ANNEX 1. APROVAT PER LA COMISSIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL SOCIAL DE 11/06/18

Proposta d’aprovació del preu del crèdit dels ensenyaments de grau per als estudiants no
ciutadans de la Unió Europea i no residents per al curs 2018-2019.
El curs 2017-2018 fou el tercer curs en què la UPF i les universitats catalanes van oferir places
per mitjà de l’establiment de procediments d’admissió per als estudiants no ciutadans de la
Unió Europea i no residents d’acord amb la regulació del Reial decret 412/2014, de 6 de juny,
pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments
universitaris oficials de grau. Aquesta regulació permet l'admissió als ensenyaments de grau
dels estudiants amb títols homologats al títol de Batxillerat, obtinguts o realitzats en sistemes
educatius d'estats que no siguin membres de la Unió Europea i amb els quals no s'hagin subscrit
acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxillerat en règim de reciprocitat.
D’altra banda, el decret de preus aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya anualment,
contempla que els consells socials de les universitats públiques i el Patronat de la Fundació per
a la Universitat Oberta de Catalunya poden establir el preu dels crèdits en qualsevol nivell
d'estudis per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d'estats membres
de la Unió Europea ni dels estats en els quals sigui d'aplicació el règim comunitari, sense que el
preu corresponent pugui excedir el 100% del seu cost, sens perjudici del que prevegin els
acords i els convenis o tractats internacionals en aquesta matèria i la resta de la normativa
vigent.
A aquest efecte, d'acord amb el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma
mitjançant la Llei orgànica 2/2009, aprovat pel Reial decret 557/2011, de 20 d'abril,
l'autorització d'estada concedida als estudiants estrangers no equivaldrà a la condició de
residents.
D’altra banda, per al curs 2018/19, el nombre d’estudiants sotmesos a aquest règim de preus fa
que sigui necessari disposar, al més aviat possible, de la informació relativa a l’import del crèdit
que hauran de pagar per aquest curs.
En conseqüència, d’acord amb allò que estableixi el decret de preus que s’aprovarà pel Govern
de la Generalitat de Catalunya, es proposa aprovar els preus per al curs acadèmic 2018-2019
dels ensenyaments de grau per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents a
l’Estat espanyol, que, segons el coeficient d'estructura docent que correspongui a cada
titulació, tindrà els imports per crèdit que figuren a continuació:
Coeficient d’estructura docent dels
ensenyaments de grau
Coeficient d’estructura docent A
Coeficient d’estructura docent B
Coeficient d’estructura docent C

Preu del crèdit
110.99€
139.32€
156.67€

L’aplicació d’aquest preu no subvencionat no variarà al llarg del curs acadèmic i estarà
condicionada a la situació de nacionalitat i/o residència acreditada abans de l’inici del curs
acadèmic, en els terminis que estableixi la universitat.
El càlcul i la liquidació de les possibles exempcions i bonificacions es realitzaran sobre l’import
aprovat pel Consell Social de la UPF.
Per tal de no perjudicar als estudiants, no ciutadans de la UE i no residents, que van accedir als
estudis de grau abans del curs 2017-2018 i se’ls va aplicar en aquell moment el preu públic, se’ls
continuarà bonificant els crèdits que matriculin aplicant-se el preu que estableixi el decret de
preus per als estudiants nacionals de la Unió Europea i residents.
El gerent,

Barcelona, 31 de maig del 2018

