
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Servei de Gestió Acadèmica 

 

SUBSTITUCIÓ I RENÚNCIA D’ASSIGNATURES 
 

CONCEPTE: 
 
 La substitució és el procés pel qual l’estudiant podrà canviar assignatures 
matriculades per d’altres i implica la modificació parcial de la matrícula una vegada 
transcorreguts els 5 dies establerts per al seu ajustament.  
 
 La renúncia significa l’abandonament voluntari d’una o més assignatures per al 
curs acadèmic i implica la modificació parcial de la matrícula una vegada transcorreguts 
els 5 dies naturals establerts per al seu ajustament, sense dret a devolució econòmica.  
Què cal tenir en compte: 
 

 S'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula (9-D), 
que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus 
públics vigent. 
 

 L'estudiant haurà d'estar al corrent de pagament en la data de la sol·licitud. 
 

 Els imports generats per les modificacions al període extraordinari de febrer 
hauran de ser abonats a través de rebut bancari o targeta.  
 

 Caldrà seleccionar pagament únic i rebut en efectiu i es generarà un rebut per la 
diferència. En cas que l’estudiant estigui matriculat com a becari o becària
únicament li sortirà a pagar la taxa de modificació de la matrícula. 

 
 L'estudiant a temps complert a partir de segon curs haurà de mantenir un mínim 

de 30 crèdits matriculats i l'estudiant a temps parcial un mínim de 20 crèdits. Dins 
d'aquest còmput s'hi hauran d'incloure, si escau, les assignatures de formació 
bàsica i obligatòries matriculades i no superades del curs anterior. 
 

 L’estudiant de nou accés a temps complet haurà de mantenir els 60 crèdits mínims 
matriculats i l’estudiant de temps parcial haurà de mantenir els 20 crèdits mínims 
matriculats. 

 
 L'estudiant becari que renunciï a alguna assignatura ha de tenir en compte que 

aquesta renúncia pot tenir repercussió en els requisits acadèmics exigits per a la 
concessió de la beca el curs següent, així com en l’import dels ajuts concedits a la 
beca del curs actual. 
 

 L’estudiant becari que substitueixi alguna assignatura de la seva matrícula ha de 
tenir en compte que no ha de variar el còmput total de crèdits matriculats, tant pel 
que fa al compliment dels requisits acadèmics del curs actual, com per garantir el 
compliment dels requisits acadèmics exigits per a la concessió de la beca el curs 
següent. 
 

 La renúncia no dona dret a cap devolució econòmica.  
 

 Per al tractament de les substitucions, consulteu l’annex I amb les indicacions que 
es van enviar per correu electrònic el passat 25/05/17. 



 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Servei de Gestió Acadèmica 

 

Procediment de substitució d’assignatures 
 

Per formalitzar la substitució d’assignatures, hem d’anar al mòdul de matrícula/ Matrícula 
per secretaria / Matrícula de grau: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduïm el DNI, seleccionem el pla d’estudis (en cas que tingui més d’un ensenyament) i 
cliquem a “Realitzar matrícula”: 
 

 

Matrícula de 
Grau
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Un cop dins la matrícula, hem d’anar a la pestanya de selecció d’assignatures i desmarcar 
l’assignatura que ha de ser substituïda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccionem la nova assignatura:  
 

Hem 
desmarcat 
l’assignatura 
que tenia 
matriculada 

Seleccionem 
l’assignatura 
que l’estudiant 
ha sol∙licitat 



 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Servei de Gestió Acadèmica 

 

Si anem a “Resum d’assignatures”, veiem la nova assignatura seleccionada (11254207) i ja 
no ens apareix la que hem desmarcat (11254105). 
 

 
 
Ara hem d’anar a “Dades econòmiques” i a l’apartat desglossament de matrícula per 
afegir-li la taxa de Modificacions de Matrícula (D9). 
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Un cop hem fet aquest procés, si anem a “Rebuts”, veurem que hi ha un nou rebut amb 
l'import resultant de la regularització (crèdits + taxa de modificació): 
 

 
 
Finalment, hem de validar la matrícula i donar-li el rebut de matrícula a l'estudiant per a 
què en faci el pagament. Tot i això, us recordem que l’estudiant pot entrar a la plataforma 
“Els meus rebuts” i escollir pagar el rebut amb targeta o imprimir-lo i pagar en efectiu. 
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Procediment de renúncia d’assignatures 

 
Per realitzar la renúncia d’assignatures, hem d’anar al mòdul de Matrícula/ Matrícula per 
secretaria / Matrícula de grau / Anul·lació: 

 

 
 

Un cop esteu a la pantalla, anar a “Línia Matrícula”: 
 

 
 
 

 
 

Línia 
matrícula 
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Buscar l’assignatura a la que volem renunciar i pitjar l’aspa: 
 

 
 

De la pantalla emergent escollir l’opció “Anul·lació/Renúncia de l’assignatura”: 
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I a la pantalla següent acceptar “Sí”: 
 

 
 
 
Anar a la Matrícula per secretaria de l’estudiant a l’apartat “Desglossament de la Matrícula” 
i incorporar la taxa 9D de Modificacions de matrícula: 
 

 
 
Finalment, hem de validar la matrícula i donar-li el rebut de matrícula a l'estudiant, per a 
què en faci el pagament. Tot i això, us recordem que l’estudiant pot entrar a la plataforma 
“Els meus rebuts” i escollir pagar el rebut amb targeta o imprimir-lo i pagar en efectiu. 
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ANNEX I. Indicacions per al tractament de la substitució 
(enviat per correu el 25/05/17) 

 

CONCEPTE: “... és el procés pel qual l'estudiant podrà canviar assignatures 
matriculades per d'altres i implica la modificació parcial de la matrícula una vegada 
transcorreguts els 5 dies naturals establerts per al seu ajustament. 
.../... 
La substitució d'assignatures amb nombre diferent de crèdits comportarà la 
regularització econòmica de la matrícula.” 
 
Per tant, estrictament, la substitució hauria de ser d’una assignatura per una altra.  
Aquesta substitució implica la regularització econòmica;  si s’incrementen els 
crèdits es generarà un rebut i si els crèdits disminueixen es produirà una 
devolució. 
 
Però moltes vegades les sol·licituds que es presenten no són assignatura per 
assignatura,  els estudiants demanen una assignatura per vàries,  vàries per una,  
i es produeixen tot un seguit de casuístiques pel que fa al nombre de crèdits. 
 
Atès que ja s’havia detectat que el tractament d’aquests casos presentava dubtes 
a les secretaries, us vam adreçar un correu consultant-vos com actuàveu. Arrel de 
la consulta que us vam fer arribar i de les vostres respostes,  creiem que caldria 
establir uns criteris que ens ajudin a tractar aquestes sol·licituds de manera 
igualitària. 
 
Substitució d’assignatures per igual nombre de crèdits: 
Si les assignatures que s’incorporen sumen els mateixos crèdits que la suma dels 
crèdits que es treuen es pot acceptar la substitució, aquest canvi no generarà 
moviment econòmic.  Per tant es pot admetre que un estudiant demani vàries per 
vàries, vàries per una o una per vàries. 

Ex: 6+3  x  9     o     9  x  9      o     12  x  6+3+3 
 
Substitució d’assignatures de menys a més crèdits: 
Si les assignatures que s’incorporen sumen més crèdits que la suma dels crèdits 
que es treuen es pot acceptar la substitució i generar el rebut econòmic 
corresponent.  Per tant, es pot admetre que un estudiant demani vàries per 
vàries, vàries per una o una per vàries. 

Ex: 4,5+3 x 6+3     o     6+3 x 12     o     12 x 6+3+4,5 
 
Substitució d’assignatures de més a menys crèdits: 
Aquest supòsit ha estat molt difícil de concretar perquè es poden produir 
casuístiques molt diverses. 
 
El criteri bàsic és que no es pot acceptar una modificació que impliqui que el 
resultat final de la matrícula sigui una disminució de crèdits respecte als 
inicialment matriculats. 
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Tenim en compte doncs que es poden produir moltes combinacions i ens 
interessava establir un criteri per poder aplicar de manera unificada a totes les 
secretaries, s’ha treballat en diversos exemples i aplicant-hi diversos criteris 
(establir una diferència màxima entre els crèdits que es posen i els treuen o una 
diferència màxima entre cadascuna de les assignatures...).  
 
S’han treballat exemples de: 
* Vàries per vàries:   Ex: 9+3+4,5 x 6+3 Ex: 12+6+4,5 x 9+3    
* Vàries per una:  Ex: 9+3 x 6  Ex: 9+3 x 3  
* Una per vàries:  Ex: 9 x 4,5+3        
* Una per una: Ex: 12 x 3  Ex: 9x 6   Ex: 7,5x6 
 
D’aquestes proves, però, s’ha arribat a la conclusió que no hi ha un criteri fixe que 
pugui ser d’aplicació a tots els casos que es poden presentar i que el millor seria 
no acceptar els canvis quan això suposi una disminució en el nombre de crèdits 
matriculats.  Cal tenir en compte a més que la normativa no permet les 
anul·lacions parcials de les sol·licituds de matrícula. 
 
Pensem, però, en aquest cas que es pot presentar: 
9+4,5 x 9 
Com que en aquest cas el còmput dels crèdits a treure és superior als crèdits a 
posar no el podríem acceptar.  S’entén, però que, en aquests casos, els estudiants 
podran canviar la sol·licitud de substitució per dues sol·licituds,  l’una de 
substitució entre les dues assignatures de 9 crèdits i una altra de renúncia per 
l’assignatura de 4,5 crèdits. A aquest canvi,  que beneficiaria econòmicament als 
estudiants, si es fes en un mateix moment,  s’hi aplicaria només una taxa de 
modificació. 
 
Aquesta manera d’actuar també es podrà aplicar en els casos en què és pugui fer 
una equivalència parcial entre les assignatures a treure i les assignatures a posar.   
Per exemple:  
9+3+4,5 x 6+3 
Aquest cas,  que significa treure més crèdits dels que es posen,  es podria resoldre 
de la manera següent: 
La de 9 per les de 6+3  i renúncia de les assignatures de 3 i 4,5. 
 
Conclusió 
Heu vist que s’han tractat els diferents casos resolent-los en base a la suma dels 
crèdits de les assignatures que es volen treure i la suma dels crèdits de les 
assignatures que es volen posar i prescindint d’una relació obligada d’assignatura 
per assignatura. 
 
Els criteris a aplicar seran doncs: 
 Si la suma dels crèdits a treure és igual o inferior a la que es vol incloure es 

pot acceptar la substitució.   
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 Si la suma a treure és superior a la suma dels crèdits que es volen incloure 
no es pot acceptar la substitució en global,  s’haurà de veure si el cas 
admet alguna equivalència parcial.  Si no fos així,  s’ha de gestionar com a 
una renúncia i una ampliació independents l’una de l’altra,  cobrant però 
una única taxa de modificació. 

Finalment cal recordar que la secretaria ha de comprovar que es compleixi amb la 
normativa de permanència,  tant pel que fa al nombre de crèdits que es 
mantinguin en matrícula com al fet de no deixar substituir una assignatura no 
superada el curs anterior per una assignatura de nova matrícula. 
 
En el cas que la substitució afectés a les normes de permanència,  us podeu basar 
en el criteri de  plantejar-vos si el que ara s’autoritzaria,  l’estudiant ho hagués 
pogut fer en el moment de la matrícula inicial. 
 
Un parell de casos que es poden produir serien: 
 Un estudiant us demana substituir una assignatura obligatòria no 

superada del curs anterior per una assignatura de nova matrícula.   
En el moment de la matrícula ordinària l’estudiant podria haver deixat de 
matricular aquella assignatura? No, perquè es tracta d’una obligatòria no 
superada del curs anterior.   
En aquest cas, no es pot autoritzar la substitució. 
 

 Un estudiant us demana de substituir una assignatura optativa 
matriculada per segona vegada i per tant amb recàrrec econòmic. Ara us 
demana de substituir-la per una nova assignatura. Aquesta substitució 
generaria una devolució econòmica pel recàrrec aplicat per segona 
matrícula. 
En el moment de la matrícula ordinària l’estudiant podia haver decidit no 
agafar aquella assignatura? Sí, perquè és una optativa i les normes de 
permanència no l’obligaven. 
Doncs en aquest cas, es podria autoritzar la substitució amb la devolució 
econòmica que correspongués. 

 


