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L’automatrícula
Tot el que et cal saber sobre l’automatrícula del curs 2016-2017



Benvolgut estudiant, benvolguda estudiant,

La Universitat Autònoma de Barcelona es posa en contacte amb tu per recordar-te que properament

s’iniciarà el període de matrícula del curs acadèmic 2016-2017.

Amb l’objectiu de facilitar i agilitar la gestió de l’automatrícula, la UAB posa al teu abast aquest manual

d’automatrícula i d’altres mitjans d’informació, com el Portal de la UAB, en el qual trobaràs referències

a la matrícula, al calendari acadèmic, a les guies docents, als horaris de les assignatures, o a d’altres

temes específics referits a cadascuna de les titulacions i centres docents.

L’objectiu de la utilització del web com a principal sistema d’informació, de comunicació i de gestió

a la nostra universitat és el de continuar treballant per tal de configurar una autèntica administració

electrònica que simplifiqui els tràmits, apropi i millori els serveis i et faciliti com a estudiant, tot tipus

d’informació actualitzada permanentment.

Aquest curs acadèmic 2016-2017 s’han aprovat les dates de matrícula següents:

Si estàs cursant uns ensenyaments de grau o has superat totes les assignatures a la convocatòria

de juliol de 2016 d’una llicenciatura o una enginyeria, pots fer l’automatrícula des de l’11 de juliol al 4 de

setembre de 2016. Cal que consultis prèviament el teu calendari de matrícula al web de la teva facultat

o escola.

Si tens assignatures de llicenciatura o d’enginyeria pendents per a la convocatòria de setembre de 2016,

pots fer l’automatrícula del 12 al 23 de setembre de 2016. Cal que consultis prèviament el teu calendari

de matrícula al web de la teva facultat o escola.

Així mateix, volem recordar-te que al Suport Logístic i Punt d’Informació del teu centre d’estudis pots

recollir la documentació completa corresponent a la matriculació del curs acadèmic 2016-2017.

Finalment, no voldríem acomiadar-nos de tu sense fer palesa la voluntat de tots els membres de la nostra

universitat de continuar treballant per tal d’aconseguir la màxima qualitat en els serveis que us donem

i, alhora, volem agrair la teva col·laboració en la consolidació d’aquest objectiu de la UAB. Per aquest motiu,

t'animem a fer arribar els teus comentaris, suggeriments i opinions a través del conjunt de mitjans que

la Universitat posa al teu abast.

Molt cordialment,

Equip de Govern de la UAB



Servei d’automatrícula:
la manera més còmoda,
ràpida i senzilla de
matricular-te a la UAB!
A l’adreça www.uab.cat/matricula pots trobar la
informació sobre la matrícula, així com els documents
necessaris per formalitzar-la (full d’horaris, formularis
de prematrícula, instruccions del centre, etc.).

On i quan pots fer
l’automatrícula?
Pots fer l’automatrícula connectant-te a l’adreça
sia.uab.cat o a través del portal de la UAB
www.uab.cat/matricula.

A partir del dia 5 de juliol també pots consultar a
sia.uab.cat el teu calendari d’automatrícula, on hi
trobaràs el dia i l’hora per poder formalitzar la matrícula.
L’únic que et cal per a accedir-hi és disposar del
número d’identificació d’alumne (NIA) i de la paraula
de pas. Si no la recordes, la pots consultar en aquesta
mateixa adreça web.

Recomanacions per
a fer l’automatrícula
Encara que tinguis prou temps per a fer la matrícula,
et recomanem que abans d’accedir al sistema:

Confeccionis prèviament la teva matrícula en el
formulari de prematrícula que trobaràs al portal de
la UAB.

Preparis diferents combinacions de matrícula per si
alguna assignatura o grup és ple i l’has de canviar.

Decideixis prèviament si vols seleccionar algun servei
extraacadèmic dels que t’ofereix la UAB.

Decideixis si vols contractar l’assegurança
complementària, un servei que consisteix en una
assegurança d’accidents i de responsabilitat civil
(aquesta darrera et cobreix exclusivament durant el
desenvolupament de l’activitat acadèmica vinculada
a la teva titulació universitària) adreçada a estudiants
universitaris residents a l’Estat espanyol. Si tens
pensat fer unes pràctiques, l’hauràs de contractar
obligatòriament. En canvi, si tens pensat participar
en un programa d’intercanvi fora de l’Estat, cal que
contractis, en lloc de la primera, l’assegurança
complementària de mobilitat. Si contractes una de
les assegurances tens un termini de 72 hores per
modificar l’elecció o anul·lar-la; transcorregut aquest
termini, l’assegurança contractada no es pot ni canviar
ni anul·lar. Si posteriorment has de contractar l’altra
assegurança, has d’abonar tot l’import.

Quin preu té la matrícula?
El preu de la matrícula el determina anualment el
Govern de la Generalitat de Catalunya en el Decret de
preus públics. Així mateix, el Consell Social de la UAB
pot fixar altres preus no especificats en aquest decret.

Al web www.uab.cat/matricula pots consultar els
preus i els conceptes que inclou la matrícula. La
pàgina www.uab.cat/simulador-matricula et permet
calcular l’import aproximat de la teva matrícula.



Casos vigents1 Documentació acreditativa

Bonificacions del preu de la matrícula

En el Decret de preus públics es recullen els casos que poden donar lloc a deduccions del preu de la matrícula.
Pots consultar les deduccions i/o exempcions a l’adreça www.uab.cat/matricula. Per formalitzar la matrícula
i gaudir d’una bonificació, cal disposar dels documents següents:

(1) Els casos de bonificació de matrícula poden modificar-se quan s’aprovi el Decret de preus públics per al curs acadèmic 2016-2017.

(2) Trobaràs més informació sobre beques a l’apartat Demanar beca del web: www.uab.cat/matricula. La informació indicada pot ser modificada
en funció dels possibles canvis a les convocatòries de beques pel curs 2016-17 pendents de publicació.

(3) La documentació acreditativa de la gratuïtat l’has de presentar en el moment de matricular-te o, com a màxim, abans de les vacances
de Nadal, o bé fer-la arribar al Registre General de la UAB abans del 31 de desembre.

Beca de caràcter general
per a estudis universitaris 2

Cal que presentis la teva sol·licitud al web: www.mecd.gob.es.

Per poder gaudir de la condició de becari o becària condicional en matricular-te
i no abonar cautelarment els preus fixats pel Decret de preus, cal que compleixis
els requisits acadèmics establerts a la convocatòria de beques i haver obtingut una
beca el curs 2015-2016, o bé presentar abans de la matrícula l’acreditació econòmica
que t’hagi emès l’AGAUR en resposta a la teva sol·licitud. Pots sol·licitar la teva
acreditació per al curs 2016-2017 al web de l’AGAUR: http://www.gencat.cat/agaur.
Si en el moment de matricular-te, la Universitat encara no ha rebut digitalment la
teva resolució però tens l’acreditació en paper, pots presentar-la a la teva gestió
acadèmica.

Membre de família
nombrosa

Carnet vigent i renovat.

Si tens el títol individual de família nombrosa, has d’acompanyar-lo del títol familiar o bé d’una certificació
expedida a qualsevol delegació de la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies en què constin totes les dades del títol de família nombrosa. Si en el moment de la matrícula no tens
vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per tramitar-lo i presentar-ne el resguard
oficial a la gestió acadèmica del teu centre. Tot i presentar un resguard oficial de tramitació de família nombrosa,
has de portar el carnet vigent i renovat abans de les vacances de Nadal, o bé fer-lo arribar al Registre General
de la UAB abans del 31 de desembre.

Persones
amb discapacitat3

Un dels següents documents acreditatius: certificat de reconeixement de discapacitat
expedit o validat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o
certificat expedits per l'INSS o òrgan competent de la comunitat autònoma
corresponent o qualsevol altre que estableixi l’article 2 del Reial decret 1414/2006.

Víctimes d’actes
terroristes (i també els
seus fills i cònjuges)3

Resolució administrativa.

Víctimes de violència de
gènere (i també els seus
fills dependents)3

Llibre de família en el cas dels fills o filles dependents.
Un dels següents documents acreditatius: ordre de protecció, sentència judicial o
sentència absolutòria no ferma, informe del Ministeri Fiscal, procediment de 
diligències prèvies o qualsevol altre que estableixi l’article 33 de la Llei 5/2008.

Beca Equitat2 Cal que presentis la teva sol·licitud al web: http://www.gencat.cat/agaur.

Aquesta beca és per a estudiants de grau, llicenciatura i enginyeria. La reducció
resultant s’aplica una vegada resolta la convocatòria, abans del termini del cobrament
del tercer pagament.

Si la sol·licitud no es pot tramitar per manca de documentació, o bé si no acredites tenir els requisits acadèmics
i/o econòmics, la matrícula es modifica d’ofici, amb independència de poder presentar o interposar algun tipus
de recurs sobre la denegació o la proposta de denegació. Cal que abonis cautelarment l’import resultant en
un únic pagament, el qual es carrega al teu compte bancari a partir de la data de resolució de la sol·licitud.
Si es modifica la matrícula després del 31 de maig, la gestió acadèmica del teu centre t’informarà de les modalitats
de pagament que pots triar.



Altres consideracions
sobre el pagament
Un cop seleccionada la modalitat de pagament
mitjançant la contractació d’un préstec AGAUR,
el préstec no es pot anul·lar.

Si vols modificar les teves dades bancàries, ho pots
fer en el mateix procés de l’automatrícula.

El cobrament del primer pagament de les modalitats
1 i 2 de les matrícules efectuades des del 29 de juliol
fins el 6 de setembre es duu a terme a partir del 7
de setembre. En aquesta data, la UAB dóna l’ordre
de cobrament; el càrrec efectiu en el compte corrent
depèn de la teva entitat bancària, aquestes dates
son orientatives.

Si sol·licites modificacions de matrícula, l’import
resultant s’ha d’abonar en un únic pagament i per
domiciliació bancària, independentment de la resta
de terminis de la matrícula inicial. L’import es carrega
al teu compte bancari a partir de la mateixa data de
resolució. Recorda que, per norma general, no es
retorna l’import resultant d’una anul·lació i/o d’una
modificació de matrícula.

És obligatori pagar tot l’import de la matrícula. Si el
pagament es fa fraccionat, s’entén que l’obligació
de pagament està satisfeta en el moment en què
s’han abonat tots els terminis.
El fet de no pagar la matrícula dins dels terminis
fixats comporta l’estat de morositat econòmica de
l’expedient, d’acord amb el que regula la Normativa
de matrícula de la UAB.

Si posteriorment fas efectiu l’import de la matrícula,
has d’abonar el recàrrec que acordi aplicar el Consell
Social de la UAB en concepte de despeses de gestió
per impagament (has de tenir en compte que l’import
del recàrrec s’incrementa en funció dels mesos que
trigues a pagar), més el 0,6 % de l’import del rebut
en concepte de despeses bancàries de devolució
(mínim de 0,60 €).

És imprescindible l’abonament de qualsevol
pagament pendent i de les despeses corresponents
com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula
o modificar la matrícula i/o per sol·licitar qualsevol
servei acadèmic.

Com pots pagar
la matrícula?
L’abonament de la matrícula es fa
sempre per domiciliació bancària.
Hauràs de proporcionar les teves dades bancàries
(codis IBAN i BIC, aquest darrer només si l’entitat
no es troba a l’Estat espanyol) d’una entitat financera
ubicada a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein,
Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.

Pots emprar les modalitats de
pagament següents:

1. Pagament en un sol termini. L’import de la
matrícula es carrega al teu compte bancari a partir
del mateix dia que la formalitzes. Si et matricules
com a becari o becària condicional i compleixes
els requisits acadèmics, gaudiràs provisionalment
de l’exempció dels preus acadèmics. En aquest
cas, en el moment de la matrícula tan sols has
d’abonar l’import de les taxes de gestió d’expedient,
els serveis específics de suport a l’aprenentatge,
l’assegurança escolar, l’assegurança
complementària i els serveis universitaris
extraacadèmics que sol·licitis.

2. Pagament en tres terminis. Només si et matricules
abans del dia 30 d’octubre.

Un 30 % de l’import dels crèdits matriculats, més
les taxes de gestió d’expedient, els serveis específics
de suport a l’aprenentatge, l’assegurança escolar,
l’assegurança complementària i els serveis
universitaris extraacadèmics que sol·licitis, es
carreguen al teu compte bancari a partir del mateix
dia que formalitzes la matrícula.

Un segon 30 % de l’import dels crèdits es carrega
al teu compte bancari a partir del dia 15 de
novembre.

El darrer 40 % de l’import dels crèdits es carrega
una vegada resolta la convocatòria de beques
d’equitat, a partir del dia 20 de desembre.

3. Pagament mitjançant la contractació d’un
préstec. Trobaràs informació d’aquesta opció al
web de matrícula: www.uab.cat/matricula. Cal que
disposis d’un número de compte, que actualitzis
les teves dades bancàries, si escau, i que seleccionis
la forma de pagament «Préstec AGAUR».

La UAB sempre utilitza la teva adreça de correu electrònic institucional per posar-se en contacte
amb tu (és l’adreça de correu electrònic personal que consta a l’imprès de matrícula i que es genera
automàticament en el moment de matricular-te).



Si tens cap dubte, pots trucar
al telèfon del teu centre docent

Escola d’Enginyeria (campus de Bellaterra) 93 581 30 49

Escola d’Enginyeria (campus de Sabadell) 93 728 77 25

Facultat d’Economia i Empresa (campus de Bellaterra) 93 581 10 59 / 93 581 10 60

Facultat d’Economia i Empresa (campus de Sabadell) 93 728 77 25

Facultat de Biociències 93 581 37 12

Facultat de Ciències 93 581 22 80

Facultat de Ciències de l’Educació 93 581 26 85

Facultat de Ciències de la Comunicació 93 581 19 93 / 93 581 19 94

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 93 581 38 24

Facultat de Dret 93 581 10 62 / 93 581 10 63

Facultat de Filosofia i Lletres       93 581 17 58

Facultat de Medicina 93 581 32 76

Facultat de Psicologia 93 581 38 25

Facultat de Traducció i d’Interpretació 93 581 41 49

Facultat de Veterinària 93 581 32 78
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Informació general de la Universitat

Punt d’Informació. Plaça Cívica

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel. 93 581 11 11 - Fax 93 581 25 95

Adreça electrònica: informacio@uab.cat

Web: www.uab.cat


