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1. NOM I CODI DE L’INDICADOR 
 

FI-ADOC-007 Percentatge de matrícules a partir de segon curs formalitzades 
al juliol. 

 
 

2. OBJECTIU DE L’INDICADOR 
 
Conèixer el percentatge de matrícules formalitzades al juliol respecte el nombre total 
de matrícules formalitzades.  
 
 
3. PROCÉS/PROCESSOS EN QUE ES MESURA 
 

 PR-SGA-003 Execució de la matrícula 
 
 
4. CARACTERÍSTIQUES DE L’INDICADOR  
 

4.1 Definicions 
 

Els estudiants de nou accés tenen les dates de matrícula establertes per l’OAU (no 
per la URV, que sí fa una distribució interna), i de forma molt estricta perquè en 
depenen les reassignacions. 
Als estudiants que no són de nou accés se’ls assigna una data de matrícula per cita 
prèvia que és, en general, al juliol. Si no es matriculen en aquestes dates, poden fer-
ho fins al 30 de setembre. 
Dit això, és important que tots els estudiants estiguin matriculats al juliol perquè és 
la garantia de què l’activitat acadèmica comença amb normalitat (incorporació a 
llistes d’assignatures, dimensionament de grups). 

 
4.2 Fórmula / elaboració de l’indicador 

 

FI-ADOC-007 = 
Nombre de matrícules a partir de segon curs 

formalitzades al juliol x 100 
Nombre total de matrícules a partir de segon curs 

 
4.3 Unitats de mesura 

 
Percentatge. 

 
4.4 Històric de l’indicador 
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Gener 2013. 
 

4.5 Nivell d’agregació 
 
No aplica. 

 
 

5. OBTENCIÓ DE LES DADES 
 
5.1.  Origen les dades  
 

 UXXI: la SGM facilita les dades necessàries per al càlcul 
 
5.2  Responsable de recollida de dades  

 
Responsable de qualitat. 

 
5.3 Termini per proporcionar les dades 
 

Quinze dies després de finalitzar el període de matrícula. 
 
5.4  Responsable de calcular l’indicador 

 
Responsable de qualitat. 

 
5.5  Periodicitat de càlcul   

 
Anual. 

 
5.6  Abast temporal de les dades 

 
Anuals: un període de matrícula. 
 
 
6. COMUNICACIÓ DE L’INDICADOR 

 
6.1  Forma de presentació 

 
L’indicador es presenta de dues formes: 
a) gràfic d’evolució 
b) incorporat al quadre de comandament dels indicadors del SGQ 

 
6.2   A qui es comunica 

 
A tot el SGA i a les secretaries. 

 
6.3  Com es difon 

 
Mitjançant acta de reunió. 
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7. VALORS DE L’INDICADOR 
 

7.1  Compromís o compromisos de qualitat 
 
No aplica. 
 

7.2 Valor de control 
 
S’estableixen cada any a la Revisió per la direcció. 

 
7.3   Llindars 

 
S’estableixen cada any a la Revisió per la direcció. 
 
 7.4  Període de validesa del valor de control i/o llindars 
Anual. 

 


