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Formulari per adjuntar a la instància genèrica de la  Seu Electrònica 

M.1 
CURS _____

ANUL·LACIÓ DE SOL·LICITUD DE MATRÍCULA DE GRAUS I MÀSTERS 

En/Na _______________________________________________ amb NIF/NIE/Pass _______________ 

correu electrònic ______________________________ telèfon mòbil_______________, que estudia 

en la Facultat/Escola ____________________________________________________ en la titulació 

_________________________________________________________________ sol·licita l’anul·lació de 

la sol·licitud de matrícula pel motiu que s’indica a continuació. 

 CAUSES D'ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA:

1. Malaltia greu de l’estudiant/a justificada amb certificat mèdic oficial.

2. Reassignació de plaça a un altre ensenyament d’una universitat pública dins del procés de preinscripció

(Únicament estudis de graus). Adjuntar la carta d'admissió correspoment.

3. Altres causes d'anul·lació:  ____________________________________________________________

MOLT IMPORTANT: Termini de presentació fins el 30 de novembre de 2020 
• Les causes 1 i 2 són les úniques que comporten devolució de l'import de la matrícula. La devolució de

l'import es farà directament en el número de compte on s'ha autoritzat el càrrec de la matrícula. 
Si la causa d’anul·lació és per reassignació de plaça (als graus), la sol·licitud s’haurà de presentar abans 
del 30 d’octubre de 2020. No es tornarà l’import de la matrícula quan la reassignació l’hagi sol·licitat 
l’estudiant perquè ha realitzat una nova preinscripció o demanat un canvi de preferència. 
És obligatori acompanyar els originals dels documents que justifiquin l’anul·lació.
L’anul·lació de la matrícula queda supeditada a la normativa acadèmica d’aquesta Universitat.
L’anul·lació no s'acceptarà si no s'ha pagat íntegrament l'import de la matrícula, excepte en els supòsits 1 i 2.

•

•
•

D’acord amb la normativa acadèmica us informo que la notificació es farà electrònicament mitjançant 
compareixença en la seu electrònica de la Universitat de Lleida (seuelectronica.udl.cat) i avís tramés al 
mòbil i a l’adreça de correu electrònic institucional (      @alumnes.udl.cat) facilitada als estudiants 
en formalitzar la matrícula de primer curs o a l’adreça que consti en l’expedient acadèmic, si s’escau.  
Queda assabentat/da que l’anul·lació de la sol·licitud de matrícula té efectes acadèmics i, si escau, 
econòmics sobre la matrícula i que el termini per presentar la sol·licitud és el que s’indica en les normes de 
matriculació de la Universitat. 

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.

•

ADREÇAT A:  GERÈNCIA

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php#MesInfo10
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