NOVETATS DE LA MATRÍCULA DE NOU ACCÉS ALS ESTUDIS DE
GRAU CURS ACADÈMIC 2012-2013 A LA UAB
El Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics per al curs
acadèmic 2012-2013 (pendent de publicació) ha establert que el procés de matrícula
d’aquest curs acadèmic requereix la realització de tràmits addicionals previs i/o
posteriors. Atesa la rellevància dels canvis fixats en el decret, la UAB posa a la teva
disposició el Manual de matrícula actualitzat amb la nova informació, i aquest
document de Novetats de la matrícula de nou accés als estudis de grau.
Una vegada consultada la web matriculauniversitaria.cat, et recomanem que llegeixis
atentament aquest document, en el qual t’informem sobre totes les especificitats que
has de tenir en compte durant el procés de matrícula d’aquest curs acadèmic 20122013 a la UAB.
Properament també posarem a la teva disposició un simulador de matrícula, a l’adreça
http://sia.uab.cat/, que et podrà ajudar a orientar-te sobre l’import de la teva
matrícula d’aquest curs.

Què has de fer abans de la matrícula?
La primera pregunta a respondre és si vols sol·licitar la beca de caràcter General i de
Mobilitat del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECE), actualment pendent de
publicació.
Si la resposta és afirmativa, i vols matricular-te com a becari condicional, quedant
exempt del pagament dels serveis acadèmics fins a la resolució de la beca, has de tenir
en compte que en el moment de la matrícula has de satisfer dues condicions, complir
els requisits acadèmics i disposar de:
− Si ets estudiant de nou accés: portar la credencial de beca de l'any anterior
(Batxillerat, CFGS o Universitària) el dia de la matrícula presencial.
− Si ets estudiant de la UAB i el curs 2011-2012 vas gaudir d’una beca del MECE,
no has de fer cap tràmit addicional.
− Si el curs passat no vas gaudir d'una beca del MECE hauràs d’aportar
l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula del
curs 2012-2013 abans de formalitzar la matrícula. A l’hora de fer aquest tràmit,
tingues present que el termini màxim per obtenir l'acreditació pot ser d'uns 10
dies, i que no et podrem matricular com a becari condicional si no disposem
d’aquesta documentació. Pots trobar més informació a la web de l'Agència de
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).
L'acreditació NO substitueix la sol·licitud de beca. Per tant, independentment
que obtinguis l’acreditació de caràcter econòmic, has de demanar la beca en el
termini que estableixi la convocatòria de beques de caràcter General i de
Mobilitat. En cas contrari, la universitat procedirà a reclamar-te el pagament de
la matrícula (preus públics dels serveis acadèmics).
Has de tenir en compte que el resultat de la beca General i de Mobilitat pot ser
diferent del de l’acreditació, perquè les dades fiscals consultades poden
pertànyer a anys fiscals diferents.
Si tens veïnatge administratiu al País Basc, no pots sol·licitar la beca del MECE. Per
aquest motiu, has de sol·licitar la beca de Mobilitat del País Basc i has de fer arribar el
resguard de la sol·licitud a la Gestió acadèmica. Si vols matricular-te com a becari
condicional, ho hauràs de fer abans de formalitzar la matrícula.

Què has de tenir en compte envers el pagament de la
matrícula?
Amb la informació dels crèdits que has matriculat es calcularà l’import de la teva
matrícula, aplicant el preu del crèdit establert per a la teva titulació en el Decret pel
qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics per al curs acadèmic
2012-2013 (pendent de publicació). En aquesta pantalla podràs informar sobre les
diferents condicions de pagament, com poden ser:
Tipus de descompte: consulta si pots gaudir d’algun tipus de gratuïtat o de descompte.
Si et trobes en una de les situacions personals que permeten gaudir de bonificacions o
gratuïtat sobre els preus oficials de la matrícula, recorda que has de presentar la
documentació acreditativa abans de la matrícula. Aquest curs el Decret de preus no
bonifica la matrícula de les persones pertanyents a Famílies monoparentals ni de les
Més grans de 65 anys.
Tipus de beca: si has seguit les instruccions de l’apartat Què has de fer abans de la
matrícula?, i compleixes els requisits acadèmics, podràs seleccionar la matrícula com a
becari/becària condicional.
Si ets estudiant de segona titulació pots sol·licitar l'exempció del recàrrec per segona
titulació. En cas que es resolgui favorablement la teva sol·licitud et modificarem la
matrícula i et deduirem aquesta quantitat del tercer termini.
Has de tenir en compte que la gratuïtat d’aquestes beques tan sols s’atorga per als
crèdits matriculats per primera vegada, per les assignatures repetides abonaràs el
100% del preu del crèdit fixat en el Decret de preus, aplicant els coeficients de
repetició que corresponguin.
Pagament ajornat: si vols seleccionar aquesta modalitat, has de saber que aquest curs
acadèmic la UAB ha ampliat a tres els terminis de pagament, distribuïts de la manera
següent:
− El primer termini, en el moment de formalitzar la matrícula, en el qual se’t
carregaran les taxes administratives i els altres serveis, més el 30% de l’import
dels crèdits matriculats.
− El 15 de novembre de 2012, en el qual se’t carregarà el 30% de l’import dels
crèdits matriculats.
− El 20 de desembre de 2012, en el qual se’t carregarà el percentatge restant, el
40% de l’import dels crèdits matriculats, una vegada resolta la convocatòria de
beques Equitat per part de l’AGAUR (en l’apartat següent t’informarem sobre
aquesta nova modalitat de beca).
Tots els estudiants, inclosos els matriculats com a becari condicional, poden sol·licitar
el pagament ajornat, excepte si et vols acollir al Préstec AGAUR. En aquest cas, has de
fer el pagament en un únic termini i per domiciliació bancària. Una vegada concedit el
préstec, no s’hi pot renunciar.
Forma de pagament: a la UAB el pagament de la matrícula es fa per domiciliació
bancària.
Número de compte bancari i Titular del compte: si no tens informat el compte
bancari, o bé vols modificar-lo, ho pots fer en aquest apartat.
Taxes Opcionals: si ets menor de 28 anys, t'apareixerà seleccionat per defecte el preu
de l'assegurança escolar, ja que en aquest cas l’has d’abonar obligatòriament. També
has de seleccionar en aquest apartat altres serveis que t’ofereix la Universitat, com
l’assegurança complementària o la de mobilitat.

Què has de fer després de la matrícula?

(Informació pendent de la

publicació de la convocatòria Equitat)

Si ets estudiant de grau o d’una titulació de primer i/o segon cicle, podràs sol·licitar
una Beca Equitat al Portal de l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR), a partir del mes de setembre de 2012. La convocatòria de Beques Equitat té
com a objectiu garantir el principi d’equitat, de tal manera que, en base al nivell de
renda familiar, l’import total dels preus acadèmics (crèdits matriculats) que t’hem
calculat en el moment de fer la matrícula, pugui bonificar-se a posteriori entre el 10% i
el 50% del preu total, una vegada resolta la convocatòria. D’aquesta manera, a cada
llindar de renda li correspon el pagament d’un percentatge diferent del cost total dels
estudis.
La convocatòria Equitat té un sol requisit acadèmic. A l’igual que la del MECE, tan sols
bonifica les assignatures matriculades per primera vegada. Les matrícules per segona
vegada i successives no tenen bonificació, es paga el 100% del preu del crèdit que fixa
el Decret de preus (pendent d’aprovació), aplicant els coeficients de repetició que
corresponguin.
Els estudiants que sol·licitin una beca Equitat seran situats en un d’aquests llindars:
Llindar

Bonificació en els preus acadèmics
(crèdits matriculats per primera
vegada)

1
2
3
4
5
6

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Llindar bonificat
Llindar bonificat
Llindar bonificat
Llindar bonificat
Llindar bonificat
Llindar sense bonificació

Amb la resolució de la sol·licitud, l’AGAUR t’informarà del llindar al qual pertanys, i
comunicarà aquesta informació a la UAB. Si el teu llindar és diferent del 6, et
modificarem la matrícula inicial i t’informarem tant de l’import final com del pagament
pendent, si escau, que hauràs d’abonar en el tercer termini, el dia 20 de desembre de
2012. Si has abonat tota la matrícula abans d’aquesta data i et correspon la devolució
d’una part de l’import, procedirem a la devolució d’ofici.
Si el teu domicili familiar és a Catalunya i has sol·licitat la beca de caràcter General del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECE) no cal que sol·licitis la Beca Equitat, en
cas que se’t denegui la beca, l’AGAUR ja t’assignarà un dels Llindars de renda i ho
comunicarà a la UAB. Amb aquesta informació et modificarem la matrícula d’ofici,
aplicant la bonificació que et correspongui. Recorda que totes les comunicacions
relacionades amb beques, des de la modificació de matrícula als càrrecs posteriors,
t’arribaran per correu electrònic.
Si el teu domicili familiar és a fora de Catalunya i has sol·licitat la beca de Mobilitat del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport sí que hauràs de sol·licitar la Beca Equitat, ja que
la gestió d’aquesta beca és realitzada per una altra administració i l’AGAUR no disposa
d’aquestes dades.
I no t’oblidis de fer el pagament en les dates que t’hem informat...
Moltes gràcies per la teva col·laboració. Per a més informació, pots adreçar-te a la
Gestió acadèmica de la teva Facultat o Escola

