
GRAUS ESUPT Crèdits acadèmics
1a. Vegada 85,08 €/crèdit
2a. Vegada 97,34 €/crèdit
3a. vegada o més 109,60 €/crèdit
convalidat/reconegut (*) €/crèdit
adaptació de pla 0,00 €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
visitant/Oient/estudiant aula oberta 85,08 €/crèdit
1a. Vegada 93,13 €/crèdit
2a. Vegada 107,11 €/crèdit
3a. vegada o més 121,09 €/crèdit
convalidat/reconegut (*) €/crèdit
adaptació de pla 0,00 €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
visitant/Oient/estudiant aula oberta 93,13 €/crèdit
1a. Vegada 93,13 €/crèdit
2a. Vegada 107,11 €/crèdit
3a. vegada o més 121,09 €/crèdit
convalidat/reconegut (*) €/crèdit
adaptació de pla 0,00 €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
visitant/Oient/estudiant aula oberta 93,13 €/crèdit
1a. Vegada 91,38 €/crèdit
2a. Vegada 105,11 €/crèdit
3a. vegada o més 118,83 €/crèdit
convalidat/reconegut (*) €/crèdit
adaptació de pla 0,00 €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
visitant/Oient/estudiant aula oberta 91,38 €/crèdit

curs acadèmic 
2021/22

curs acadèmic 
2022/23

69,80 €
27,27 €
27,27 €
54,54 €

54,54 €

50,00 € 50,00 €
70,00 €

0,00 € 30,00 €
50,00 € 50,00 €

0,00 € 100,00 €
50,00 € 50,00 €

3% import total 
de la matrícula 

3% import total 
de la matrícula 

30,00  

Preu que s' 
estipuli a la 
convocatòria 
conjunta UPF

15,00 € Preus que 
estipuli PEI UPF

Al preu/crèdit dels Graus, caldrà afegir l'import que s'ha d' ingressar a la universitat adscrivent que s'aprovi en el Decret de la
Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

(*) S'aplicarà el % que s'aprovi en el Decret de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya més 3,34 €/crèdit.

CATÀLEG DE SERVEIS I PREUS TecnoCampus                                                                                
Curs acadèmic 2022/23

Escola Superior Politècnica Tecnocampus - ESUPT

Grau en Enginyeries ESUPT 

Grau en Mitjans Audiovisuals ESUPT 

Grau en Disseny i Producció de Videojocs ESUPT 

Doble grau en Disseny i Producció de Videojocs-
Informàtica ESUPT 

PREUS

Més tot allò que es reguli al Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya pel  curs acadèmic 2022/23 , que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESUPT UPF.

Sol·licitud estudis convalidació i reconeixements 
Expedició certificacions acadèmiques 

Trasllat expedient acadèmic (excepte el trasllat entre centres del Grup UPF i els centres integrats de 
la UPF, que no tindrà cost).
Serveis SIGMA 

Preus que 
estableixi el 
Decret de la 
Generalitat pel 
qual es fixen els 
preus dels 
serveis 

Ampliació i progressió de matrícula  (trimestral)

Presentació sol.licituds i documentació estudiants procedents SE no membres UE no subscrits 
acords internacionals

Enviament títol oficial a l'estranger
Demora pagament matrícula fins a 15 dies naturals vençuts
Demora pagament matrícula de 16 a 30 dies naturals vençuts

SERVEIS DE SECRETARIA ACADÈMICA 

Gestions acadèmiques sol·licitades fora de termini

Pagament fraccionat excepcional

PDL (Prova de diagnòstic lingüístic)

Gestió d'expedient acadèmic (anual)

Demora pagament matrícula a partir de 31 dies naturals vençuts
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ESTUDIS UNIVERSITARIS GRAUS ESCSET Crèdits acadèmics
1a.vegada 86,14 €/crèdit
2a.vegada 98,56 €/crèdit
3a.vegada o  més 110,97 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 86,14 €/crèdit
1a.vegada 92,51 €/crèdit
2a.vegada 105,88 €/crèdit
3a.vegada o  més 119,25 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 92,51 €/crèdit
1a.vegada 86,14 €/crèdit
2a.vegada 98,56 €/crèdit
3a.vegada o  més 110,97 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 86,14 €/crèdit
1a.vegada 86,14 €/crèdit
2a.vegada 98,56 €/crèdit
3a.vegada o  més 110,97 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 86,14 €/crèdit
1a.vegada 86,14 €/crèdit
2a.vegada 98,56 €/crèdit
3a.vegada o  més 110,97 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 86,14 €/crèdit
1a.vegada 86,14 €/crèdit
2a.vegada 98,56 €/crèdit
3a.vegada o  més 110,97 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 86,14 €/crèdit
1a.vegada 86,14 €/crèdit
2a.vegada 98,56 €/crèdit
3a.vegada o  més 110,97 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 86,14 €/crèdit

curs 
acadèmic 
2021/22

curs 
acadèmic 
2022/23

69,80  
27,27  
27,27  
54,54  

54,54  

50,00  50,00 €
0,00  70,00 €
0,00  30,00 €

50,00  50,00 €
0,00  100,00 €

50,00  50,00 
3% import 
total de la 
matrícula 

3% import 
total de la 
matrícula 

30,00  

Preu que s' 
estipuli a la 
convocatòria 
conjunta UPF

15,00  
Preus que 
estipuli PEI 
UPF

 

Més tot allò que es reguli al Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques 
de Catalunya pel  curs acadèmic 2022/23, que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCSET.

PREUS

CATÀLEG DE SERVEIS I PREUS TecnoCampus                                                                              
Curs acadèmic 2022/23

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus - ESCSET

Al preu/crèdit dels Graus, caldrà afegir l'import que s'ha d' ingressar a la universitat adscrivent que s'aprovi en el Decret de la
Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

(*) S'aplicarà el % que s'aprovi en el Decret de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya més 3,34 €/crèdit.

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 
DOCENCIA EN ANGLÈS

Grau en Turisme i Gestió del Lleure

Doble Grau Turisme i Gestió del Lleure-AdE i GI

Doble Grau AdE i GI-Màrqueting i CD

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 

Grau en Logística i Negocis Marítims

Ampliació i progressió de matrícula  (trimestral)

SERVEIS DE SECRETARIA ACADÈMICA 

Preus que 
estableixi el 
Decret de la 

Generalitat pel 
qual es fixen 
els preus dels 

serveis 

Expedició certificacions acadèmiques 
Sol·licitud estudis convalidació, reconeixement i adaptació 
Trasllat expedient acadèmic (excepte el trasllat entre centres del Grup UPF i els centres integrats de la 
UPF, que no tindrà cost).

Gestió d'expedient acadèmic (anual)

PDL (Prova de diagnòstic lingüístic)

Serveis SIGMA 

Demora pagament matrícula fins a 15 dies naturals vençuts

Gestions acadèmiques sol·licitades fora de termini

Pagament fraccionat excepcional

Presentació sol.licituds i documentació estudiants procedents SE no membres UE no subscrits acords 
internacionals

Demora pagament matrícula de 16 a 30 dies naturals vençuts
Demora pagament matrícula a partir de 31 dies naturals vençuts

Enviament títol oficial a l'estranger
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ESTUDIS UNIVERSITARIS GRAUS ESCST Crèdits acadèmics
1a.vegada 93,13 €/crèdit
2a.vegada 107,11 €/crèdit
3a.vegada o  més 121,09 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 93,13 €/crèdit
1a.vegada 97,80 €/crèdit
2a.vegada 111,96 €/crèdit
3a.vegada o  més 126,12 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 97,80 €/crèdit
1a.vegada 95,74 €/crèdit
2a.vegada 110,12 €/crèdit
3a.vegada o  més 124,49 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 95,74 €/crèdit
1a.vegada 100,93 €/crèdit
2a.vegada 116,08 €/crèdit
3a.vegada o  més 131,23 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 100,93 €/crèdit

curs acadèmic 
2021/22

curs acadèmic 
2022/23

69,80 
27,27 
27,27 
54,54 

54,54 

50,00 50,00 €
70,00 €

0,00 € 30,00 €
50,00 € 50,00 €

0,00 € 100,00 €
50,00 50,00 €

3% import total 
de la matrícula 

3% import total 
de la matrícula 

30,00 

Preu que s' 
estipuli a la 
convocatòria 
conjunta UPF

15,00 Preus que estipuli 
PEI UPF

9,00 Preu que estipuli 
COBERTIS

15,20 Preu que estipuli 
FECDAS

42,10 Preu que estipuli 
FECDAS

no hi va haver 
proves

Preus que 
estableixi l'Ordre 
de la Generalitat 
pel qual es dóna 
publicitat a les 
taxes amb 
caràcter general 
dels 
departaments de 
la Generalitat i 
del Departament 
d'Economia i 
Coneixement.

Preus que 
estableixi el 
Decret de la 
Generalitat pel 
qual es fixen els 
preus dels serveis 
acadèmics a les 

Ampliació i progressió de matrícula  (trimestral)
Expedició certificacions acadèmiques 
Sol·licitud estudis convalidació, reconeixement i adaptació 
Trasllat expedient acadèmic (excepte el trasllat entre centres del Grup UPF i els centres integrats de 
la UPF, que no tindrà cost).

Gestió d'expedient acadèmic (anual)
SERVEIS DE SECRETARIA ACADÈMICA 

CATÀLEG DE SERVEIS I PREUS TecnoCampus                                                                                  
Curs acadèmic 2022/23

Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus - ESCST

Grau en Infermeria

Grau en CAFE

Grau Fisioteràpia 

Doble Grau Fisioteràpia-CAFE

PREUS

Al preu/crèdit dels Graus, caldrà afegir l'import que s'ha d' ingressar a la universitat adscrivent que s'aprovi en el Decret de la
Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

(*) S'aplicarà el % que s'aprovi en el Decret de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya més 3,34 €/crèdit.

Serveis SIGMA 

Més tot allò que es reguli al Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya pel  curs acadèmic 2022/23 , que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCST.

Llicència Altres Esports Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (grau CAFE- Doble 
Fisioteràpia/CAFE)
Llicència Altres Esports + busseig Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (grau CAFE-Doble
Fisioteràpia/CAFE)

Proves PAP (CAFE)

Gestions acadèmiques sol·licitades fora de termini

Pagament fraccionat excepcional

Presentació sol.licituds i documentació estudiants procedents SE no membres UE no subscrits acords
internacionals

Assegurança UNIVER PLUS (Infermeria-Fisioteràpia)

PDL (Prova de diagnòstic lingüístic)

Enviament títol oficial a l'estranger
Demora pagament matrícula fins a 15 dies naturals vençuts
Demora pagament matrícula de 16 a 30 dies naturals vençuts
Demora pagament matrícula a partir de 31 dies naturals vençuts



MÀSTERS ESCSET Crèdits acadèmics
Màster universitari Emprenedoria i Innovació 1a. i 2ona. vegada 114,77 €/crèdit
Màster universitari Logística, Cadena Subministres i NM 1a. i 2ona. vegada 114,77 €/crèdit
TFM 2ona. vegada 59,73 €/crèdit

30,00 €
50,00 €

100,00 €

Demora pagament matrícula fins a 15 dies naturals vençuts
Demora pagament matrícula de 16 a 30 dies naturals vençuts
Demora pagament matrícula a partir de 31 dies naturals vençuts

Serveis SIGMA 50,00 €

PREUS

CATÀLEG DE SERVEIS I PREUS TecnoCampus-Màsters universitaris                                                               
Curs acadèmic 2022/23

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus - ESCSET

Als reconeixements/convalidacions s'aplicarà el % que s'aprovi en el Decret de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya més 3,34 €/crèdit.

Al preu/crèdit dels màsters universitaris caldrà afegir l'import que s'ha d' ingressar a la universitat adscrivent que s'aprovi en el Decret
de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

200,00 €

SERVEIS DE SECRETARIA ACADÈMICA 

Gestió d'expedient acadèmic  

curs acadèmic 2022/23

(*) Preus que estableix el Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya pel  curs acadèmic 2022/23,  que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCSET.

Més tot allò que es reguli al Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya pel  curs acadèmic 2022/23 , que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCSET.

Reconeixement de crèdits 
Expedició certificacions acadèmiques 
Sol·licitud estudis convalidació i adaptació 

Trasllat expedient acadèmic

*

*

*
*

3% import total de la matrícula Pagament fraccionat excepcional

Enviament títol oficial a l'estranger 70,00 €



MÀSTERS ESCST Crèdits acadèmics
Màster universitari  Atenció Integrada en la Cronicitat i 
l'Envelliment. 1a. i 2ona. vegada 86,21 €/crèdit

Màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació 
Fisic-esportiva 1a. i 2ona. vegada 86,21 €/crèdit

Adaptació de pla 0,00 €/crèdit
TFM 2ona. vegada 56,44 €/crèdit

**
3% import total de la matrícula 

50,00 €
100,00 €

*
*
*

Expedició certificacions acadèmiques 
Sol·licitud estudis convalidació i adaptació 

Trasllat expedient acadèmic
70,00 €

*

Demora pagament matrícula fins a 15 dies naturals vençuts
Demora pagament matrícula de 16 a 30 dies naturals vençuts
Demora pagament matrícula a partir de 31 dies naturals vençuts

Gestió d'expedient acadèmic 

Reconeixement de crèdits 

(*) Preus que estableix el Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya pel  curs acadèmic 2022/23,  que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCST.

Més tot allò que es reguli al Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya pel  curs acadèmic 2022/23 , que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCST.

(**) Preu que estipuli FECDAS (15,2 € en el curs 2021/22)

CATÀLEG DE SERVEIS I PREUS TecnoCampus-Màsters universitaris
Curs acadèmic 2022/23

Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus - ESCST

Al preu/crèdit dels màsters universitaris caldrà afegir l'import que s'ha d' ingressar a la universitat adscrivent que s'aprovi en el
Decret de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

PREUS

Als reconeixements/convalidacions s'aplicarà el % que s'aprovi en el Decret de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya més 3,34 €/crèdit.

Serveis SIGMA 50,00 €

Assegurança FECDAS
Pagament fraccionat excepcional

SERVEIS DE SECRETARIA ACADÈMICA 

Enviament títol oficial a l'estranger

curs acadèmic 2022/23

200,00 €

30,00 €
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