Preguntes freqüent
BONIFICACIONS:
 Tinc títol de família nombrosa, tinc deduccions en el preu de la matrícula?
Sí. En el moment de matricular-te hauràs de presentar l'original i una fotocòpia del títol de
família nombrosa general o especial.
Has de tenir en compte que el títol de família nombrosa ha d’estar vigent en la data de l'inici
del curs acadèmic, tal i com fixa el decret anual de preus dels serveis acadèmics a les
universitats, on es recull que “Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus
s'han de complir en la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica. “
Consulta els requisits que has de tenir en compte i l’import a deduir de la matrícula en el
següent enllaç.
 La deducció per família nombrosa, la tindré cada any?
Sí, sempre i quan el títol que vas lliurar en cursos anteriors no estigui caducat abans del dia
d’inici de curs (consulta el calendari acadèmic) En cas contrari, si el renoves, hauràs de fer
arribar el títol renovat via eSecretaria dins el termini fixat per poder beneficar-te de la
bonificació vigent.
Les bonificacions i excepcions s’aplicaran sempre que es continuïn fixant al decret anual de
preus dels serveis acadèmics a les universitats.
 Quines altres deduccions puc tenir en el preu de la matrícula?
Consulta en el següent enllaç les situacions personals en les quals pots gaudir de bonificacions
sobre els preus (famílies nombroses, MH Batxillerat, Discapacitat i altres).
 Si he tret una matrícula d’honor, tinc alguna gratuïtat el curs següent?
Sí. Pots matricular-te gratuïtament d'un nombre de crèdits equivalent al de l'assignatura de la
qual has obtingut la matrícula d'honor. Aquesta gratuïtat s'aplica en assignatures o crèdits
matriculats per primera vegada. Per tenir la gratuïtat, cal fer la matrícula el curs acadèmic
següent d'haver-la obtingut, en els mateixos estudis i la mateixa universitat.
 I si he obtingut una matrícula d’honor a l’últim curs?
Si la matrícula d’honor l’has obtingut en la teva última matrícula, no podràs gaudir de la
gratuïtat en els estudis finalitzats.
 El meu pare o mare, germà/na o fill/a té una discapacitat, puc tenir deduccions en el preu
de la meva matrícula?
No, el certificat de discapacitat ha de ser de l’estudiant.
En cas que demanis la beca del Ministeri, sí que ho pots especificar a la sol·licitud, la
convocatòria estableix deduccions pel càlcul de la renda familiar per a determinades situacions
familiars.
 Sóc família monoparental, tinc deducció en el preu de la matrícula?
No. Únicament són d’aplicació les bonificacions fixades al decret anual de preus dels serveis
acadèmics a les universitats
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