
M.3 
CURS _____ / ____

MODIFICACIÓ DE SOL·LICITUD DE MATRÍCULA 

En/Na ________________________________________________ amb DNI ___________________, que 

s’ha matriculat en la Facultat/Escola _______________________________________________  en la 

titulació ______________________________________________________________________ demana 

la modificació de la sol·licitud de matrícula. 

CAUSES QUE COMPORTEN DEVOLUCIÓ O NOU INGRÉS DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA 

1  ______  Supressió de matèries aprovades i/o recàlcul de la matrícula. 
2  ______  Modificació de la classe de matrícula de  ________________  a  ___________________   
3  ______  Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau. 
4  ______  Matrícules d’honor no aplicades. 
5  ______  Altres: especifiqueu-les  ____________________________________________________ 

MOLT IMPORTANT 
És obligatori  acompanyar els originals dels documents que justifiquin la modificació. 
La modificació de la matrícula queda supeditada a la normativa acadèmica d’aquesta Universitat. 

Queda assabentat/da que la modificació de la matrícula té efectes sobre el total de la matrícula o matèries 

afectades, i les condiciona tant acadèmicament com econòmicament. 

Lleida, ……… d ………….…………..de …………. 
 (signatura de l’estudiant/a) 

RESOLUCIÓ DEL CENTRE  

Un cop revisat l’expedient i la correcció de les dades, és procedent acceptar la sol·licitud. 

SI  □ NO  □  Lleida, ____ de/d’ ____________ de ______ 

El Degà/Director    o     La Degana/Directora Motiu, en cas negatiu: ___________________ 

_____________________________________ 
___________________________________ 
Nom i Cognoms 

CONTRA AQUESTA RESOLUCIÓ, QUE NO ESGOTA LA VIA ADMINISTRATIVA, PODEU INTERPOSAR RECURS 
D’ALÇADA DAVANT EL RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA, EN EL TERMINI D’UN MES A COMPTAR A 
PARTIR DEL DIA SEGÜENT A LA NOTIFICACIÓ. 

La devolució de l’import es farà directament en el número de compte on s’ha autoritzat el 
càrrec de la matrícula.

En relació amb les dades personals facilitades mitjançant la present sol·licitud, i que no consten en el vostre expedient acadèmic, us 
informem que:
La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del representant: 
Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
dpd@udl.cat). Les dades són imprescindibles per poder resoldre la vostra sol·licitud; s’utilitzaran només amb aquesta finalitat, i es 
conservaran sempre atès que formen part del vostre expedient acadèmic. La UdL no cedirà aquestes dades a tercers, llevat dels casos 
estrictament previstos en la Llei. Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la vostra sol·licitud, mitjançant escrit tramès a 
l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu 
electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
En relació amb les dades personals facilitades mitjançant aquesta sol·licitud que consten en el vostre expedient acadèmic, us informem 
que ja vau donar el vostre consentiment informat a l’ús d’aquestes dades en el moment de formalitzar la matrícula, atès que l’objecte de la 
present sol·licitud  és una de les finalitats inherents a la vostra sol·licitud de matrícula i a la gestió del vostre expedient acadèmic.


	MODIFICACIÓ DE SOL LICITUD DE MATRÍCULA
	CAUSES QUE COMPORTEN DEVOLUCIÓ O NOU INGRÉS DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA
	DADES BANCÀRIES
	MOLT IMPORTANT
	RESOLUCIÓ DE LA FACULTAT/ESCOLA
	Queda assabentat/da que la modificació de la matrícula té efectes sobre el total de la matrícula o matèries afectades, i les condiciona tant acadèmicament com econòmicament.



	titulació: 
	NOM: 
	DNI: 
	estat1: 
	estat2: 
	Altres: 
	dia: 
	mes: 
	any: 
	CURS1: 
	curs2: 
	CENTRE: [ ]


