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Tractament dels impagaments curs 2019-20     

 

Cal tenir en compte la prescripció o no del deute a l'hora de tractar els estudiants amb rebuts 

impagats:  

A.  Estudiants  que, a partir del curs acadèmic 2016-17 en endavant,  en algun moment 

NO han pagat algun rebut de matrícula o taxes associades a la mateixa. 

Aquests estudiants no poden matricular-se al curs següent sense abonar el deute del curs 

anterior.  

L'UXXI controla,  per fer la matrícula, que l'estudiant no tingui rebuts pendents (a qualsevol 

ensenyament) dels 4  cursos anteriors.  

En aquest supòsit, no ens podem trobar amb cap problema de matrícules del mateix 

ensenyament pendents de pagament a l'hora de demanar títol. 

 

B. Estudiants amb impagaments de matrícula del curs acadèmic  2015-16 en endarrere. 

Amb autorització de la gerència del 10-05-2017, els estudiants del curs 2015-16 amb 

impagaments, a partir del 30-06-2019, considerem que ja han passat el 4 anys en què exigim el 

pagament del deute pendent previ a la possibilitat de matrícula de l'estudiant, ja que la Llei 

Pressupostària estableix que no es pot reclamar un deute passat 4 anys sense cap comunicació 

del mateix.   

Així doncs, segons l’acord pres amb la Gerència, no es reclamaran  els deutes més enllà  dels 4 

cursos anteriors (2015-16 endarrere). 

   

Casuístiques que ens podem trobar: 

b.1. estudiant que vol matricular-se novament al mateix ensenyament 

A nivell econòmic, l'estudiant podrà matricular-se novament i les assignatures de la 

matrícula impagada contaran com a no superades i, per tant, es matricularan amb el 

recàrrec per repetició que correspongui. No  obstant, abans de formalitzar aquesta nova 

matrícula, caldrà posar-se en contacte amb la SGM (Secció de Gestió de la Matrícula) per a 

què realitzi els ajustaments necessaris. 

 

b.2. estudiant que vol matricular-se novament a un altre ensenyament 

A nivell econòmic, l'estudiant podrà matricular-se novament sense cap conseqüència.  En 

aquest cas, un cop feta la nova matrícula, caldrà posar-se en contacte amb l'SGM per 

regularitzar la situació de l’estudiant a l’ensenyament anterior.  
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b.3. estudiant que vol demanar un títol i té un impagament del mateix ensenyament 

Quan l'estudiant ho detecta al fer la revisió del títol, es posa en contacte amb la Secretaria 

i aquesta fa la comprovació.  

Si és així, per poder seguir amb el tràmit, com ja hem fet fins ara,  cal contactar amb l’SGM, 

que revisarà el cas i realitzarà els ajustaments necessaris. 

Cal recordar que a l'hora de demanar títol també es miren les possibles taxes impagades en 

el mateix ensenyament (excepte CAP i Certificat Mestre Català – taxes que s’invaliden 

passat un curs – ). Si es detecten taxes impagades, l'estudiant haurà de pagar-les abans de 

continuar amb el tràmit de títol.  Només s'invalidaran taxes si existeix causa justificada. 

 

b.4. estudiant que  vol demanar un títol i té un impagament d’un altre ensenyament 

En principi, aquests casos no els detectarà l'estudiant, ja que el filtre del tràmit el tenim 

muntat de manera que va a mirar els impagaments del mateix ensenyament, no té en 

compte els que pugui tenir en altres ensenyaments. 

Com que cal estar al corrent dels rebuts de matrícula i taxes associades de qualsevol 

ensenyament,  quant la Secretaria ho detecta, per poder seguir amb el tràmit, cal contactar 

amb l’SGM, que revisarà el cas i realitzarà els ajustaments necessaris. 

Es continuarà treballant per a què properament aquest control també sigui automàtic. 
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 Vol matricular-se al 
mateix ensenyament 

Vol matricular-se a altre 
ensenyament 

Vol demanar el títol 

 
A. A partir del curs 2016-17, en 
endavant 

 
҈ cal estar al corrent 
dels rebuts de matrícula 
i taxes associades 
 

 
҈ cal estar al corrent dels 
rebuts de matrícula i taxes 
associades 

 
҈ cal estar al corrent dels 
rebuts de matrícula,  taxes 
associades i taxes pendents 
de qualsevol ensenyament 
(excepte CAP i Certificat 
Mestre Català) 
 

 
C. Del curs 2015-16 en endarrere  
 
 

  
 ҈ no podem reclamar 

el deute, per tant es 
considerarà com a nova 
matrícula i oblidem el 
deute. 

 ҈ s’aplicarà recàrrec 
per repetició a les 
assignatures 
matriculades i no 
pagades. 

  
 ҈ cal contactar 

prèviament amb l’SGM 
per a què realitzi els 
ajustaments necessaris 

  

  
 ҈ no podem reclamar el 

deute, per tant es 
considerarà com a nova 
matrícula i oblidem el 
deute 

  
 ҈ caldrà posar-se en 

contacte amb l'SGM per 
regularitzar la situació a 
l'altre ensenyament 

  

 
҈ no podem reclamar el 
deute, es podrà tramitar el 
títol 
 
҈ contactar prèviament 
amb l’SGM per a què 
realitzi els ajustaments 
necessaris 

 


