
 

 
Acord del Consell de Direcció sobre la modificació de la normativa econòmica 

de la Universitat Oberta de Catalunya 
 

 
 

 
S’acorda: 

I. Modificar els apartats 1 i 2 de l’article 2, que queden redactats de la següent manera: 

«1.- El Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les 
universitats públiques de Catalunya i a la UOC estableix els preus dels serveis 
acadèmics de caràcter docent i de caràcter no docent dels ensenyaments que 
condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials. 
 
 2.- El Patronat de la FUOC estableix els preus dels ensenyaments conduents a 
l’obtenció de titulacions pròpies, la contraprestació per serveis específics i la 
contraprestació pels recursos per a l’aprenentatge.» 
 

II. Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 3, que queden redactats de la següent manera: 

«2.- Per serveis acadèmics de caràcter no docent entenem els que prevegi el 
Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la UOC, altres disposicions vigents, o bé els que 
siguin aprovats pel Patronat de la FUOC. 
 
3.- Per serveis específics entenem els serveis de suport a la docència, els 
recursos per a l’aprenentatge, l’adhesió a La Virtual i l’aportació a Cooperació 
Universitària per al Desenvolupament.» 
 

III. Modificar la denominació del Capítol I del Títol II, que queda redactat de la següent 
manera: 
 

«Capítol I. Bonificacions i exempcions en la prestació de serveis acadèmics de 
caràcter docent i no docent.»  

 
IV. Modificar els apartats 1 i 2 de l’article 5, que queden redactats de la següent manera: 

 
«1.- Els estudiants membres de famílies nombroses de categoria especial 
tenen dret a l’exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter 
docent i no docent dels ensenyaments universitaris oficials.  
 
2.- Els estudiants membres de famílies nombroses de categoria general tenen 
dret a la bonificació del cinquanta (50) per cent dels preus dels serveis 
acadèmics de caràcter docent i no docent dels ensenyaments universitaris 
oficials.» 

 
V. Modificar l’apartat 1 de l’article 8, que queda redactat de la següent manera: 

 
«1.- Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el seu o 
la seva cònjuge i els seus fills o filles tenen dret a l’exempció total dels preus 



 

dels serveis acadèmics de caràcter docent i no docent dels ensenyaments 
universitaris oficials.» 

 
 

VI. Modificar l’apartat 2 de l’article 9, que queda redacta de la següent manera: 
 

«1.- Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, i també els 
seus fills o filles dependents, tenen dret a l’exempció total dels preus dels 
serveis acadèmics de caràcter docent i no docent dels ensenyaments 
universitaris.» 
 

VII. Modificar els apartats 1, 2 i 4 de l’article 11, així com la seva denominació, que queden 
redactats de la següent manera: 
 

«Article 11. Abast i condicions que donen dret a l’aplicació de les 
bonificacions i exempcions en la prestació de serveis acadèmics de 
caràcter docent i no docent 
 
1.- Les condicions que donen dret a l’aplicació de bonificacions i exempcions 
en la prestació de serveis acadèmics de caràcter docent i no docent s’han de 
complir a la data d’inici del servei acadèmic .  
 
2.- L’aplicació de les bonificacions i exempcions en la prestació de serveis 
acadèmics de caràcter docent i no docent es farà un cop l’estudiant hagi lliurat 
la documentació que acrediti les condicions a què donen dret i la Universitat 
l’hagi verificat.  
 

2.1 L’acreditació documental de les condicions que donen dret a l’aplicació 
de bonificacions i exempcions s’ha de dur a terme abans de la 
formalització de la matrícula i, en els casos que no sigui possible, en el 
termini màxim de quinze (15) dies naturals des de l’inici de la prestació 
de l’activitat acadèmica, llevat dels casos de discapacitat, la qual es pot 
acreditar des del mateix moment del reconeixement i en el termini 
màxim de quinze (15) dies naturals a partir de la data del 
reconeixement. 
  

2.2 Un cop verificada la documentació acreditativa, l’estudiant té dret a 
l’aplicació de les bonificacions i exempcions corresponents . La 
documentació que hagi estat verificada en semestres anteriors o en el 
procés d’accés dóna dret a l’aplicació automàtica de les bonificacions i 
exempcions corresponents sempre que continuï vigent.  

 
2.3 L’aplicació de bonificacions i exempcions en la prestació de serveis 

acadèmics, després de la formalització de la matrícula, implica un nou 
càlcul de l’import de la matrícula i la devolució dels imports 
corresponents dins dels terminis fixats en l’article 52 d’aquesta 
normativa. 

 
2.4 Si la documentació es lliura mitjançant la xarxa territorial de la UOC 

abans de la formalització de matrícula, el descompte s’aplica de 
manera automàtica. 

 
[...] 
 
4.- No s’apliquen, amb caràcter retroactiu, les bonificacions o exempcions en la 
prestació de serveis acadèmics de caràcter docent i  no docent de semestres 



 

acadèmics anteriors, llevat de l’exempció per discapacitat, que, un cop 
reconeguda, s’aplica des de la data de sol·licitud de reconeixement.»  

 
VIII. Modificar els  apartats 2, 3 i 4 de l’article 12, que queden redactats de la següent 

manera: 
 

2.- El preu dels serveis acadèmics de caràcter docent és determinat pel nombre 
i el tipus de crèdits de què l’estudiant es matricula: 

2.1 En els ensenyaments universitaris oficials, el preu del crèdit és 
establert cada curs acadèmic pel Decret pel qual es fixen els preus 
dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i 
a la UOC. 

 
2.2 En els ensenyaments universitaris propis, el preu del crèdit 

l’estableix cada any acadèmic el Patronat de la FUOC.  
 

3.- En els ensenyaments universitaris oficials, el preu del servei acadèmic de 
caràcter no docent corresponent a la matrícula l’estableix cada any acadèmic el 
Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la UOC.  
 
4.- Els preus dels serveis específics, s’estructuren de la manera següent: 
 

4.1 Els recursos per a l’aprenentatge: l’import d’aquest concepte 
només s’ha abonar sempre que l’estudiant es matricula d’una 
assignatura per primera vegada. 
 

4.2 Els serveis de suport a la docència: l’import d’aquest concepte s’ha 
d’abonar cada vegada que l’estudiant formalitza la matrícula. 

 
4.3 L’adhesió a La Virtual: l’import d’aquest concepte és opcional, el 

seu abonament es fa mitjançant un pagament únic. 

 
4.4  L’aportació a Cooperació Universitària per al Desenvolupament: 

l’import d’aquest concepte és opcional; el seu abonament és 
semestral. 

 
IX. Modificar els apartats 1, 2, 4 i 5 l’article 17, que queda redactat de la manera següent: 

 
«1.- Els estudiants que obtinguin en una assignatura la qualificació final de 
matrícula d’honor en ensenyaments universitaris de caràcter oficial tenen dret a 
l’exempció en la prestació dels serveis acadèmics de caràcter docent d’un 
nombre de crèdits equivalent als de l’assignatura en la qual hagin obtingut 
aquesta qualificació. 
 
2.- L’exempció en la prestació dels serveis acadèmics de caràcter docent per 
matrícula d’honor només s’aplica en els crèdits docents dels quals l’estudiant 
s’ha matriculat per primera vegada en el pla d’estudis o programa en què hagi 
obtingut aquesta qualificació.  
 
4.- En el supòsit que l’estudiant es matriculi d’una assignatura amb menys 
crèdits docents que l’assignatura en què va obtenir la qualificació de matrícula 
d’honor, s’aplica l’exempció en la prestació dels serveis acadèmics de caràcter 
docent per aquest nombre de crèdits docents i es guarda la diferència per a 
aplicar l’exempció en futures matrícules d’assignatures amb docència.  



 

 
5.- Si l’expedient acadèmic es tanca, es perd l’exempció en la prestació dels 
serveis acadèmics de caràcter docent.» 

 
X. Modificar els apartats 2.1 i 2.2 de l’article 18, que queden redactats de la següent 

manera: 
 

«2.1 L’estudiant ha de pagar el valor previst en concepte d’activitat docent per 
totes les assignatures que consten en l’acord acadèmic o, si escau, de 
modificació de l’acord acadèmic, independentment de la superació final 
d’aquestes assignatures. El valor dels crèdits que es computen per a la 
matricula és el del nombre de crèdits que l’estudiant cursa a la institució 
d’acolliment. 
 
2.2 S’apliquen els preus de la titulació que cursa l’estudiant vigents per al curs 
acadèmic durant el qual es dugui a terme la mobilitat.» 
 

XI. Modificar l’apartat 5 de l’article 24, que queda redactat de la següent manera: 
 

«5.- A banda de les conseqüències econòmiques previstes en els apartats 
anteriors, en els ensenyaments universitaris oficials, la modificació parcial de la 
matrícula implica també el cobrament l’import per la modificació fixat pel Decret 
pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques 
de Catalunya i a la UOC, llevat que la substitució o anul·lació s’hagi produït per 
causa imputable a la Universitat.» 
 

XII. Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 25, que queden redactats de la següent manera: 
 

2.- No obstant, si les assignatures objecte d’anul·lació no estan qualificades i es 
produeix alguna de les circumstàncies següents es procedirà a la devolució 
que, si escau, correspongui: 

 
2 .1 .  Defunció  
 
2.1.1 Si l’estudiant al·lega defunció d’un parent fins a segon grau de 

consanguinitat, del cònjuge o de la parella de fet, legalment constituïda, 
es procedeix a la devolució de l’import dels serveis acadèmics de 
caràcter docent de la matrícula. En el supòsit de defunció de parents de 
l’estudiant fins al segon grau de consanguinitat, s’ha de lliurar la 
fotocòpia del certificat de defunció. En cas que sigui defunció del cònjuge 
o de la parella de fet, també s’ha d’adjuntar la fotocòpia del llibre de 
família o la fotocòpia del certificat del registre de parelles de fet. 

 
2.1.2 Si es notifica la defunció del mateix estudiant, es procedeix a la devolució 

de l’import total de la matrícula. En aquest cas, els parents més propers 
han de lliurar l’original o la fotocòpia del certificat de defunció de 
l’estudiant.  

 
2 .2 .  Malaltia greu 
 
2.2.1 Si l’estudiant al·lega malaltia greu d’un parent de fins a segon grau de 

consanguinitat, del cònjuge o de la parella de fet, legalment constituïda, 
es procedeix a la devolució de l’import dels serveis acadèmics de 
caràcter docent de la matrícula. En el supòsit de malaltia greu de parents 
de l’estudiant fins al segon grau de consanguinitat, s’ha de lliurar la 
fotocòpia del certificat mèdic i, en el supòsit de malaltia greu en el cas del 



 

cònjuge o de la parella de fet, s’ha d’adjuntar també la fotocòpia del llibre 
de família o la fotocòpia del certificat del registre de parelles de fet. 

2.2.2 Si es notifica la malaltia greu del mateix estudiant, es procedeix a la 
devolució de l’import dels serveis acadèmics de caràcter docent de la 
matrícula. En aquest cas, els parents més pròxims han de lliurar la 
fotocòpia del certificat mèdic de l’INSS on s’acrediti explícitament la 
impossibilitat per part de l’estudiant de seguir amb els seus estudis 
universitaris a distància com a conseqüència de la seva malaltia i/o 
tractament mèdic. 

 
2.2.3 L’embaràs de risc té el mateix tractament que una situació de malaltia 

greu .  
 
2.3 Causes de força major: si l’estudiant al·lega incendi, inundació o 

esfondrament, s’ha de valorar la devolució de l’import dels serveis 
acadèmics de caràcter docent de la matrícula. En aquests casos, 
l’estudiant ha de lliurar una fotocòpia del comunicat dels bombers o de 
l’atestat policial. 

 
 2.4 Circumstàncies personals o econòmiques: si l’estudiant al·lega maternitat o 

paternitat, adopció, nacional o internacional, separació o divorci del 
cònjuge o de la parella de fet o atur, s’ha de valorar la procedència de la 
devolució de l’import dels serveis acadèmics de caràcter docent de la 
matrícula. 

 
a. Si l’estudiant al·lega maternitat o paternitat, ha de lliurar una fotocòpia 

del certificat de naixement del Registre Civil. 

b. Si l’estudiant al·lega adopció nacional, ha de lliurar una fotocòpia de la 

sentència d’adopció o del certificat d’inscripció d’aquesta resolució 

judicial al Registre Civil. 

c. Si l’estudiant al·lega adopció internacional, ha de lliurar una fotocòpia 

de l’autorització de l’entitat col·laboradora triada (ECAI) que tramiti 

l’expedient d’adopció internacional al país d’origen del menor.  

d. Si l’estudiant al·lega separació o divorci, ha de lliurar una fotocòpia de 

la sentència de divorci o separació o un certificat d’anul·lació o baixa 

del registre de parelles de fet . 

e. Si l’estudiant al·lega trobar-se en situació d’atur, ha de lliurar una 

fotocòpia d’inscripció als serveis públics d’ocupació.  

 

3.- Si l’estudiant al·lega altres causes no previstes en l’apartat anterior, la 
Universitat ha de requerir la documentació acreditativa corresponent, i ha de 
valorar si procedeix la devolució dels serveis acadèmics de caràcter docent de 
la matrícula.  

 
 

XIII. Modificar la denominació del Títol IV, que queda redactat de la següent manera: 
 
«Títol IV. Prestació de serveis acadèmics de caràcter no docent» 

 
XIV. Modificar l’article 27, que queda redactat de la següent manera: 

 



 

«Article 27. Taxa Import per a la prestació de serveis d’administració 
acadèmics de caràcter no docent 
 
1.- L’import associat a un servei acadèmic de caràcter no docent és fixat pel: 
 
1.1  Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, si es tracta 
d’ensenyaments conduents a l’obtenció d’una titulació universitària oficial. 

1.2 Patronat de la FUOC, si es tracta d’ensenyaments conduents a l’obtenció 
d’una titulació pròpia.  

 
2.- Els estudiants que acreditin alguna de les circumstàncies del Títol II 
d’aquesta normativa econòmica poden gaudir en la prestació del servei 
acadèmic de caràcter no docent de les exempcions i bonificacions que 
s’estableixin .  
 

XV. Modificar l’article 28, que queda redactat de la següent manera: 
 

«Article 28. Conseqüències econòmiques de les sol·licituds invàlides de 
prestació de serveis acadèmics de caràcter no docent 

 
1.- Si un cop transcorregut el termini de pagament de l’import corresponent no 
s’ha produït l’abonament, la sol·licitud de prestació de serveis acadèmics de 
caràcter no docent serà invàlida per manca de pagament.  
 
2.- Les sol·licituds de prestació de serveis acadèmics de caràcter no docent 
invàlides per manca de la documentació requerida en cap cas no donen dret a 
la devolució de l’import associat a la sol·licitud. 
 
3.- Si la sol·licitud de prestació de servei acadèmic de caràcter no docent és 
invàlida, l’estudiant l’ha de tornar a fer perquè es torni a tramitar i abonar 
l’import vigent en aquell moment.  
 
4.- En el supòsit que l’estudiant sol·liciti la devolució l’import associat a la 
prestació d’un servei acadèmic de caràcter no docent, la Universitat ha de 
valorar si el retorna.» 

 
XVI. Modificar l’article 29, que queda redactat de la següent manera: 

 

«Article 29. Efectes de la sanció per impagament en la prestació de 
determinats serveis acadèmics no docents 
 
Els estudiants que tinguin imposada una sanció per impagament no poden 
sol·licitar la prestació de serveis acadèmics de caràcter no docent en 
l’expedient en què s’ha produït l’impagament, ni tampoc en altres expedients 
que tingui oberts i no sancionats.» 

 
XVII. Modificar l’article 31, que queda redactat de la següent manera: 

 
«Els expedients acadèmics que siguin susceptibles d’adaptació a un nou pla 
d’estudis i que tinguin imposada una sanció per impagament dels serveis 
acadèmics de caràcter docent mantenen la sanció en l’expedient adaptat al nou 
pla d’estudis.»  

 
XVIII. Modificar l’apartat 2.1 de l’article 32, que queda redactat de la següent manera: 



 

 
«3.- En els ensenyaments universitaris oficials, l’estudiant ha d’abonar el preu 
del crèdit reconegut establert en el Decret pel qual es fixen els preus dels 
serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat 
Oberta de Catalunya.» 

 
XIX. Derogar l’apartat 2.2 de l’article 32. 

 
XX. Derogar l’apartat 2 de l’article 33. 

 
XXI. Modificar l’article 35, que queda redactat de la següent manera: 

 
«Els estudiants que, en virtut d’un conveni o acord de col·laboració vigent, 
gaudeixin d’alguna bonificació en l’import de la matrícula de l’expedient previ a 
l’adaptació, mantenen aquesta bonificació en l’expedient acadèmic resultant del 
procés d’adaptació, sempre que s’hagi signat una nova addenda amb una 
bonificació adaptada a la nova ordenació universitària.»  
 

XXII. Derogar l’article 36. 
 

XXIII. Modificar l’article 38, que queda redactat de la següent manera: 
 

«L’abonament dels serveis acadèmics de caràcter docent i de caràcter no 
docent es pot realitzar per mitjà d’alguna de les formes de pagament previstes 
en el Campus Virtual de la universitat.» 

 

XXIV. Modificar l’apartat 1.a de l’article 50, que queda redactat de la següent manera: 
 

«Impossibilitat de sol·licitar serveis acadèmics de caràcter no docent en 
qualsevol dels expedients acadèmics que l’estudiant tingui oberts a la 
Universitat.» 

 
XXV. Modificar la disposició addicional primera, que queda redactat de la següent manera: 

 

«Disposició addicional primera. Actualització dels preus dels serveis 
acadèmics de caràcter docent i no docent, dels serveis específics i dels 
recursos per a l’aprenentatge 
 
1.- Els preus dels serveis acadèmics de caràcter docent i no docent fixats pel 
Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la UOC entren en vigor l’endemà de la publicació al 
DOGC .  
 
2.- El preu dels serveis acadèmics de caràcter docent i no docent de les 
matrícules formalitzades abans de l’entrada en vigor d’aquest decret té caràcter 
provisional. Un cop aquests preus siguin fixats pel Decret, la UOC ha de 
procedir d’ofici a la revisió dels imports de les matrícules formalitzades i ha de 
retornar o sol·licitar el pagament de l’import que correspongui segons escaigui . 
 
3.- L’actualització dels serveis acadèmics de caràcter docent i no docent, dels 
serveis específics i dels recursos per a l’aprenentatge fixats pel Patronat de la 
FUOC seran vigents des de la seva aprovació.»  

 
XXVI. Modificar la disposició transitòria primera, que queda redactat de la següent manera: 

 



 

«La impossibilitat de sol·licitar serveis acadèmics de caràcter no docent en 
altres expedients amb sanció per impagament que l’estudiant tingui oberts i no 
sancionats a la Universitat i la impossibilitat de formalitzar la matrícula en 
qualsevol altre ensenyament ofert per la Universitat s’aplicaran a partir del 
semestre 2012/2 ». 
 

 

 
XXVII. Modificar la disposició transitòria segona, que queda redactat de la següent manera: 

 
«Disposició transitòria segona. Aplicació l’import per modificació de 
matrícula en ensenyaments universitaris oficials  
 
Les disposicions relatives a l’abonament l’import i a la devolució de la diferència 
de preu per modificació de matrícula en ensenyaments universitaris oficials, 
que s’estableixen en l’article 24 d’aquesta normativa, s’aplicaran a partir del 
semestre 2012/2 .» 

 
XXVIII. Modificació de la disposició final segona, que queda redactada de la següent manera: 

 
«La Normativa econòmica de la UOC ha de ser aprovada pel Consell de 
Govern de la Universitat, d’acord amb el que preveu l’article 14 de les Normes 
d’organització i funcionament de la Universitat.»  

 
 
 
Barcelona, a 4 de juliol de 2016.  


