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MODIFICACIÓ TEMPORAL DE TARIFES DEL PRESSUPOST 2020 DE LA UPC
EN RESPOSTA A LA CRISI SANITÀRIA PRODUÏDA PER EL COVID-19
ANTECEDENTS
Primer. El Consell de Govern en sessió celebrada el passat 11 de desembre del 2019, va aprovar
el text íntegre del pressupost de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’exercici 2020, i
dins d’aquest, la proposta de tarifes i preus a aplicar als serveis impartits o vinculats a la
Universitat. El mateix pressupost va ser ratificat posteriorment per part del Consell Social en
sessió celebrada el 23 de desembre del 2019 (Acord CS/2019/07/03).
Segon. El Rector de la Universitat, amb data 14 de març del 2020, donant resposta a la crisi
sanitària i a les recomanacions i instruccions de les autoritats sanitàries del nostre país, dictava
una instrucció en la que, entre d’altres mesures instava al tancament d’instal.lacions i edificis de
la UPC, a suspendre la formació presencial, i a realitzar al PAS i al PDI les seves tasques en
modalitat no presencial.
FONAMENTS DE DRET
Els Estatuts de la Universitat Politècnica en el seu article 156.2 estableixen que el Consell de
Govern elabora els projectes corresponents de pressupost i els proposa al Consell Social perquè
els aprovi. L’autorització efectiva dels crèdits es produeix mitjançant l’aprovació del pressupost
anual per part del Consell Social.
El Reial Decret Llei 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, posteriorment modificat pel Reial
Decret Llei 465/2020, de 17 de març, ha establert diferents mesures imprescindibles per fer
front a la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 definida com a
pandèmia internacional, entre les quals (Article 7) limita la llibertat de circulació de les persones
durant la vigència de l’estat d’alarma i només podran circular per les vies d’ús públic per a la
realització d’algunes activitats essencials.

La necessitat de facilitar l'activitat universitària, causant els mínims perjudicis als membres de la
comunitat, i d'acord amb el principi de continuïtat del servei, fa necessària l'adopció de mesures
de caràcter econòmic que adaptin les obligacions dels membres de la comunitat a la situació
actual

ACORDS
PRIMER.- Flexibilització de mesures vinculades al pagament de la matrícula
Amb l’objectiu d’evitar perjudicis a l’estudiantat, i mentre es mantinguin les mesures de
confinament vinculades a l'emergència sanitària declarada pels reals Decrets esmentats, no
s’aplicarà la suspensió temporal de drets per impagament de matrícula. També queda en
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suspens l’aplicació del recàrrec per aquesta raó un cop es reactivin els pagaments
corresponents.
Mentre duri l’actual situació d’estat d’Alarma les reclamacions de deute per impagament de
matrícula, seran substituïdes per comunicacions informatives de pagaments pendents.
Els estudiants que ho considerin poden presentar, mitjançant els mecanismes electrònics que
es determinin, sol·licituds motivades d'ajornament dels pagaments pendents de matrícula, que
es resoldran amb nova data de venciment entre el 15 de maig i el 15 de juny, en funció de la
valoració dels motius al·legats.

SEGON,- Termini per a la sol·licitud motivada de suspensió dels efectes de matrícula
Aquells estudiants que, de forma motivada, vulguin sol·licitar la suspensió dels
efectes acadèmics de la seva matricula, se’ls amplia el termini per a fer-ho fins al 17 d’abril del
2020.
En la sol·licitud hauran d’al·legar i, justificar si escau, els motius pels quals l’actual situació d’Estat
d’Alarma els impedeix seguir el desenvolupament de les assignatures matriculades i impartides
en el segon quadrimestre del curs acadèmic 2019-20. De forma prèvia a la resolució s'informarà
als estudiants de les possibles afectacions sobre les beques sol·licitades i/o concedides, si escau.
L'estudiant podrà si ho considera, amb aquesta informació, desistir de la seva sol·licitud.

TERCER.- Flexibilització de mesures vinculades al cobrament de tarifes establertes en
el pressupost.
Les tarifes a abonar a partir de la data en el que es fa efectiu el tancament dels edificis
de la Universitat mitjançant “Comunicat del rector i de la Gerència de la UPC en relació
a l'estat d'alarma provocat per la pandèmia per COVID-19” (14 de març de 2020) i
mentre duri l’actual situació decretada d’estat d’alarma, queden substituïdes en els
casos següents, tal i com es descriuen a continuació:
•

•

Tarifes vinculades al Servei d’Esports: La quota a abonar pels socis de les instal·lacions
vinculades al servei d’esports queden suspeses en les seves diferents modalitats
(poliesportiu, gimnàs, o múltiples instal·lacions Barcelona).
Tarifes vinculades a aportació mensual a les despeses de manteniment de les instal·lacions
dels aparcaments: La tarifa a abonar mensualment queda suspesa pels aparcaments dels
edificis Vèrtex, Gaia i RDIT, per a totes aquelles persones de la comunitat.

En el cas que alguna d’aquestes tarifes ja s’hagi facturat i cobrat als usuaris, es procedirà
a fer la compensació corresponent en el següent període de facturació.

Barcelona, 1 d’abril de 2020
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