
 

 
 

SOL·LICITUD 
MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA 

(DINS EL TERMINI ESTABLERT PER LA UB) 
 

(Anul·lació o addició d’assignatures) 
 

CURS 2019-2020 
 

     
  Becari:   
     

Grau  Sí   
      

S.3   Màster  No   
      

  

DADES PERSONALS  
Nom Cognoms DNI 
   

Adreça postal Població Codi postal Telèfon 
    
DADES ACADÈMIQUES 
Centre Ensenyament NIUB 
   

DADES BANCÀRIES  (El titular ha de ser el mateix estudiant) 
                                        

                                        
  Entitat:                     
                                        
  Codi del compte  
                                

  IBAN E S  
                      

                        
                                        

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA  
SOL·LICITA: 
L’anul·lació o addició de les següents assignatures  (indiqueu amb una X l’opció i ompliu el codi de motiu modificació) 

Codi Nom assignatura Crèdits Anul·lació Addició Motiu1 
      

      

      
SOL·LICITA 
El canvi de classe de matrícula de __________________________ a _______________________ (en cas d’existir subclasse, cal indicar-la) 

Altres__________________________________________________________________________________________________________________ 
(convalidació d’assignatures, aplicació de Matrícules d’Honor) 

 

(1) Codi de motius per les que demana modificació: 
 

1. L’assignatura no s’imparteix 
2. Assignatura ja aprovada anteriorment 

3. Convalidació/adaptació de l’assignatura matriculada 
4. Malaltia Greu                 

5. Motius personals 
6. Altres_____________________ 

 
 

INFORMACIÓ D’INTERÈS: 
 
 TERMINI PER SOL·LICITAR LA MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA 

o Assignatures de primer semestre i anuals, fins al 31 d’octubre de 2019.  
o Assignatures de segon semestre, fins al 6 de març de 2020.  

 PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR: La sol·licitud es presentarà a la secretaria d’estudiants i docència del 
centre juntament amb la següent documentació: 
o Resguard de matrícula i acreditació del seu pagament (cal estar al corrent del pagament dels rebuts vençuts) 
o Documentació que acrediti les causes que justifiquen la sol·licitud, si és el cas 
o En el cas de canvi de classe de matrícula, cal adjuntar la documentació addicional que correspongui. 

 
 

Efectes que produeix aquesta anul·lació de matrícula: 
o Econòmics:  
• Aquesta modificació de matrícula generarà una nova liquidació econòmica que substituirà o complementarà l’anterior 
• Si com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula l’estudiant ha d’efectuar un nou pagament a la Universitat, aquest s’efectua sempre d’un sol cop i en 

efectiu en els set dies naturals següents a la data de la modificació. 
• L’estudiant ha d’abonar l’import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que ha anul·lat o modificat. L’estudiant ha 

d’abonar també els preu per gestió de l’expedient previst en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya per a les modificacions i ampliacions parcials de 
matrícula. 

• Si les causes de modificació de matrícula no són imputables a l’estudiant o és conseqüència d’una malaltia greu de l’estudiant degudament acreditada o per defunció, la 
UB pot retornar la quantitat abonada pels crèdits que s’hagin anul·lat o modificat, prèvia resolució del degà/director del centre. 

o Acadèmics: La modificació de la matrícula ha de garantir l’acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació 
(http://www.ub.es/acad/noracad/matricula/ ) 

o Alumnes becaris (beca general): L’anul·lació d’assignatures pot comportar la pèrdua de la condició de becari per no assolir els mínims de matriculació necessaris per 
gaudir de la beca i pot comportar la devolució de l’import en concepte d’ajut. Si sol·licito l’ajut per al proper curs acadèmic, serà desestimat en cas de no assolir els mínims 
de crèdits matriculats el curs anterior. 

 
  Estic assabentat/da dels efectes que produeix l’anul·lació de matrícula      
 
Barcelona, __________de ___________________de 20__ 
(Signatura de l’alumne/a) 

http://www.ub.es/acad/noracad/matricula/

