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RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona pel qual s’estableixen
mesures especials relacionades amb el pagament de la matrícula dels estudiants
durant el període de tancament d’instalꞏlacions.

La situació excepcional derivada del l’alerta sanitària per COVID-19 (SARS-CoV-2) ha
determinat primer, la suspensió de l’activitat acadèmica presencial de la Universitat de
Barcelona per resolució d’aquest rector de 13 de març d’enguany i posteriorment, i tenint
en compte l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat per Reial Decret 463/2020, de
14 de març, el tancament de les nostres instalꞏlacions i edificis per resolució de 14 de
març, rectificada el dia 16.

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.- Acordar que els rebuts de matricula que no s’hagi pogut satisfer durant el
període de tancament d’edificis i instalꞏlacions de la Universitat no generaran el recàrrec
contemplat en l’article 33 de la Normativa econòmica de matrícula.

Segon.- Mentre duri la situació d’alerta sanitària, resten interromputs els processos
vinculats a la suspensió temporal de drets de l’estudiant per impagament de la matrícula,
previstos a l’article 33 de la Normativa econòmica de matrícula .

Tercer.- Reforçar el programa bkUB per ajudar als estudiants amb dificultats
econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. El termini per
presentar solꞏlicituds, que finalitzava el 30 d’abril d’enguany, resta suspès mentre duri
l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’estat en el RD 463/2020, de 14 de març ,pel que

es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària
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ocasionada pel COVID-19. En funció del nombre de solꞏlicituds rebudes, s’habilitarà
l’increment del crèdit disponible, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la
Universitat.

Barcelona, a 19 de març de 2020
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