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12. Admès pendent originals 

 
 
Benvolgut/da [Nom del candidat/a], 
 
Ens plau informar-te que hem revisat la documentació que has pujat al gestor documental fins 
al moment i l’únic que et mancarà acreditar per poder formalitzar la matrícula al Màster en 
[Nom del programa] durant el curs 2023-24, són els documents originals i còpies d’aquests, 
que ens pots presentar presencialment o originals de les còpies compulsades que ens pots 
enviar per correu postal o lliurar-les presencialment. 
 
El termini màxim que tens per acreditar aquesta documentació és fins l’últim dia de matrícula 
corresponent a la teva fase de preinscripció. Podràs consultar aquesta data límit així com el 
canvi de l’estat de la teva sol·licitud de preinscripció al gestor documental.  
 
Un cop ho hagis fet, canviarem l’estat de la teva sol·licitud d’Admès pendent d’originals al 
d’Accés a matrícula, perquè puguis formalitzar-la. També t’enviarem un altre correu electrònic 
amb tota la informació corresponent a la matrícula. 
 
En qualsevol cas, si no pots aportar els documents originals i còpies d’aquests, o originals de 
les còpies compulsades,  pots optar a la matrícula condicionada. Per fer-ho, caldrà que signis 
aquesta declaració de compromís, que la pugis al teu gestor documental en l’apartat 
corresponent i que ens ho comuniquis. Aquesta condicionalitat es mantindrà fins el dia 30 
d’abril de 2024 com a màxim, data en què hauràs de completar la documentació amb els 
requisits formals necessaris. En cas contrari, t’anul·larem la matrícula sense dret a la devolució 
dels imports abonats i restaràs deutor/a dels imports pendents. 
 
En cas que no optis per cap de les opcions anteriors, el teu estat passarà a ser Exclòs 
tècnicament per manca de la documentació requerida dins el termini establert. 
 
Podràs visualitzar el canvi d’estat de la teva sol·licitud de preinscripció al gestor documental. 
 
Si continuessis estant interessat/da en cursar aquest Màster o qualsevol altre, en cas que 
quedin places vacants, hauries de tornar a formalitzar la preinscripció amb el pagament de la 
taxa corresponent. Consulta els calendaris. 
 
Per a qualsevol consulta o aclariment, pots posar-te en contacte amb nosaltres. 
 
 
Salutacions cordials, 
 
 
 
[Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus] 
Universitat Rovira i Virgili 
 
 
 
 

https://apps.urv.cat/gesdoc
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/docs_gestio_masters/model-declaracio-compromis.pdf
https://apps.urv.cat/gesdoc
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/docs_gestio_masters/calendari-master-curs-vigent.pdf

