Escola de Doctorat
Unitat Tècnica de Doctorat

QUADRE DE DECOMPTES I GRATUITATS PER BECA PEL CURS 2022/23

Quadre de la informació dels descomptes i gratuïtats per beques que s’apliquen als imports de les matricules i altres taxes.
Llegenda:
(1) Informació pagament (codificació que apareix a l’automatrícula -liquidació econòmica-) TD: Tipus de Descompte /TB: Tipus de Beca
(2) Número màxim de matrícules a les que afecta aquesta gratuïtat
Descompte

Codi (1)

S’aplica la gratuïtat en
aquestes TAXES
OBLIGATÒRIES

Imports que hauràs d’abonar

Documentació acreditativa

Núm.
Matr
(2)

Puc fer Auto-matrícula?

TAXA
DIPOSIT

TÍTOL

FN_Membre de família
nombrosa categoria general

TD: 1

50% de la matricula del seguiment
50 % de la Gestió d’expedient acadèmic

200,56€ el 50% de la matricula del seguiment
34,90€ el 50 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
7o € Taxa de serveis específics
1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

Carnet FN ha de ser vigent. Si tens el títol
individual de família nombrosa, has
d’acompanyar-lo d’una certificació
expedida a qualsevol delegació de la
Secretaria de Família del Departament de
Benestar Social i Família, en què consti la
data d’expedició del títol i el nombre de fills.
Només has d’aportar aquesta
documentació si no l’has aportat
anteriorment a la UAB.
Si ja l’has aportat anteriorment, la UAB
interoperarà amb la Generalitat per obtenir
les dades sobre aquesta documentació de
FN i les renovacions que hagis tramitat.
Si en el moment de la matrícula no tens
vigent el títol acreditatiu de família
nombrosa, disposes de deu dies per enviar
la comunicació a ed.matricula@uab.cat.

----

SI

50%

50%

0

0

0

0

FN_Membre de família
nombrosa categoria especial

TD: 2

100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic

7o € Taxa de serveis específics
1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt informada
aquesta gratuïtat a Aplicació descompte.
En cas que no et surti la gratuïtat i tinguis dret
llegir nota 1

Si el carnet de FN és d’una altra comunitat
autònoma diferent a Catalunya, has
d’enviar la documentació acreditativa a
ed.matricula@uab.cat.

DIS_Persones amb
discapacitat

TD: 90

100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic

7o € Taxa de serveis específics
1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

Certificat de reconeixement de discapacitat
expedit o validat per l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials o l’organisme
equivalent d’altres comunitats autònomes
de l’Estat espanyol.

--

SI.
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt informada
aquesta gratuïtat a Aplicació descompte.
En cas que no et surti la gratuïtat i tinguis dret
llegir nota 1
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TER_Víctimes d’actes
terroristes (també els seus
fills i cònjuges) Llegir nota 4
requisits

TD:91

100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic

7o € Taxa de serveis específics
1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

Resolució oficial acreditativa

--

SI
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt informada
aquesta gratuïtat a
Aplicació descompte.

0

0

En cas que no et surti la gratuïtat i tinguis dret
llegir nota 1
GEN_Víctimes de violència
de gènere (també els seus
fills dependents)

Càrrec a Projecte: abona la
matricula un projecte de la
UAB

95

_________

100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic

7o € Taxa de serveis específics
1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat (opcional)

Resolució judicial acreditativa, així com el
llibre de família en el cas dels fills o filles
dependents.(llegir nota 4)

--

SI
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt informada
aquesta gratuïtat a
Aplicació descompte.
En cas que no et surti la gratuïtat i tinguis dret
llegir nota 1

100%
Direcció, tutela i avaluació
continuada de la tesis doctoral: 401,12 €

1,12€ Assegurança escolar (menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

Convocatòria de l’ajut
Rresolució de l’ajut a càrrec a Projecte UAB
SEPA (autorització càrrec al compte
bancari)

--

NO
Has de contactar amb l’adreça electrònica de
contacte del teu programa i adjuntar el SEPA
per al pagament de les taxes que han d’anar al
teu càrrec.
El Programa de doctorat tramitarà
internament a l’Escola de Doctorat i la teva
sol·licitud de matricula i la documentació del
càrrec de l’import de la matricula .
Un cop hàgim fet la matricula l’Escola de
Doctorat t’enviarà, al teu correu, el
comprovant de la matricula.

NO

NO

Internament la UAB traspassa els llistats de
becaris i registre la beca al teu expedient
per a que et surti el codi corresponent de
gratuïtat a l’automatricula

El
nombre
de cursos
mentre el
contracte
estigui en
vigor

SI
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt informada
aquesta gratuïtat a Tipus de beca.
En cas que no et surti informada la beca i en
tinguis dret, llegir Nota 1.
Si no saps a quin Capítol correspon el teu
contracte de becari PIF, consulta a la gestió
administrativa del teu programa de doctorat.

NO

NO

100% Taxes de gestió d'expedient
acadèmic: 69,80 €

Estudiants de primer curs:
218,15 € Taxa d’estidi títol estranger per a
l’accés al doctorat, si escau

100% Serveis específics i de gestió:
70,00 €

PIF_Becari PIF-UAB –

TB: LPIFDEPTS
UAB

100% de la matricula del seguiment :
401,12€
7o € Taxa de serveis específics
(assumeix UAB)

69,80€ el 100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

Estudiants de primer curs:
218,15 € Taxa d’estidi títol estranger per a
l’accés al doctorat, si escau
100% Crèdits dels Complements de Formació
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Contracte Becari Personal
Investigador en Formació de
finançament específic o
projectes

_________

FI_Becari
FI-Generalitat
Inclou:els ajuts per:
· Contractació de Personal
Investigador en Formació
Novell FI-DGR
. Contractació de Personal
investigador

TB: 3 FIGENCAT

FI-SDUR -Generalitat
Catalunya-

TB: 33

100% de la matricula del seguiment
7o € Taxa de serveis específics
(assumeix UAB)

69,80€ el 100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat (opcional)

Estudiants de primer curs:
218,15 € Taxa d’estidi títol estranger per a
l’accés al doctorat, si escau.
100% Crèdits dels Complements de Formació

100% de la matricula del seguiment
7o € Taxa de serveis específics
(assumeix UAB)

69,80€ el 100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat (opcional)
Estudiants de primer curs:
218,15 € Taxa d’estidi títol estranger per a
l’accés al doctorat, si escau
100% Crèdits dels Complements de Formació

FPU_Becari FPU- Ajuts del
Ministeri

TB: 2 FPU

100% de la matricula del seguiment
7o € Taxa de serveis específics
(assumeix UAB)

69,80€ el 100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

Estudiants de primer curs:
218,15 € Taxa d’estidi títol estranger per a
l’accés al doctorat, si escau.
100% Crèdits dels Complements de Formació
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Si ets Becari PIF però amb contracte amb
finançament específic/projecte, no podràs fer
automatrícula amb gratuïtat. Consulta a la
gestió administrativa del teu Programa de
Doctorat si et tramiten un càrrec a Projecte.
En aquest cas has de seguir les indicacions de
Càrrec a projecte d’aquesta mateixa taula

NO

NO

Ets beneficiaris de l’ajut i et farà el
contracte o estàs ja contractat com a
personal investigador per la UAB:
Internament la UAB registre la beca al teu
expedient
Ets beneficiari d’aquest ajut i estàs
contractat o et farà el contracte un centre
de recerca, Institut de recerca o una
fundació hospitalària o institució que no és
la UAB, llegir Nota 2.

4

SI
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt
informada aquesta gratuïtat a Tipus de
beca.
En cas que no et surti informada la beca i en
tinguis dret , llegir Nota 2.

NO

NO

Ets beneficiaris de l’ajut i et farà el
contracte o estàs ja contractat com a
personal investigador per la UAB:
Internament la UAB traspassa els llistats i
registre la beca al teu expedient per a que
et surti el codi corresponent de gratuïtat a
l’automatricula
Ets beneficiari d’aquest ajut i estàs
contractat o et farà el contracte un centre
de recerca, Institut de recerca o una
fundació hospitalària o institució que no és
la UAB, llegir Nota 2.

4

SI
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt
informada aquesta gratuïtat a Tipus de
beca.
En cas que no et surti informada la beca i en
tinguis dret , llegir Nota 2.

NO

NO

Ets beneficiaris de l’ajut i et farà el
contracte o estàs ja contractat com a
personal investigador per la UAB
Internament la UAB registre la beca al teu
expedient per a que et surti el codi
corresponent de gratuïtat a l’automatricula.
Ets beneficiari d’aquest ajut i estàs
contractat o et farà el contracte un centre
de recerca, Institut de recerca o una
fundació hospitalària o institució i no per la
UAB, llegir Nota 2.

4

SI
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt
informada aquesta gratuïtat a Tipus de
beca.
En cas que no et surti informat i en tinguis
dret, llegir Nota 2.

NO

NO
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FPI_Ajut per a la
contractació per a la
formació de doctors (Ajuts
del Ministeri)

TB: 8 FPIMEC

100% de la matricula del seguiment
7o € Taxa de serveis específics

1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
69,80€ el 100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)
Estudiants de primer curs:
218,15 € Taxa d’estidi títol estranger per a
l’accés al doctorat, si escau
100% Crèdits dels Complements de Formació

Beca Doctorat Industrials-

TB: 9
Doctorat
Industrial

100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
7o € Taxa de serveis específics

1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

Ets beneficiaris de l’ajut i et farà el
contracte o estàs ja contractat com a
personal investigador per la UAB et sortirà
informat a INFORMACIÓ DE PAGAMENT a
l’automatricula el codi d’aquesta beca.

4 o fins
la
finalitza
ció del
contrac
te

Ets beneficiari d’aquest ajut i estàs
contractat o et farà el contracte un centre
de recerca, Institut de recerca, una fundació
hospitalària o institució i no la UAB, tot i
estar ubicat en el Campus de la UAB, llegir
nota 3.

PRO_Beca Pronabec

TB: 12

TB: 14

100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
7o € Taxa de serveis específics
Crèdits dels Complements de Formació
+
Certificats Acadèmics
Taxa títol oficial doctor

1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
7o € Taxa de serveis específics
Crèdits dels Complements de Formació
+
Taxa modificació de matricula
Taxa títol oficial doctor

1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

NO

NO

NO pot fer l’automatricula com becari PFI.
Llegir nota 3

NO

NO

Document acreditatiu de la concessió de de
la beca o llistat de becaris que disposa
l’Escola de Doctorat

3

SI.
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt informada
aquesta gratuïtat a Tipus de beca.

NO

NO

Anid/Conicyd per a cada curs ha d’enviar un
llistat dels becaris a la UAB

Segons
llistat
anual

SI
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt informada
aquesta gratuïtat a Tipus de beca.

SÍ

SÍ Llegir nota 5

SÍ

SÍ Llegir nota 5

Estudiants de Primer:
218,15€ Taxa estudi títol estranger per a
l’accés doctorat, si escau

ANID_Beca/ abans Beca
Conycid

SI.
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt informada
aquesta gratuïtat a Tipus de beca.
En cas que no et surti informat i en tinguis
dret, llegir Nota 2.

En cas que no et surti informat i en tinguis
dret, llegir Nota 2.

Estudiants de primer curs:
218,15 € Taxa d’estidi títol estranger per a
l’accés al doctorat, si escau
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Pronabec per a cada curs ha d’enviar un
llistat dels becaris a la UAB.

Segons
llistat
anual

SI
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt
informada aquesta gratuïtat a Tipus de
beca.
En cas que no et surti informat i en tinguis
dret, llegir Nota 2.
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SEPIE-Argentina

TB: 16

100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
7o € Taxa de serveis específics
1,12 € Assegurança Escolar menors de
28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de
mobilitat(opcional)
Crèdits dels Complements de Formació

CAP

Llista Conveni SEPIE-Argentina

Segons
Conveni
SEPIE

SI

SI

SI. Llegir nota 5

NO

NO

‘

SÍ

NO

+
Taxa Certificacions Acadèmiques
Taxa modificació de matricula
Taxa estudi títol estranger accés doct
Taxa Certificat per legalitar/homologar
Taxa Titol oficial doctor

Beca Institut de Recerca de la
Vall d’Hebron
( beques
pròpies
o
especifiques
d’aquest institut) Pagament
per factura

________

CSC_Beca CSC

_____

Beques pròpies de l’IRVH

El pagament de la matricula el farà l’IRVH per
factura a la UAB. Cal que contactis amb
l’Administració de l’IRVH (VHIR)enviant un
correu a la seva adreça, ells t’informaran de les
taxes que et cobreixen i hauràs d adjuntar el
document SEPA. Per a fer el càrrec dels
imports que ells no et cobreixin.
100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
7o € Taxa de serveis específics

1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

Si l’investigador que t’acull és responsable
d’un projecte de la UAB, ha de fer una
autorització de càrrec a projecte (veure
aquesta mateixa taula:càrrec a projecte).

NO .
L’Escola de Doctorat quan rebi la
documentació del pagament de la matricula,
la formalitzarà i t’enviarà el justificant

Si l’investigador que t’acull és responsable
d’un projecte que no és de la UAB, has de
contactar amb l’investigador per correu
electrònic i adjuntar el document SEPA

per al pagament de les taxes que no
assumeix el projecte
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Marie Curie_Ajut a la
matricula per a persones
contractades pel projectes
(Beca Marie Curie)

--

100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
7o € Taxa de serveis específics

1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

Convocatòria de l’ajut
Rresolució de l’ajut a càrrec a Projecte UAB
SEPA (autorització càrrec al compte
bancari)

NO.
Has de contactar amb l’adreça electrònica de
contacte Programa de doctorat, ells
tramitaran internament la petició i
documentació del càrrec de la matricula a
l’Escola de Doctorat
Has d’adjuntar-lis el SEPA per al pagament de
les taxes que no cobreix el projecte

NO

NO

Beca INPHINIT-La Caixa

22

100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
acadèmic
7o € Taxa de serveis específics
1,12 € Assegurança Escolar menors de
28 anys

4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

La UAB internament ha informat i ha
registrat al teu expedient que tens concedit
aquest ajut.

SI
Comprova a l’automatricula que en el pas:
Informació de pagament et surt informada
aquesta gratuïtat a Tipus de beca.
En cas que no et surti informat i en tinguis
dret, llegir Nota 2.

NO

En cas que
correspongui
llegir nota 5

BE_Beca BECAL Paraguay
BEca "Carlos Antonio lópez"

20

100% de la matricula del seguiment
100 % de la Gestió d’expedient
Acadèmic.
Crèdits de Complements de Formació
7o € Taxa de serveis específics1,12 €
Assegurança Escolar menors de 28 anys
+
Taxa Certificacions Acadèmiques
Taxa modificació de matricula
Taxa estudi títol estranger accés doct
Taxa Certificat per legalitzar/homologar
Taxa Títol oficial doctor

1,12 € Assegurança Escolar menors de 28 anys
4,48€ Assegurança complementaria
8,06€ Assegurança de mobilitat(opcional)

BECAL per a cada curs envia el llistat dels
becaris a la UAB, no cal cap documentació

SI

--

SI llegir nota 5

Segons
llistat
anual

Nota 1: has d’enviar el document acreditatiu del descompte o de la beca, escanejat, per correu electrònic a l’adreça ed.matricula@uab.cat (indica el teus noms i cognoms
complets, NIU/NIA, DNI/Passaport/NIE. L’Escola de Doctorat et respondrà aquest correu, dins del termini de 15 dies, conforme s’ha registrat la gratuïtat i que ja pots fer
l’automatricula amb aquesta condició.

Nota 2: Tant si ets contractat per la UAB recent concessió, com si ets contractat per un centre de recerca o fundació hospitalària o institució que no és la UAB, has
d’enviar un correu electrònic a l’adreça ed.matricula@uab.cat (indica el teus noms i cognoms complets, NIU/NIA, DNI/Passaport/NIE i la beca que tens concedida,
adjuntant el document acreditatiu de ser beneficiari (credencial, contracte com a Personal Investigador en Formació o resolució de la beca). L’Escola de Doctorat et
respondrà aquest correu, dins del termini de 15 dies, conforme s’ha registrat la gratuïtat i que ja pots fer l’automatricula amb aquesta condició.
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Nota 3 : Si la institució que t’ha fet el contracte com a personal investigador et paga l’import de la teva matrícula, caldrà que contactis amb l’administració d’aquesta
institució i que li facis arribar el document SEPA per al càrrec de l’import de la matricula que no assumeix la institució. Comprova abans a la web/Matricula de primer o
Matricula de la resta de cursos/Preus i Modalitats de pagament/ beques i ajuts, si la institució consta a la llista d’institucions i en cas que no, has de veure la informació a la
mateixa web, a l’apartat, si la matricula l’abona un tercer.

Nota 4:
Llibre de família en el cas dels fills dependents fins als 21 anys o certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills més grans de 21 anys.
Un dels documents acreditatius següents: sentència condemnatòria, ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar a favor de la
víctima, informe del Ministeri Fiscal, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, o informe o certificat que acreditin que la persona sol·licitant està sent atesa com
a víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents, com ara Serveis Socials, Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista de la
Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD), Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte, recurs públic d’acollida, entitat subvencionada per una Administració pública concreta per a l'atenció a dones víctimes de
la violència masclista en l'àmbit de la parella. (consulteu-ne el detall).
NOTA 5:
Les beques que poden incloure la taxa d'expedició de títol oficial heu d’enviar un correu a ed.titols@uab.cat, si no us surt aquesta gratuïtat a la sol·licitud online del títol.
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