APROVACIÓ DE TARIFES I PREUS ACADÈMICS ALS CENTRES
DOCENTS
D'ENSENYAMENT
SUPERIOR
I
INSTITUTS
UNIVERSITARIS ADSCRITS PER A L'EXERCICI 2018
Acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de 7 de maig del 2018
S'aproven, per unanimitat, vista la resolució del rector e.f. de data 27 d'abril del
2018, les tarifes i preus acadèmics als centres docents d'ensenyament superior i
instituts universitaris adscrits per a l'exercici 2018, amb efectes des del curs 20182019, següents:
Primer. Preu per serveis complementaris a la docència: la utilització ordinària dels
serveis de suport a la docència i a la recerca, serveis de promoció i comunicació,
innovació, millora i suport a la docència, serveis sobre la internacionalització,
d'orientació laboral, de cultura i esport, de qualitat, d'assessorament especialitzat o
altres serveis: 200 euros/estudiant equivalent a temps complet/any (Estudiant
equivalent a temps complert = 60 crèdits ECTS), tant de titulacions oficials com
pròpies.
Segon. Preu en concepte de compensació per la tramitació d'expedients de
programació, verificació i acreditació de títols oficials de grau i màster universitari:
5.000 euros per titulació/any. En el cas de dobles titulacions, mentre no siguin
sotmeses a acreditació, 2.500 euros per titulació/any.
Tercer. Preu en concepte de control acadèmic i marca de les titulacions pròpies:
- Títol Superior (format de grau): 5.000 euros per titulació/any.
- Màster (mínim 60 ECTS): 5.000 euros per titulació/any.
- Diploma de postgrau (mínim de 30 crèdits ECTS): 2.500 euros per titulació/any.
- Curs de postgrau (mínim de 10 crèdits ECTS) 1.000 euros per titulació/any.
1. Aquestes tarifes no inclouen:
- Els costos directes d'emissió dels títols. Els centres adscrits abonaran a la UPF el
seu cost efectiu quan la Universitat en faci l'expedició.
- Els costos de determinats serveis de la UPF si se'n fa un ús intensiu que requereixi
mitjans extraordinaris.
- El preu per les llicencies o cessió de productes o serveis.
- El cost dels cursos específics de formació o similars.
- El cànon per l'ús dels espais o equipaments de la UPF

2. En el cas de titulacions oficials o pròpies impartides per centres adscrits en
col·laboració amb altres universitats, s'estarà a allò establert en el conveni de
col·laboració, si bé els costos resultants hauran d'aproximar-se a aquestes tarifes en
el càlcul de les compensacions que pertoquin a la UPF. En el cas que la UPF en
sigui coordinadora, l'exclusió no afectarà la tarifa per la tramitació d'expedients de
programació, verificació i acreditació de títols oficials de grau i màster universitari.
Quart. Tarifa per autoritzacions de titulacions pròpies dels centres adscrits que no
comportin un títol de la UPF:
- Títol Superior (format de grau): 5.000 euros per titulació/any.
- Màster (mínim 60 ECTS): 5.000 euros per titulació/any.
- Diploma de postgrau (mínim de 30 crèdits ECTS): 2.500 euros per titulació/any.
- Curs de postgrau (mínim de 10 crèdits ECTS) 1.000 euros per titulació/any.
Cinquè. Les tarifes s'acrediten a l'inici del curs acadèmic en base a les titulacions
ofertades. La liquidació es fa abans del 31 de desembre de l'exercici pressupostari
en què s' acrediten sense perjudici del fraccionament del pagament.
Sisè. Aquestes tarifes també seran d'aplicació per al càlcul de l'aportació econòmica
del centre Barcelona School of Management (BSM) a la UPF, una vegada s'hagin
regulat les relacions econòmiques entre la UPF i la Fundació IDEC en el seu
conjunt.
Setè. Les tarifes pels conceptes assenyalats en aquest acord, a partir de l'exercici
2019, s'aprovaran conjuntament amb el pressupost de la UPF amb la resta de tarifes
de la UPF.
Vuitè. Aquestes tarifes substitueixen qualsevol altre compensació prevista per als
mateixos conceptes a la normativa de la UPF.
Novè. Preu per tutela acadèmica:
- Estudis oficials: els centres adscrits recapten el percentatge sobre els preus públics
dels ensenyaments oficials que imparteixen les universitats i que els estudiants han
d'abonar en concepte de tutela acadèmica a la Universitat, que estableix anualment
el Decret de preus públics dels ensenyaments universitaris.
- Títols propis de la UPF de grau, màster, diploma i curs de postgrau: els centres
adscrits recapten el percentatge per tutela acadèmica que els estudiants han d'abonar
en concepte de tutela acadèmica a la Universitat. Aquest percentatge es calcularà
de la mateixa manera que la indicada al Decret de preus pels ensenyaments oficials.
Aquest preu es començarà a meritar en el curs acadèmic en el què s'apliqui el nou
procediment dels estudis propis.
- La liquidació a la UPF d'aquests preus es farà abans del 31 de desembre de
l'exercici pressupostari en el què s'han fet les matriculacions.

