Gran Via
de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona per la qual s’estableixen
mesures especials relacionades amb el pagament de la matrícula dels estudiants

I. La greu crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de COVID-19 va determinar la
suspensió de l’activitat acadèmica presencial de la Universitat de Barcelona, acordada
per resolució del rector de 12 de març de 2020. Els esdeveniments posteriors van
culminar amb la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14
de març, i el tancament consegüent de les instal·lacions i els edificis de la Universitat per
resolució del rector del mateix 14 de març.

II. La incertesa sobre l’evolució de la pandèmia i sobre les mesures necessàries per a la
seva contenció va determinar, d’acord amb el sistema universitari català i amb les
indicacions del Ministeri d’Universitats, la resolució del rector de 3 d’abril de 2020, per la
qual es va acordar el cessament de la docència presencial corresponent al segon
quadrimestre del curs acadèmic 2019-2020 i el manteniment de la docència a distància,
sens perjudici de les mesures que s’adoptessin per garantir l’avaluació de tots els
estudiants. Així mateix, el Consell de Govern de 22 d’abril de 2020 va aprovar les
directrius generals de funcionament de la docència per al període que resta fins a la
finalització del curs per garantir l’aprenentatge i l’avaluació de tots els estudiants, i la
resolució del rector de 28 d’abril va establir que, de manera preferent, l’avaluació final
havia de ser no presencial.
III. Davant aquesta situació, per resolució del rector de 20 de març de 2020, ratificada pel
Consell Social, es van adoptar les mesures especials relacionades amb el pagament de
la matrícula dels estudiants durant el tancament d’instal·lacions per la qual s’eximia els
rebuts de matrícula no satisfets durant el període de tancament del recàrrec previst en
l’article 33 de la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula, s’interrompien els
processos vinculats a la suspensió temporal de drets de l’estudiant per impagament de la
matrícula, previstos en el mateix article d’aquesta normativa, i es reforçava el programa
bkUB per ajudar els estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies
personals sobrevingudes.
IV. Per resolució del rector de 8 de maig de 2020 s’ha facultat la vicerectora d’Estudiants i
Política Lingüística d’aquesta universitat perquè modifiqui les bases de la convocatòria
del programa bkUB ampliant el termini de presentació de sol·licituds, que ha quedat fixat
el 30 de juny, i per garantir-ne la presentació i tramitació telemàtica.

Gran Via
de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

V. Per resolució del rector de 6 de juny de 2020 s’ha acordat l’obertura de centres i
instal·lacions de la Universitat de Barcelona i el retorn gradual del PDI i del PAS a
l’activitat presencial (fase 3 del Pla de desescalada de la UB), raó per la qual la resolució
del rector de 20 de març s’ha de reformular.
VI. La Universitat de Barcelona, conscient de les dificultats econòmiques que poden
afectar el nucli familiar dels nostres estudiants com a conseqüència de la crisi produïda
per la COVID-19, considera necessari mantenir el suport als estudiants i les seves
famílies, per la qual cosa considera adequat prorrogar els terminis dels rebuts pendents
de matrícula que no s’hagin pogut satisfer fins al 15 de juliol de 2020, en el benentès
que el fet de no satisfer l’import de la matrícula suposa la plena nul·litat de tots els drets
que la matrícula hagi pogut produir i, especialment, de les qualificacions que l’alumnat
hagi obtingut, tal com estableix la normativa esmentada, i la impossibilitat de matricularse en cursos posteriors.
En conseqüència, fent ús de les competències que em confereix la legislació vigent, en
especial l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, i un cop consultat el
president del Consell Social de la Universitat,

RESOLC:
Primer. Ampliar fins al 15 de juliol de 2020 el termini per pagar els rebuts de matrícula
pendents que no s’hagin pogut satisfer durant el període de tancament d’edificis i
instal·lacions de la Universitat. Aquests rebuts no generaran el recàrrec per impagament
previst en l’article 33 de la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula.
Segon. Interrompre fins al 15 de juliol de 2020 els processos vinculats a la suspensió
temporal de drets de l’estudiant per impagament de la matrícula, previstos en l’article 33
de la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula.
Tercer. Publicar aquesta resolució a la seu electrònica i al web de la Universitat de
Barcelona.
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