 2n cicles. Itineraris de matriculació 

 
S’ha aprovat un nou sistema de preus que es determinen de forma progressiva en funció de la 
renda familiar i el patrimoni, així com del nombre de membres de la unitat familiar a través de 
les beques Equitat. S’estableixen set llindars diferents de renda familiar, en funció dels quals es 
paga entre el 0% i el 25% del cost total dels estudis. 
 
Per conèixer el llindar de preus corresponent, que va del 0 al 6, la Generalitat de Catalunya ha 
posat a disposició de l'estudiantat un web on informa sobre el sistema de preus públics de 
Catalunya i sobre la sol·licitud de beques i d'ajuts al pagament dels estudis universitaris. 

Matriculauniversitaria.cat  

 

 Estudiantat de nou ingrés 

• A1 Matrícula condicional de becari/ària, si consideres que compleixes els requisits 
per obtenir una beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports —MECD— (has 
d’estar en el llindar 0 de renda i complir els requisits acadèmics). 
 
Si reuneixes els requisits econòmics i acadèmics   per sol·licitar la beca de caràcter 
general de l'MECD, et pots acollir a la matrícula condicional de becari/ària, que suposa 
no fer el pagament previ dels crèdits matriculats per primera vegada.  Tot i això, has 

http://www.gencat.cat/agaur/�
http://matriculauniversitaria.cat/�
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/matricula/llindars.html�
http://matriculauniversitaria.cat/�
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/matricula/llindars.html�
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d’abonar l’import corresponent a les taxes obligatòries, que no estan subjectes al 
fraccionament, i lliurar la documentació següent, en el moment de la matrícula: 
 
a) Si disposes d’una credencial de becari/ària de l'MECD del curs 2011-2012 
(batxillerat, cicles formatius), has de presentar l’original i una còpia (que s’arxivarà a 
l’expedient). 
 
b) La resta d'estudiants, heu de presentar una acreditació del compliment dels 
requisits econòmics emesa per l’Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) a aquest efecte. Recordeu que l'AGAUR disposa d'un termini de 10 dies, des 
de la sol·licitud, per emetre l’acreditació. Per a més informació, accedeix a l’Oficina 
Virtual de Tràmits  

Posteriorment, has de tramitar la teva beca a través de l’e-secretaria .  Recorda 
que si la teva sol·licitud de beca de l'MECD és denegada, la mateixa AGAUR 
t'informarà del llindar en què estàs i es reconvertirà automàticament en una beca 
Equitat. 

 
       

• A2 Matrícula ordinària amb beca Equitat, si consideres que tens dret a una beca 
Equitat, que implica una reducció dels preus dels crèdits matriculats per primera 
vegada (has d’estar en els llindars de l’1 al 5). 
 
Si després de consultar la taula que estableix els llindars de renda familiar , 
consideres que tens dret a una beca Equitat: 
 
a) Si has sol·licitat una beca de l'MECD i és denegada, es reconvertirà automàticament 
en una beca Equitat. 

 
b) Si no has sol·licitat una beca de l'MECD, t’has d’adreçar a l’AGAUR a principi de 
setembre i cursar la sol·licitud de beca Equitat.  

En aquests casos no tens matrícula condicional de becari. Si ho desitges pots sol·licitar 
el pagament fraccionat de la matrícula en dos terminis. L’import de la matrícula haurà 
de superar els 500 euros i hauràs d’aportar d’un compte bancari de qualsevol entitat 
del territori espanyol. Els percentatges de fraccionament són els següents: 
 
- Matrícules quadrimestrals: pagament inicial del 60% dels crèdits matriculats més el 
100% de les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de 
desembre de 2012 i correspondrà al 40% restant de l’import de la matrícula. 
 
- Matrícules anuals: pagament inicial del 50% dels crèdits matriculats més el 100% de 
les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de desembre de 
2012 i correspondrà al 50% restant de l’import de la matrícula. 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=73d4cda5bc738310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%20�
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=73d4cda5bc738310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%20�
https://esecretaria.upc.edu/�
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/matricula/llindars.html�
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=73d4cda5bc738310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD �
https://esecretaria.upc.edu/�
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/matricula/llindars.html�
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Si l’AGAUR valida el teu dret a una beca Equitat, t’informarà del llindar de renda a què 
pertanys. Amb aquesta informació, la UPC farà el recàlcul de la matrícula abans de 
final de desembre de 2012. Segons el signe de la liquidació, s’abonarà la diferència o 
s’efectuarà un càrrec en el compte corrent facilitat prèviament.  
Consulta les formes de pagament   
 
La beca Equitat només cobreix els crèdits matriculats per primera vegada.  

 

• A3 Matrícula ordinària, si no tens dret a beca (has d’estar en el llindar 6). 
 
Per als qui no pugueu sol·licitar beca, si així ho desitgeu, podreu sol·licitar el pagament 
fraccionat de la matrícula en dos terminis. L’import de la matrícula haurà de superar 
els 500 euros i hauràs d’aportar d’un compte bancari de qualsevol entitat del territori 
espanyol. Els percentatges de fraccionament són els següents: 
 
- Matrícules quadrimestrals: pagament inicial del 60% dels crèdits matriculats més el 
100% de les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de 
desembre de 2012 i correspondrà al 40% restant de l’import de la matrícula. 
 
- Matrícules anuals: pagament inicial del 50% dels crèdits matriculats més el 100% de 
les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de desembre de 
2012 i correspondrà al 50% restant de l’import de la matrícula. 
 
Consulta les formes de pagament     

 Resta d'estudiantat 

• B1 Matrícula condicional de becari/ària, si ja tenies beca el curs 2011-2012 i 
compleixes els requisits acadèmics (has d'estar en el llindar 0). 
 
Si tens beca de l'MECD del curs 2011-2012 i compleixes els requisits acadèmics 
establerts a la convocatòria, pots acollir-te a la matrícula condicional de becari/ària, la 
qual cosa suposa no fer el pagament previ dels crèdits matriculats per primera vegada. 
El sistema de matrícula de la UPC oferirà aquesta possibilitat directament, sense 
necessitat que presentis cap documentació. 

 
Recorda que per a aquest curs 2012-2013 les beques de l'MECD i les beques Equitat 
només s’atorguen per als crèdits matriculats per primera vegada. Per tant, hauràs 
d’abonar l’import corresponent a les taxes obligatòries i els crèdits no coberts per la 
beca (crèdits matriculats per segona i posteriors vegades). Si ho desitges pots sol·licitar 
el pagament fraccionat de la matrícula en dos terminis. L’import de la matrícula haurà 
de superar els 500 euros i hauràs d’aportar d’un compte bancari de qualsevol entitat 
del territori espanyol. Els percentatges de fraccionament són els següents: 
 
- Matrícules quadrimestrals: Pagament inicial del 60% dels crèdits matriculats més el 
100% de les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de 
desembre de 2012 i correspondrà al 40% restant de l’import de la matrícula. 

http://www.upc.edu/sga/matricula/pagament-de-la-matricula/modalitats-de-pagament-1�
http://www.upc.edu/sga/matricula/pagament-de-la-matricula/modalitats-de-pagament-1�
http://www.upc.edu/sga/matricula/pagament-de-la-matricula/modalitats-de-pagament-1�
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- Matrícules anuals: Pagament inicial del 50% dels crèdits matriculats més el 100% de les 
taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de desembre de 2012 i 
correspondrà al 50% restant de l’import de la matrícula.   

Posteriorment, has de tramitar la teva beca a través de l’e-secretaria . Recorda que, si la teva 
sol·licitud de beca de l'MECD és denegada, es reconvertirà automàticament en una beca 
Equitat. 
 
  

• B2 Si el curs passat no tenies beca però consideres que aquest curs si compleixes els 
requisits per obtenir una beca de l'MECD (has d’estar en el llindar 0) 
Si el curs passat no tenies beca però consideres que compleixes els requisits 
econòmics i acadèmics establerts a la convocatòria, pots acollir-te a la matrícula 
condicional de becari, la qual cosa suposa no fer el pagament previ dels crèdits 
matriculats per primera vegada. En el moment de la matrícula, hauràs de presentar 
una acreditació del compliment dels requisits econòmics emesa per l’AGAUR. Recorda 
que l'AGAUR disposa d'un termini de 10 dies des de la sol·licitud, per emetre 
l’acreditació. Per a més informació al respecte, accedeix a l’Oficina Virtual de 
Tràmits.  
 
Recorda que per a aquest curs 2012-2013 les beques del Ministeri i les beques Equitat 
només s’atorguen per als crèdits matriculats per primera vegada. Per tant, hauràs 
d’abonar l’import corresponent a les taxes obligatòries i els crèdits no coberts per la 
beca (crèdits matriculats per segona i posteriors vegades). Si ho desitges pots sol·licitar 
el pagament fraccionat de la matrícula en dos terminis. L’import de la matrícula haurà 
de superar els 500 euros i hauràs d’aportar d’un compte bancari de qualsevol entitat 
del territori espanyol. Els percentatges de fraccionament són els següents: 
 
- Matrícules quadrimestrals: pagament inicial del 60% dels crèdits matriculats més el 
100% de les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de 
desembre de 2012 i correspondrà al 40% restant de l’import de la matrícula. 
 
- Matrícules anuals: pagament inicial del 50% dels crèdits matriculats més el 100% de 
les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de desembre de 
2012 i correspondrà al 50% restant de l’import de la matrícula. 
 

Posteriorment, has de tramitar la teva beca a través de l’e-secretaria . Recorda que, 
si la teva sol·licitud de beca de l'MECD és denegada, es reconvertirà automàticament 
en una beca Equitat. 

 
 

• B3 Matrícula ordinària amb beca Equitat, si consideres que tens dret a una beca 
Equitat, que implica una reducció del preu dels crèdits matriculats per primera 
vegada (has d'estar en els llindars de l'1 al 5). 
 

http://esecretaria.upc.edu/�
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=73d4cda5bc738310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%20�
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=73d4cda5bc738310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%20�
http://esecretaria.upc.edu/�
http://esecretaria.upc.edu/�
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5534a7f319d6f210VgnVCM3000009d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=73d4cda5bc738310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD �
http://esecretaria.upc.edu/�
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La beca Equitat implica la reducció del preu dels crèdits de primera vegada, en funció 
al llindar a que pertanys (1 al 5). 

Si després de consultar la taula que estableix els llindars de renda familiar , 
consideres que tens dret a una beca Equitat: 

a) Si has sol·licitat una beca de l'MECD i és denegada, es reconvertirà 
automàticament en una beca Equitat. 

 
b) Si no has sol·licitat una beca de l'MECD, t’has d’adreçar a l’AGAUR a principi de 
setembre i cursar la sol·licitud de beca Equitat 
 
Si ho desitges pots sol·licitar el pagament fraccionat de la matrícula en dos 
terminis. L’import de la matrícula haurà de superar els 500 euros i hauràs 
d’aportar d’un compte bancari de qualsevol entitat del territori espanyol. Els 
percentatges de fraccionament són els següents: 
 
- Matrícules quadrimestrals: pagament inicial del 60% dels crèdits matriculats més 
el 100% de les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de 
desembre de 2012 i correspondrà al 40% restant de l’import de la matrícula. 
 
- Matrícules anuals: pagament inicial del 50% dels crèdits matriculats més el 100% 
de les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de 
desembre de 2012 i correspondrà al 50% restant de l’import de la 
matrícula. Consulta les formes de pagament   
 
Si l’AGAUR valida el teu dret a una beca Equitat, t’informarà del llindar de renda a 
què pertanys. Amb aquesta informació, la UPC farà el recàlcul de la matrícula 
abans de final de desembre de 2012. Segons el signe de la liquidació, s’abonarà la 
diferència o s’efectuarà un càrrec en el compte corrent facilitat prèviament. 
 
 

• B4 Matrícula ordinària, si no tens dret a beca (has d'estar al llindar 6).  
 
Si no tens dret a beca, pots sol·licitar el pagament fraccionat de la matrícula en dos 
terminis. L’import de la matrícula haurà de superar els 500 euros i hauràs d’aportar 
d’un compte bancari de qualsevol entitat del territori espanyol. Els percentatges de 
fraccionament són els següents: 

- Matrícules quadrimestrals: pagament inicial del 60% dels crèdits matriculats més el 
100% de les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de 
desembre de 2012 i correspondrà al 40% restant de l’import de la matrícula. 
 
- Matrícules anuals: pagament inicial del 50% dels crèdits matriculats més el 100% de 
les taxes obligatòries. El segon pagament s’efectuarà abans de finals de desembre de 
2012 i correspondrà al 50% restant de l’import de la matrícula. Consulta les formes de 

pagament.   

 

http://matriculauniversitaria.cat/�
http://www.upc.edu/sga/matricula/pagament-de-la-matricula/modalitats-de-pagament-1�
http://www.upc.edu/sga/matricula/pagament-de-la-matricula/modalitats-de-pagament-1�
http://www.upc.edu/sga/matricula/pagament-de-la-matricula/modalitats-de-pagament-1�
http://matriculauniversitaria.cat/�
http://www.upc.edu/sga/matricula/pagament-de-la-matricula/modalitats-de-pagament-1�
http://www.upc.edu/sga/matricula/pagament-de-la-matricula/modalitats-de-pagament-1�

	LA MATRÍCULA
	Introducció
	La matrícula és el vincle formal entre la Universitat i les estudiantes i els estudiants, el compromís mutu de treballar junts durant tot un curs i és, per tant, un dels actes acadèmics més importants.
	1. Podeu consultar informació específica i detallada al web del vostre centre:
	www.esab.upc.edu  Matrícula.Informació
	Per altres tràmits relacionats amb la matrícula podeu consultar els calendaris publicats al web de l’escola: www.esab.upc.edu  Matrícula.Informació
	Procediment de matrícula d'estudiants nous de Grau que ja hagin cursat estudis universitaris anteriorment.
	Procediment de matrícula estudiants nous de Grau que hagin cursat CFGS
	Documents que cal adjuntar per la matrícula
	Serveis opcionals i aportacions voluntàries
	Preus de matriculació
	Pagament de la matrícula
	Grau i 1r i 2n cicles. Itineraris de matriculació
	/ Estudiantat de nou ingrés
	/ Resta d'estudiantat



