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1. MATRÍCULA 
 

Import de matrícula: 795 €. - El pagament de la matrícula s’ha de fer efectiu durant el procés de l’automatrícula. 

 

2. QUOTES 
 

 Pagament fraccionat 
de setembre a juny 

Pagament únic (1) 
 

MATRÍCULA CURS COMPLET 60 CR. 

Import Curs: 6.120 € 

10 quotes: 612 €/mes Import: 5.814 € 

MATRÍCULA DE MENYS DE 60 CR. Preu per assignatura: 430 € 
+ 

Preu per crèdit: 102 € 

----------------------------------------- 

L’import màxim de les mensualitats és 
de 612 € (equivalent a curs complet) 

S’aplicarà un 5 % de 
descompte de l’import de les 

quotes 

MATRÍCULA DE MÉS DE 60 CR. Import curs complet 
+ 

102 € per crèdit matriculat de més 

S’aplicarà un 5 % de 
descompte de l’import de les 

quotes 

MATRÍCULA TEMPS PARCIAL FINS A 30 CR. 
Curs complert (33 Cr): 3.672 € 

10 quotes: 367,2 € 
----------------------------------------- 

Si es matrícula de menys de 30 cr.: 

Preu per assignatura: 430 € 
+ 

Preu per crèdit: 102 € 

L’import màxim de les mensualitats és 
de 367,2 € (equivalent a curs complet) 

Import: 3.488,4 € 
------------------------------------- 
Si es matrícula de menys de 

30 cr s’aplicarà un 5 % de 
descompte de l’import de les 

quotes 

MATRÍCULA ÚLTIMA ASSIGNATURA  

PER FINALITZAR EL GRAU – NO APLICABLE 

AL PROJECTE FINAL DE GRAU -  

L’import del curs correspon a l’import 
de la matrícula: 795 € 

 

 

3. TAXES UB 315,40€ aprox. 
 

A mitjans del mes d’octubre es girarà un rebut bancari per aquest concepte. Posteriorment hi haurà algun 
enviament més, depenent de la resolució de les beques de l’estat i de l’ampliació de matrícula. Import pendent 
d’actualització al decret de preus de la Generalitat de Catalunya. 
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CONDICIONS ECONÒMIQUES  

 (1) En cas d’haver triat modalitat de pagament únic, administració es posarà en contacte amb l’alumne per indicar com realitzar el 
pagament. 

 En cas que un alumne decideixi donar-se de baixa no es reemborsarà en cap circumstància l’import abonat del curs (incloent 
l’import de matrícula). Els estudiants amb un 5% de descompte aplicat hauran de contactar amb administració. 
 


