INFORMACIONS IMPORTANTS PER A LA MATRÍCULA
D’ACCÉS ALS GRAUS I ALS ESTUDIS DE PRIMER I/O
SEGON CICLE - CURS ACADÈMIC 2014-2015
El Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics per al curs
acadèmic 2014-2015 ha establert que el procés de matrícula d’aquest curs acadèmic pot
requerir la realització de tràmits addicionals previs i/o posteriors. Atesa la rellevància dels
tràmits, la UAB posa a la teva disposició el Manual de matrícula amb la informació actualitzada
i aquest document de guia de matrícula, que complementa el manual.
Així mateix, per tal d’ajudar a orientar-te sobre l’import de la teva matrícula abans d’iniciar el
procés, la UAB també posa a la teva disposició un simulador de matrícula.

Què has de fer abans de la matrícula?
La primera pregunta a respondre és si vols sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport (MECE).
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 complir els requisits acadèmics i que:
− Si el curs 2013-2014 vas gaudir d’una beca de caràcter general a qualsevol universitat
catalana o bé vas cursar el batxillerat o un CFGS a Catalunya amb la condició de becari,
no has de fer cap tràmit addicional.
− Si vas gaudir d’una beca de caràcter general cursant estudis de batxillerat, CFGS o
universitaris a una altra Comunitat Autònoma, el dia de la matrícula presencial has de
portar la credencial de beca de l'any anterior.
− Si el curs passat no vas gaudir d'una beca de caràcter general, o si la vas gaudir a una
altra universitat que no sigui la UAB, hauràs de sol·licitar l'acreditació de caràcter
econòmic a efectes de formalitzar la matrícula del curs 2014-2015. A l’hora de fer
aquest tràmit, tingues present que el termini màxim per obtenir l'acreditació pot ser
d'uns 10 dies, i no podràs matricular-te com a becari condicional si l’AGAUR no ens ha
fet arribar prèviament aquesta informació. És molt important que facis la sol·licitud tan
aviat com et sigui possible. 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.
Si tens veïnatge administratiu en el País Basc, no pots sol·licitar la beca del MECE, has de
sol·licitar la beca del Govern Basc i fer arribar el resguard de la sol·licitud a la teva gestió
acadèmica.
Si ets estudiant de la UAB, també pots sol·licitar la beca EQUITAT, independentment del teu
lloc de residència habitual (inclosos els sol·licitants de la beca del Govern Basc), sempre que
estiguis dins el col·lectiu d’alumnes al que va adreçada aquesta convocatòria. Aquesta beca pot
suposar una minoració del preu de la matrícula, que s’aplicarà si tens la resolució positiva i
compleixes el requisits que estableix la convocatòria.
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Què has de tenir en compte envers la matrícula?
Si fas la matrícula assistida, segueix les instruccions que et donen les persones de la gestió
acadèmica. Veuràs que passaràs per diferents pantalles fins arribar a la de selecció de les
assignatures que vulguis matricular. Si ets estudiant de grau, en aquesta pantalla pots canviar
el règim de dedicació dels estudis (temps complet o temps parcial). Si tens dubtes, pots
consultar les preguntes freqüents sobre el règim de permanència.
Si participes a un programa de mobilitat, recorda que en el moment de la matrícula hauràs
d’incloure les assignatures que vagis a cursar a la universitat de destinació.
Amb la informació dels crèdits matriculats 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 2014-2015. 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.
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.
Has de tenir en compte que la gratuïtat de la beca de caràcter general del MECE 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 t’ofereix tres terminis de pagament, distribuïts de la manera següent:
− El primer termini, a partir del 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 segon termini, a partir del 15 de novembre de 2014, en el qual se’t carregarà el 30%
de l’import dels crèdits matriculats.

−

El darrer termini, a partir del 20 de desembre de 2014, 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.

Tots els estudiants, inclosos els matriculats com a becaris condicionals, podeu 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.
Forma de pagament: a la UAB el pagament de la matrícula es fa per domiciliació bancària. Si et
vols acollir al préstec AGAUR has de seleccionar la forma de pagament: préstec AGAUR, triar
una de les entitats financeres en conveni, i informar el compte bancari que utilitzaràs per
aquesta gestió. L’entitat financera que hagis seleccionat es posarà en contacte amb tu a partir
del 15 d’octubre de 2014 per formalitzar el préstec. Una vegada concedit el préstec, no s’hi pot
renunciar. Si més endavant ets beneficiari d’un ajut a l’estudi, l’import concedit s’utilitzarà per
la minoració/amortització del préstec.
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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. En el cas que no siguis el titular del compte
bancari o en el cas que el modifiquis, hauràs de lliurar a la gestió acadèmica del teu centre, el
document d’ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe, degudament signat, en el termini de
10 dies.
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 pots
seleccionar en aquest apartat altres serveis que t’ofereix la Universitat, com l’assegurança
complementària, obligatòria si tens prevista la realització de pràctiques, o l’assegurança
complementària de mobilitat si tens previst cursar una part dels teus estudis fora de l’estat
espanyol.

I després de la matrícula?
Si encara no has sol·licitat cap beca, estiguis matriculat o no com a becari, recorda que has de
fer les sol·licituds dins el termini que estableix cada convocatòria (Caràcter General, Equitat i/o
Govern Basc).
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 et calculem en el moment de fer la matrícula, pugui bonificar-se
posteriorment, una vegada resolta la convocatòria. D’aquesta manera, a cada llindar de renda
li correspondrà el pagament d’un percentatge diferent del cost total dels estudis. La
convocatòria Equitat, 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, aplicant el coeficient de repetició que
correspongui.
Amb la resolució de la sol·licitud, l’AGAUR t’informarà del llindar al qual pertanys, i comunicarà
aquesta informació a la UAB. Si pertanys a un llindar bonificat, et modificarem la matrícula
inicial a partir del dia 20 de desembre de 2014. 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.
Tingues present que, a banda d'aquestes convocatòries, la UAB posa al teu abast altres
programes d'ajut a l'estudi, com ara la beca Finestreta, destinada a compensar aquelles
situacions sobrevingudes que dificulten el seguiment d'estudis universitaris. Informa-te'n a
l'enllaç de beques i ajuts a l'estudi.

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

