Ple 19 de febrer de 2013
4.2. APROVACIÓ DE LES TARIFES 2013
Acord núm. 2/2013. Vist l’acord del Consell de Govern 4/2013 de 30 de gener de 2013 i
l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del que preveu
l’article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, s’aproven les
tarifes 2013 de la UPC, tal com consta al document CS 5/02 2013.

DOCUMENT CS 5/02 2013

ACORD DEL CONSELL SOCIAL D’APROVACIÓ DE LES TARIFES I PREUS PER
AL 2013

ANTECEDENTS
Primer.- El Consell de Govern de 30 de gener de 2013 va aprovar la proposta de
tarifes i preus per al 2013, per a la seva posterior aprovació pel Consell Social.
FONAMENTS DE DRET
L’article 89 j de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya estableix
que el Consell Social haurà d’aprovar, entre d’altres,els preus dels serveis de la
Universitat.

En virtut del que precedeix, es pren el següent:
ACORD
S’aproven les tarifes i preus per al 2013, tal com consta al document que s’adjunta
com a annex a aquesta proposta.

Barcelona 19 de febrer de 2013.

Tarifes i preus
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1. VIGÈNCIA DE LES TARIFES
Totes les tarifes s‟apliquen a partir de l‟1 de gener de 2013, llevat de les que inicien la
vigència el curs 2013/2014, que són:





Punt 2. Preu per serveis específics.
Punt 6. Servei d‟Esports de la UPC
Punt 13. Overhead de convenis de cooperació educativa
Punt 15. Exempcions dels preus i ajuts per la prestació de serveis acadèmics
universitaris

2. PREU PER SERVEIS ESPECÍFICS

2.2. Recàrrecs per gestió de cobraments
Per al curs 2013/2014 s‟estableix un recàrrec de 12 € en concepte de despeses de
gestió de rebuts domiciliats. Aquest recàrrec s‟aplicarà quan els rebuts gestionats
mitjançant domiciliació bancària siguin retornats i, també, en el cas de no concessió
del pagament fraccionat de la matrícula mitjançant préstec de l‟AGAUR. Aquest import
s‟aplicarà per cada rebut retornat.
Per al curs 2013/2014 s‟estableix un recàrrec de 12 €, per costos de gestió de
cobrament, en el cas que la universitat hagi d‟iniciar el tràmit formal de reclamació de
matrícula. Aquest fet es farà constar en l‟escrit de reclamació que a tal efecte farà
arribar la universitat a l‟estudiant.
Per al curs 2013/2014 s‟estableix un recàrrec addicional de 20 €, en el cas que
l‟estudiant no atengui el pagament reclamat formalment, en els terminis indicats per la
universitat.
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Aquest fet es farà constar en la resolució de suspensió temporal dels drets de
l‟estudiant. L‟estudiant disposarà d‟un termini d‟un mes des de la notificació per abonar
la matrícula i el recàrrec. En aquest cas la suspensió temporal s‟aixecarà pel simple fet
de realitzar el pagament.
A partir d‟un mes de la notificació de la resolució de suspensió temporal, l‟estudiant
haurà de cursar una sol·licitud per tal d‟aixecar la mateixa. Per al curs 2013/2014
s‟estableix un import addicional del 10% de l‟import pendent, més els interessos de
demora corresponents, d‟acord amb la liquidació que presenti la universitat.
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