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CENTRE: 
(reservat per a la 
Secretaria)  

Curs Acadèmic: 
URV.E14.01.00 

 
 
 

NÚM: / 
(Codi estudis) 

 

SOL·LICITUD D’EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT SUPLETORI DEL TÍTOL 
 

DADES PERSONALS 

Cognoms: 

 

 
Nom: 

 

DNI/NIE/ 
Passaport: 

 
Data de naixement: 

 
Lloc de naixement: 

 
Nacionalitat: 

 
 

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
 

Adreça (Avinguda, carrer o plaça i número): 
 

Codi postal: Localitat: 
 

Província (únicament per Espanya): País: 
 

Adreça correu electrònic: Telèfon fix: Telèfon mòbil: 

 
DADES RELATIVES ALS ESTUDIS SUPERATS PELS QUE ES DEMANA EL CERTIFICAT 

 

Estudis cursats: Convocatòria/any finalització d’estudis: 
 

Facultat/Escola: 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 
DNI o NIE (fotocòpia), passaport o document nacional d'identitat de nacionals de països de la Unió Europea (original i fotocòpia, o bé fotocòpia 
confrontada) 

 

SOL·LICITO 
 

Que s’iniciïn els tràmits d’expedició del certificat supletori del títol. 

 
Indiqueu l’idioma o els idiomes en què voleu que s’emeti el certificat: 

 
Castellà Anglès 

 
 
 

(signatura) 
 

 
 

(Lloc i data) 

, de/d' de 20 

 
Sr./a. degà/ana del Centre 



v.30/06/2022
 

DNI/NIE o Passaport: 

Ensenyament: 

Adreça electrònica personal a efectes de notificació: 

Adreça electrònica URV a efectes de notificació: 

Telèfon mòbil: 

Curs Acadèmic: 
URV.E14.01.00 

RESOLUCIÓ D’EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT SUPLETORI DEL TÍTOL 

Diligència del Centre 

 Es desestima la sol·licitud per no estar al corrent de pagament 

, de/d’ de 20 

El/La responsable de la secretaria 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant el rector de la URV en el termini 
d’un mes a comptar des del dia següent a la notificació d’aquesta resolució. 

L’estudiant signa l’acusament de rebut d’aquest document en el qual ja s’ha informat de la resolució emesa. 

(signatura) 

, de/d' de 

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Responsable: El responsable del tractament de les seves dades personals és la Universitat Rovira i Virgili amb 
CIF Q9350003A i amb domicili fiscal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona. 
Finalitat: Gestionar els aspectes relacionats amb l'expedient de l'estudiant, entre d'altres i sense caràcter 
limitatiu, l'expedició de certificats acadèmics i títols universitaris, emissió d'actes i/o acreditacions amb caràcter 
oficial dels programes de les assignatures cursades i superades a la URV i dels plans d'estudi. 
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, mitjançant un 
escrit adreçat al Registre General de la URV a la mateixa adreça del domicili fiscal o mitjançant la seva presentació al 
Registre General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s’indica a 
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 
Informació addicional: Pot consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals denominat 
Gestió de l'expedient acadèmic i els seus drets al Registre d’Activitats del Tractament de la URV 
publicat a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també s’hi pot consultar la Política de Privacitat de la URV. 
Addicionalment, pot adreçar als nostres delegats de protecció de dades qualsevol consulta sobre protecció de dades 
personals a la direcció de correu electrònic del dpd@urv.cat. 

Nom i cognoms: 

Dades de l’estudiant 

mailto:dpd@urv.cat
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