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CATALÀ 

REMITENT: SECRETARIES DE CAMPUS/ CENTRE 

DESTINATARIS: ESTUDIANTS DE GRAU MATRICULATS PREELABORADA 

Assumpte: Confirmació matrícula URV 2017-18 

 
 
Benvolgut / Benvolguda estudiant, 
 
Ja t’hem formalitzat la matrícula per al curs 2017-18. Si accedeixes a l’aplicació Els meus rebuts, 
trobaràs el/s rebut/s que ha generat. Un cop visualitzis el rebut pendent, hauràs de clicar sobre 
el símbol de la lupa, s’obrirà una pantalla emergent i hauràs de triar l’opció “Imprimir rebut”. Cal 
que en revisis totes les dades (aquí podràs visualitzar un model de rebut de matrícula). 
 
En el cas que vulguis fer algun ajustament a la matrícula, caldrà que responguis a aquest 
missatge indicant-nos els canvis, que realitzarem des de la Secretaria.  
 
Terminis ajustaments / modificacions 

- Fins a un màxim de 5 dies naturals després d'haver fet la matrícula:  
Sense cap cost i es poden realitzar tots els ajustaments necessaris. 

- Transcorreguts 5 dies naturals després d’haver fet la matrícula: 
Cal abonar l'import de la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula i només es 
podran realitzar els canvis indicats en la Normativa de matrícula. 

Documentació que has d’aportar 
Hauràs de presentar la documentació requerida a la Secretaria de Campus/Centre un cop 
estiguis matriculat, d’acord amb les indicacions de la Secretaria. 
 
Informació específica per a estudiants pendents de reassignació 
Si et matricules amb la condició de pendent de reassignació, hauràs de pagar el rebut de la 
matrícula mitjançant targeta en un termini de 24 hores (el dia de la matrícula i el dia següent 
laborable). A tal efecte, hauràs de modificar la forma de pagament del rebut, entrant a la 
plataforma Els meus rebuts. Un cop visualitzis el rebut pendent, hauràs de clicar sobre el símbol 
de l’euro, s’obrirà una pantalla emergent i hauràs de triar l’opció “Pagament amb targeta en línia”. 
 
 
 
Cordialment, 
 

Secretaria CCCCCCCCCCCCC 

Universitat Rovira i Virgili 
 

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/automatricula/els-meus-rebuts/
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/automatricula/rebut-matricula/
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nmat_grau_master_2017_18.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/automatricula/doc_nou_acces.pdf
http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/gestio-academica/automatricula/els-meus-rebuts/

