
 
 

 

Descripció Preu 

 
Estudis oficials de Grau, Màster i Doctorat 

El que estableixi el Decret pel qual es fixen els preus dels 

serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya  

per al curs 2023-2024 

Doble titulació: Grau en Dret i Grau en Administració i 

Direcció d'Empreses 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coeficient d'estructura docent A que estableixi el Decret pel 

qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya per al curs 2023-2024 

Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació 

Primària 

Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses 

i Grau en Turisme 

Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i 

Grau en Filologia Hispànica 

Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i 

Grau en Estudis Anglesos 

Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i 

Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans 

 

Doble titulació: Grau en Geografia i Turisme 

Doble titulació: Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en 

Administració i Direcció d'Empreses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coeficient d'estructura docent B que estableixi el Decret pel 

qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya per al curs 2023-2024 

Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències 

de l'Activitat Física i de l'Esport 

Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial 

i Logística i ADE 

Doble titulació: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de 

l'Esport i Grau en Fisioteràpia 

 

Doble titulació: Grau en Infermeria i Grau en Fisioteràpia 

Doble titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i 

Producció Animal 

Doble titulació: Grau en Nutrició Humana i Dietètica i Grau 

en Fisioteràpia 

Doble titulació: Grau en Enginyeria Forestal i Grau en 

Conservació de la Natura 

Doble titulació: Grau en Enginyeria mecànica i Grau en 

Enginyeria de l’Energia i sostenibilitat 

Doble titulació: Màster universitari en advocacia i màster 

universitari en justícia penal 

 

 
El que estableixi el Decret pel qual es fixen els preus dels 

serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya 

per als màsters pel curs 2023-2024 que no habiliten per a 

l'exercici d'activitats professionals regulades 

Doble titulació: Màster universitari en advocacia i màster 

universitari en gestió administrativa 

Doble titulació: Màster universitari en psicologia general 

sanitària i màster universitari en neuropsicologia 

ESTUDIS OFICIALS DE LA UDL 



 
 

Descripció Termini Increment 

 

 
Recàrrec per cada termini impagat de la matrícula oficial 

3 mesos 5% 

6 mesos 10% 

Indefinit 15% 

 
Descripció Preu 

Duplicat del Diploma de premi extraordinari d'una titulació oficial 11,04 € 

Taxa de suport a l'aprenentatge per matricula anual de graus, màsters oficials, 

doctorat i títols propis de la UdL 
77,22 € 

Taxa d’enviament del Suplement Europeu al Títol (SET) * 22,06€ 

 
Taxa d'enviament de títols universitaris 

Europa 22,06 € 

Resta del món 27,86 € 

(*) Només en cas que el SET s’hagi d’enviar amb posterioritat a la recollida del títol 

 
 

 
 

Descripció Unitat Preu 

 
Activitats de Matèria Transversal (*) 

 
ECTS 

Coeficient d'estructura docent B que estableixi el 
Decret pel qual es fixen els preus dels serveis 
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya  
per al curs 2023-2024 

Duplicat del Certificat d’assistència en activitats de matèria transversal 5,46€ 

(*) L’activitat pot ser gratuïta quan així ho aprovi el Consell de Govern 

 

 

 

 
Descripció Preu projecte (*) 

Gestió del projecte formatiu 121,35 € 

(*) Aquests preus inclouen l'IVA corresponent. 

TAXES ACADÈMIQUES 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 

PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTRACURRICULARS 


