v.02/08/2018

Curs acadèmic:
URV.E11.00.00

SOL·LICITUD DE MATRÍCULA CONDICIONAL PENDENT DE REASSIGNACIÓ
(estudiants de nou accés – 1r curs)
DADES PERSONALS
Nom:

Primer cognom:

DNI (o Núm. de passaport):

Adreça a efectes de notificació:

Codi postal:

Segon cognom:

Població:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Ensenyament assignat:

Número de preferència:

Matriculat a la Facultat/ Escola de:

Sol·licitant de beca:
SÍ

NO

Previsions de reassignació en ensenyaments oficials d’universitats públiques o a la Universitat de Vic
Ensenyament d’altres universitats públiques catalanes o la Universitat de Vic
Ensenyaments d’universitats públiques d’altres comunitats autònomes
Quedo assabentat que en matricular-me amb la “condicionalitat de pendent de reassignació” disposo de 24 hores (el dia
de la matrícula i el següent dia laborable) per fer el pagament de les taxes, assegurances i serveis voluntaris*.
En el cas que no es faci el pagament en el termini indicat, s’anul·larà la matrícula i es perdrà la plaça assignada, fet que es
notificarà a la persona interessada per correu electrònic. La plaça alliberada s’oferirà pel procediment de reassignació.
____________ ,
(signatura)

de/d’

de 20 ________

* La modalitat de pagament per defecte és amb targeta. Si l’estudiant no disposa d’aquest mitjà, se’l facilitarà el rebut en efectiu.
Previsions reassignacions a altres ensenyaments de la URV
Un altre ensenyament URV ____________________
Procediment a seguir quan es resolgui la reassignació
Una vegada resolta la reassignació i fins al 23 d’octubre de 2018, l’estudiant que hagi estat reassignat podrà sol·licitar l’anul·lació de
matrícula, segons la destinació:
1. A ensenyaments oficials en altres universitats públiques catalanes o a la Universitat de Vic
2. A ensenyaments oficials en universitats públiques d’altres comunitats autònomes
L’estudiant ha de fer el tràmit administratiu següent: anul·lació de matrícula per reassignació fins al 23 d’octubre a una altra
universitat
3. A un altre ensenyament URV (centre d’origen)
L’estudiant ha de fer el tràmit administratiu següent: anul·lació per traspàs de matrícula
Si el 23 d’octubre de 2018 la secretaria no obté cap comunicació, procedirà d’ofici a treure la condicionalitat de matrícula i es
regularitzarà amb la classe de matrícula que correspongui: ordinària, família nombrosa, etc. L’estudiant haurà d’abonar l’import dels crèdits
resultant en els terminis establerts.
A partir del 23 d’octubre i fins al 15 de novembre, l’estudiant que hagi estat reassignat podrà sol·licitar l’anul·lació amb el tràmit
administratiu següent: anul·lació de matrícula per reassignació després del 23 d’octubre.
Si l’estudiant no és reassignat i vol anul·lar matrícula podrà sol·licitar el tràmit d’anul·lació per interès personal segons el termini: a
partir de l’inici de l’activitat acadèmica i fins al 15 de novembre, abonant les taxes, assegurances, serveis voluntaris, si s'escau i el 40% del
preu dels crèdits o a partir del 15 de novembre i fins al 15 de febrer, abonant l’import íntegre de la matrícula.

Podreu trobar informació dels tràmits administratius esmentats a l’adreça http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/

Sr./a. Cap de la secretaria
DEURE D’INFORMACIÓ: La URV és la responsable de les vostres dades i les tracta amb la finalitat de gestionar el vostre expedi ent acadèmic i organitzar la docència
i l’estudi, en compliment d’una missió d’interès públic; només seran cedides a tercers en cas que sigui necessari com a conseqüència que us subscrigueu a algun
dels serveis prestats per un tercer dels que s’indiquen en aquest tràmit, o per obligació legal. Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les,
sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Teniu informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la web de la URV
(http://www.urv.cat).

