MATRÍCULA 2016/2017 – NOU ACCÉS
La matrícula és l’acte administratiu a través del qual es formalitza un
contracte entre l’estudiant i la Fundació EINA com a titular d’EINA, Centre
Universitari de Disseny i Art de Barcelona (des d’ara EINA) adscrit a la
Universitat Autònoma de Barcelona (des d’ara UAB) per a la realització
d’una activitat acadèmica.
Per formalitzar la matrícula caldrà complir els requisits establerts a les
normatives d’accés a la Universitat i a les normatives pròpies de la UAB. En
cas que, en posteriors processos de verificació de l’expedient, es constatés
que la matrícula és contrària a la legislació vigent, es considerarà nul·la
d’origen i quedarà sense efectes.
A la pàgina d’inici del web d’EINA (www.eina.cat) pots trobar la informació
sobre la matrícula, així com els documents necessaris per formalitzar-la.

ON I QUAN POTS FER LA MATRÍCULA
Has de fer la matrícula presencialment a EINA. Per saber el dia i l’hora que
tens assignats, et pots posar en contacte amb la secretaria o bé consultarho a l’adreça www.eina.cat.
Si no pots venir personalment pots autoritzar una altra persona perquè
realitzi aquest tràmit http://eina.cat/descarregues/autoritzacio_matricula.pdf
No matricular-se durant el període assignat pot suposar la pèrdua de la
plaça.

QUINA DOCUMENTACIÓ NECESSITES
La presentació de la documentació requerida és una condició
imprescindible per dur a terme la gestió de l’expedient acadèmic, per
formalitzar una nova matrícula, per modificar la matrícula i per sol·licitar
qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllat d’expedient, etc).
1) Formulari de prematrícula degudament emplenat
http://eina.cat/descarregues/Formulari_matricula.pdf
2) Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:
Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document
identificador (per a estudiants de països de la UE)
Original i fotocòpia de la TIE (Targeta d’Identificació d’Estrangers per a
estudiants estrangers no comunitaris). Si encara no disposes de la TIE,
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hauràs de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud de la
TIE. Tens un termini màxim de tres mesos per a lliurar el document.
3) Dades bancàries d’una entitat financera ubicada a l’estat espanyol.
financera ubicada a l’Estat espanyol.
http://eina.cat/descarregues/Autoritzacio_Domiciliacio_SEPA_Eina.docx
4) Document acreditatiu d’accés als estudis, si s’escau (pots trobar
informació complementària a http://accesnet.gencat.cat
Via d’accés

Documentació acreditativa

Estudiants que han superat les
PAAU fora de Catalunya

Sol·licitud de trasllat d’expedient
de les proves d’accés a la
universitat d’origen

Estudiants amb resolució positiva
del rector de la UAB de canvi
d’estudis o convalidació d’estudis

Certificat de la universitat d’origen
en el qual consti la via d’accés a
la universitat i la qualificació
corresponent
Trasllat d’expedient acadèmic
(estudiants de l’estat espanyol)

Titulats universitaris i assimilats

Certificat acadèmic personal i
còpia compulsada del títol

Estudiants procedents de
sistemes educatius dels estats
membres de la Unió Europea i
d’altres estats que hagin subscrit
acords internacionals en règim de
reciprocitat

Credencial expedida per la
Universitat Nacional d’Educació a
Distància (UNED)

5) Dues fotografies en color. Cal lliurar-ne una a l’estand de Catalunya
Caixa per al carnet d’estudiant.
6) Si tens 28 anys o més i no has contractat l’assegurança
complementària que s’ofereix en el moment de la matrícula, has de
presentar l’original i una còpia d’una assegurança que cobreixi
l’assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil a l’estat
espanyol. Si per motius acadèmics has de fer una estada a l’estranger,
cal que les mateixes prestacions siguin cobertes al país de destinació.

7) NUSS. Número d’Usuari de la Seguretat Social. Si no tens aquest
número o no el recordes, ens hauràs d’entregar el formulari adjunt
emplenat juntament amb una còpia del teu DNI o NIE en vigor
http://www.segsocial.es/prdi00//groups/public/documents/binario/37824.pdf
8) Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de gratuïtat o
descompte recollida a la normativa vigent, si s’escau (veure l’apartat
de bonificacions del preu públic de la matrícula).
9) Autorització de la cessió de dades personals.
http://eina.cat/descarregues/proteccio_dades_matricula_impres.doc
10) Declaració i compromís sobre la protecció de dades de caràcter
personal i sobre la protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia
imatge. http://eina.cat/descarregues/UAB_privacitatpropintel_EINA.pdf

Si ets estudiant internacional, abans de fer qualsevol tràmit a la UAB, cal
que t’adrecis a l’International Welcome Point per correu electrònic
international.welcome.point@uab.cat o bé presencialment a l’oficina situada
a la plaça Cívica, al campus de Bellaterra. Hi rebràs informació sobre les
gestions necessàries per a la teva estada al país i a la UAB.

Formalització de la matrícula a temps parcial
Si decideixes no matricular-te d’un curs sencer, pots acollir-te al règim de
matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap
documentació. Si un cop s’hagi iniciat el curs vols fer un canvi de règim de
dedicació, consulta el calendari i el Règim de permanència de la UAB.

Assegurança complementària
L’assegurança complementària és un servei que t’ofereix la Universitat
Autònoma de Barcelona que consisteix en una assegurança d’accidents i
de responsabilitat civil (que et dóna cobertura exclusivament durant el
desenvolupament de l’activitat acadèmica vinculada a la teva titulació
universitària) adreçada a estudiants universitaris residents a l’estat espanyol.
Per gaudir-ne cal que, en el moment de formalitzar la matrícula, contractis
l’assegurança complementària. Si tens pensat participar en un programa
d’intercanvi fora de l’Estat, en lloc d’aquesta, cal que contractis
l’assegurança complementària de mobilitat.

PREU DE LA MATRÍCULA I FORMA DE PAGAMENT
Preu de la matrícula
El preu de la matrícula està aprovat per la Junta Permanent i ratificat per la
Junta de Centre d’EINA. Per al curs 2016-2017 el preu del crèdit és de 130
*
euros. Aquest inclou el preu públic que determina anualment el Govern de
la Generalitat de Catalunya.
Dades bancàries per efectuar el primer pagament de la matrícula:
http://eina.cat/descarregues/DADES_TRANSFERENCIA.pdf
Altres taxes obligatòries
Taxa de suport a l’aprenentatge UAB: 160 €
Assegurança escolar obligatòria: 1,12 €
A l’adreça www.uab.cat/matricula pots consultar els preus i els conceptes
dels serveis acadèmics i administratius.
Bonificacions del preu públic de la matrícula
En el Decret de Preus Públics es recullen els supòsits que donen lloc a
deduccions del preu públic de la matrícula. Pots consultar les deduccions
i/o exempcions a l’adreça www.uab.cat/matricula.
Per formalitzar la matrícula i gaudir d’una bonificació cal lliurar l’original i la
còpia dels documents següents:
Supòsits

Documentació acreditativa

Beca de règim general per a estudis
universitaris

Cal que presentis la teva sol·licitud a
la pàgina www.mecd.gob.es.
Per poder gaudir de la condició de
becari/becària condicional en els
pagaments de la matrícula, i no
abonar cautelarment els preus fixats
pel Decret de Preus Públics, cal que

Els preus públics financen entre el 15% i el 25% dels costos de la primera
matrícula de graus i d’aquells màsters que habiliten per a l’exercici de professions
regulades i entre el 40% i el 50% dels costos de la primera matrícula de la resta de
màsters d'acord amb el que estableixen el Decret de Preus Públics vigent aprovat
per la Generalitat de Catalunya i el RD 14/2012 de 20 d'abril.
*

Supòsits

Documentació acreditativa
compleixis els requisits acadèmics
establerts a la convocatòria de
beques i que, abans del 15 de
setembre, presentis al servei de
gestió acadèmica d’EINA el
resguard de la teva sol·licitud.
Aquesta deducció s’aplicarà al
segon termini de la matrícula o a les
mensualitats.

Matrícula d’honor de Batxillerat
LOGSE

Certificat de notes. Aquesta gratuïtat
no s’aplica en cas de matrícula
d’honor obtinguda en un Cicle
Formatiu de Grau Superior.

Membre de família nombrosa

Carnet vigent i renovat
Si tens el títol individual de família
nombrosa l’has d’acompanyar del
títol familiar o bé d’una certificació
expedida a qualsevol delegació de
la Secretaria de Família del
Departament de Benestar Social i
Família, en què constin les dades
del títol de família nombrosa. Si en el
moment de la matrícula el títol
acreditatiu de família nombrosa no
és vigent disposes de deu dies per
tramitar-lo i presentar-ne el
resguard oficial al servei de gestió
acadèmica d’EINA. Encara que
presentis un resguard oficial de
tramitació de família nombrosa, has
de portar-hi el carnet vigent i
renovat abans de les vacances de
Nadal.

Persones amb discapacitat

Certificat de reconeixement de
discapacitat expedit o validat per
l’Institut Català d’Assistència i

Supòsits

Documentació acreditativa
Serveis Socials. Cal que el lliuris al
servei de gestió acadèmica d’EINA
abans de fer la matrícula.

Víctimes d’actes terroristes (i també
els seus fills i cònjuges)

Resolució administrativa

Víctimes de violència de gènere (i
també els seus fills dependents)

Llibre de família en el cas dels fills o
les filles dependents
Document acreditatiu (ordre de
protecció, sentència judicial o
informe del ministeri fiscal)

*Els supòsits de bonificació de matrícula poden modificar-se quan s’aprovi
el Decret de Preus Públics per al curs acadèmic 2016-2017.
Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s’hauran de
complir en el moment de la formalització de la matrícula.

Recàrrecs en el preu de la matrícula
Els recàrrecs en el preu de la matrícula seran els que estableixi el Decret de
Preus Públics, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les
universitats públiques de Catalunya, o aquells que fixi anualment el Consell
Social de la UAB o la Junta Permanent i que ratifiqui la Junta de Centre
d’EINA.

Forma i terminis de pagament
EINA ofereix als seus estudiants dues opcions de pagament.

Pagament immediat
•

Primer pagament del 36% del preu de la matrícula, més les taxes i
assegurances, mitjançant un ingrés o una transferència en el moment
de la formalització de la matrícula, per confirmar la plaça.

•

La resta, mitjançant rebut domiciliat, amb venciment el 20 de
setembre de 2016.

Pagament fraccionat
•

Primer pagament del 36% del preu de la matrícula, més les taxes i
assegurances, mitjançant un ingrés o una transferència en el moment
de la formalització de la matrícula, per confirmar la plaça.

•

La resta, fraccionat en 9 mensualitats d’octubre a juny del
corresponent curs acadèmic mitjançant domiciliació bancària.
Aquesta opció té despeses de finançament i gestió (4% sobre l’import
ajornat).

Els terminis de pagament establerts són improrrogables.

Condicions de validesa de la matrícula
És condició indispensable perquè la matrícula sigui vàlida el pagament
corresponent a la prestació, el servei o l’activitat descrits al full de matrícula.
És obligatori el pagament de tot l’import de la matrícula. Si el pagament es
fa fraccionat, s’entén que l’obligació de pagament està satisfeta en el
moment en què s’han abonat tots els terminis.

Conseqüències de l’impagament
El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats comportarà l’estat de
morositat econòmica de l’expedient, d’acord amb el que es reguli al Decret
de Preus Públics de la Generalitat de Catalunya, i la suspensió dels drets de
l’estudiant.
Els pagaments fora del termini establert seran incrementats amb un
recàrrec del 5% mensual sobre l’import impagat. Així mateix, qualsevol
despesa en què s’incorri a causa de l’impagament de rebuts bancaris
s’haurà d’abonar i, per tant, incrementarà l’import impagat. En tots els casos
serà imprescindible l’abonament de qualsevol pagament pendent i de les
despeses corresponents com a condició prèvia a la formalització de la nova
matrícula o a la modificació de la matrícula i/o a la sol·licitud de qualsevol
servei acadèmic.

Anul·lacions de la matrícula i d’assignatures o mòduls
La direcció del centre autoritzarà l’anul·lació total o parcial de la matrícula
sempre que la sol·licitud es presenti dins del termini fixat a aquest efecte pel
calendari acadèmic administratiu: http://bit.ly/29UldpD.
En casos excepcionals degudament justificats, es podrà sol·licitar
l’anul·lació de la matrícula fora del termini establert.

Un cop concedida l’anul·lació de la matrícula, aquesta s’aplicarà
immediatament a l’expedient acadèmic, tindrà la mateixa consideració que
si l’estudiant no s’hagués matriculat i no s’hi podrà renunciar en cap cas.
L’estudiant únicament tindrà dret a la devolució dels pagaments satisfets o
a l’anul·lació dels pagaments pendents del preu establert per a la prestació
de serveis acadèmics universitaris si:
a) Per causes que no li són imputables no es realitza l’activitat o no es
presta el servei.
b) Justifica degudament una malaltia greu, un accident o qualsevol altra
circumstància excepcional.
c) Durant el procés de reassignació l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a
la Universitat li adjudica una plaça en uns altres estudis. En aquest cas
no es retornarà l’import corresponent a la documentació de matrícula.

Tingues en compte que...
Per posar-se en contacte amb tu, EINA sempre utilitzarà l’adreça de correu
institucional que se’t proporcionarà automàticament i que consta a l’imprès
de matrícula.
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES D’EINA
Una vegada aprovada la matrícula, el sol·licitant podrà beneficiar-se de la
condició d'alumne d'EINA i es trobarà sotmès a la normativa de
funcionament de l'escola i a aquesta política de protecció de dades.
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de
caràcter personal facilitades s’incorporaran a un fitxer degudament
registrat, propietat de la Fundació EINA (en endavant EINA), amb la finalitat
de gestionar la matrícula i l’expedient acadèmic, la borsa de treball i els
convenis de pràctiques, i enviar informació relacionada amb activitats
vinculades a EINA i al món de l'art i del disseny. Els destinataris de les dades
són EINA, la Universitat Autònoma de Barcelona (http://www.uab.cat) i
l'Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona
(http://www.uab.cat/masters-i-postgraus) en el cas dels estudis de
màsters i postgraus, així com les entitats públiques o privades que resultin
necessàries per al compliment de les anteriors finalitats o perquè així quedi
establert legalment. La manca d’alguna d’aquestes dades o de l’autorització
per tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés de matriculació, de

manera que, si formalitzeu la matrícula, doneu el consentiment exprés a
l’accés a les vostres dades personals esmentades anteriorment i al seu
tractament i la seva comunicació.
Cessió de dades de caràct er perso n al als pares, a les mares o als
t u t o rs leg als
L’acceptació o no de l’autorització per permetre al pare, a la mare o al tutor
legal l’accés a la informació de l’alumne permet a EINA facilitar o no
informació sobre l’assistència i les qualificacions del curs al pare, a la mare
o al tutor legal de l’estudiant que així ho acreditin.
Cessió de dret s d’ imat g e
EINA, a través de diferents mitjans, suports o formats, propis i en alguns
casos de tercers, publica i difon imatges fotogràfiques i audiovisuals del
centre o d'actes en què també poden aparèixer imatges d’alguns alumnes,
sempre amb la finalitat de promocionar els estudis que s’hi imparteixen i de
fomentar la difusió del disseny i de l'art.
En el procés de matriculació, l’alumne pot autoritzar o no a EINA la presa
d’imatges fotogràfiques i audiovisuals de la seva persona. En cas que ho
autoritzi, les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà propietat d’EINA,
sense cap limitació territorial ni temporal, únicament amb caràcter gratuït i
amb la finalitat de promocionar i difondre les activitats vinculades a EINA o
al món de l’art i el disseny. EINA es reserva el dret de cedir aquests
materials a tercers per a la seva publicació. Aquesta autorització és
completament gratuïta i el signatari es compromet a no reclamar cap
compensació, pagament o indemnització a canvi del permís acordat amb
EINA per a la utilització de la seva imatge.
Amb tot, i com a titular de les dades i dels drets d’imatge, el signatari pot
exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació mitjançant un
escrit en què haurà de fer constar el nom i els cognoms de l’interessat, una
fotocòpia del seu DNI, la seva adreça a efectes de notificacions, la data i la
seva signatura, adreçat a:
EINA, Centre Universitari de Disseny i Art
Passeig Santa Eulàlia núm. 25. 08017, Barcelona
Així mateix, i conforme estableix la Llei de Serveis de la Societat de la
Informació i del Comerç Electrònic, el signatari pot revocar en qualsevol
moment el consentiment prestat per rebre comunicacions comercials per
correu electrònic a l’adreça de correu electrònic següent: online@EINA.cat.

Declaració i compromís sobre la protecció de dades de caràcter
personal i sobre la protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la
pròpia imatge
Declaro que EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona m’ha informat que:
1. En el marc dels estudis que segueixo a EINA és possible que
accedeixi a documentació i informacions protegides per les lleis de
protecció de dades de caràcter personal i de protecció del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge.
2. Aquesta informació, a la qual puc accedir en qualsevol de les
activitats acadèmiques (classes presencials, pràcticums, pràctiques
externes o sortides acadèmiques) i que comprèn tot tipus de dades
de caràcter personal a les quals tinc accés per raó dels meus estudis
-en especial les relatives als usuaris dels serveis en què desenvolupo
les pràctiques (hospitals, escoles, empreses, etc.), com ara els
historials clínics o els expedients acadèmics i les informacions de
caràcter confidencial que expressament determina l’entitat on faig
les pràctiques- és d’ús exclusiu per al meu estudi i la meva recerca i
no puc fer-ne ús ni difusió sota cap concepte.
3. També estan protegides les informacions i situacions que es generin
com a conseqüència de la relació entre els membres del grups de
pràctiques, seminaris de seguiment, treballs conjunts o altres
relacions acadèmiques anàlogues.
4. Les classes presencials i les pràctiques estan subjectes a la
protecció dels drets d’imatge i de dades de caràcter personal i per
aquest motiu no tinc autorització per enregistrar amb cap mitjà les
classes, les pràctiques, del professorat que les imparteix, el personal
que hi col·labora o altres estudiants, excepte en aquells casos en què
la naturalesa de l’activitat impliqui necessàriament aquest
enregistrament o en què les persones titulars dels drets o els seus
representants legals ho autoritzin de manera expressa.
Per tant, em comprometo a respectar les disposicions i normatives relatives
a la protecció de dades de caràcter personal i a la protecció del dret a
l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge en relació amb l’activitat docent i
de recerca realitzada per EINA.

Declaració i compromís sobre drets a la propietat intel·lectual
Declaro que EINA, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona adscrit
a la Universitat Autònoma de Barcelona m’ha informat que:

1. En el marc dels estudis que segueixo a EINA accedeixo a continguts
escrits, verbals i audiovisuals que estan protegits pels drets a la
propietat intel·lectual establerts legalment.
2. Aquests continguts protegits, als quals puc accedir tant a les classes
presencials com al campus virtual, són d’ús exclusiu per al meu
estudi i la meva recerca i no puc fer-ne difusió a terceres persones
sense autorització de la persona titular dels drets.
3. Les classes presencials són considerades obres protegides pels
drets a la propietat intel·lectual i per aquest motiu no tinc autorització
per enregistrar amb cap mitjà les classes impartides pel professorat,
excepte en aquells casos en què el professorat ho autoritzi de forma
expressa a la sessió corresponent.
4. El plagi és l’acte de divulgar, publicar o reproduir una obra o part
d’aquesta en nom d’un autor diferent de l’autèntic, un fet que suposa
una apropiació de les idees creades per una altra persona sense fer
un reconeixement explícit del seu origen. Aquesta apropiació implica
una lesió dels drets a la propietat intel·lectual d’aquesta persona i,
per tant, en cap cas tinc autorització per presentar aquests
continguts en nom de cap autor que no sigui el veritable, sigui quina
sigui la circumstància: exàmens, treballs, pràctiques, etc.
Per tant, em comprometo a respectar les disposicions i normatives relatives
als drets a la propietat intel·lectual en relació amb l’activitat docent i de
recerca realitzada per EINA.

