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ESTUDIANTS QUE NO MANIFESTEN ESTAR PENDENTS DE REASSIGNACIÓ A UNA ALTRA 

UNIVERSITAT PÚBLICA O A LA UNIVERSITAT DE VIC  
Matrícula ordinària (estudiants de nou accés – 1r curs) 

 

 

 
 
 

L’estudiant 
 Presenta sol·licitud d’anul·lació per reassignació, a la Secretaria, 
juntament amb el justificant de la reassignació.  

 L’estudiant 
 Presenta sol·licitud d’anul·lació per reassignació a partir del 22 d’octubre i 
fins al 15 de novembre, a la Secretaria, juntament amb el justificant de la 
reassignació. 

La Secretaria 
 Comprova el pagament de la matrícula.  Cas d’haver pagat la totalitat de 
la matrícula, se li retorna el 100% de l’import dels crèdits i l’assegurança. 

 
 

La Secretaria 
 Comprova el pagament de la matrícula, perquè ha d’estar al corrent del 
pagament de les taxes i del 40% dels crèdits, si és el cas,  es força el pagament 
per rebut en efectiu.  Si ha pagat la totalitat, se li retorna el 60 % dels crèdits. 

 Comprovat el pagament, anul·la la matrícula per reassignació  i,  si 
s’escau, retorna la documentació. 
 La plaça vacant, si s’escau, es demana cobrir a l’OAU 
 

  Comprovat el pagament, s’anul·la la matrícula per reassignació després del 
21 d’octubre  i si s’escau retorna la documentació. 
 La plaça vacant ja no es pot demanar cobrir a l’OAU 

 Si no paguen la matrícula, seran considerats suspesos temporalment 
amb les conseqüències que se’n deriven. 

  Si no paguen la matrícula, seran considerats suspesos temporalment amb les 
conseqüències que se’n derivin. 

   
 

Import del rebut a pagar   preu dels crèdits

 taxes vinculades a la matrícula

 assegurances

 serveis voluntaris si s'escau

 Li assignen plaça en una altra Universitat per 
reassignació entre el dia de matrícula i el 21 d'octubre

 Li assignen plaça en una altra Universitat per 
reassignació a partir del 22 d'octubre i fins al 15 de 

novembre


