
NORMATIVA MATRICULACIO -INFORMACIO  ALUMNAT 

ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ D'ESTUDIANT 
La condicio�  d'estudiant de la *ESADV s'adquireix una vegada presentada en la 
Secretaria del Centre tota la documentacio�  requerida i el justificant del pagament 
de les taxes o sol·licitud de la beca (posteriorment credencial positiva de la beca). 
L'incompliment d'aquesta norma en els terminis establits suposara/  la pe/rdua 
automa/ tica de la plaça.

ALUMNES QUE NO SOL·LICITEN BECA 

Podran fer efectiu el pagament de la taxa d'una sola vegada, durant el període de
la matriculació, sempre abans de l'inici de les classes ,o en dos terminis: el 
primer a abonar al temps del perí�ode de la matrí�cula i el segon en la segona 
quinzena del mes de gener segu6 ent. 

1º termini: durant el període de matriculació, sempre abans de l'inici de les 
classes.
Hauran de presentar en la Secretaria del Centre l'impre�s bancari (model 
046)emplenat, (en l'impre�s bancari nome�s s'han d'emplenar les dades personals 
de qui efectue el pagament, ja que els imports seran especificats en la Secretaria 
del Centre). És obligatòria el lliurament de l'exemplar del pagament de la taxa 
“per a l'administració” (de color rosa) en la Secretaria 

2º  termini:  Abans  del  dia  31  de  gener.  És  obligatòria  el  lliurament  de
l'exemplar del pagament de la taxa “per a l'administració” (de color rosa) en
la Secretaria. 

La falta de pagament, total o parcial, dins del termini i en la forma escaient,
de la taxa comportarà l'anul·lació automàtica de la corresponent matrícula,
sense dret al reintegrament de les quantitats que, si escau, s'hagueren satisfet. 

L'alumne que no haja fet efectiva la matrícula dins del termini i en la forma
escaient, no eixirà en els llistats per assignatures, ni en les actes i no serà
avaluat. 
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ALUMNES QUE SOL·LICITEN BECA 

Hauran d'entregar el resguard de la sol·licitud de la beca en la Secretaria del 
Centre sempre abans del dia 30 de setembre.

--Alumnes  als  quals  se'ls  concedeix  la  beca:  És  obligatòria  el  lliurament  en
Secretaria de la credencial positiva de la beca. Sempre abans del 15 de març. 

-Alumnes  als  quals  no  se'ls  ha  concedit  la  beca,  independentment  que  hagen
recorregut, o alumnes als quals no se'ls ha contestat: Tenen obligació de pagar la
matrícula sempre abans del dia 15 de març, sense perjudici que se li efectue la
devolucio�  de l'import abonat en el cas que finalment la beca fo� ra concedida. 

És obligatòria el lliurament de l'exemplar del pagament de la taxa per a 
l'administració (de color rosa) en la Secretaria una vegada que s'haja pagat 
en el banc.

L'alumne que no haja fet efectiva la matrícula dins del termini i en la forma
escaient, no eixirà en els llistats per assignatures, ni en les actes i no serà
avaluat.  L'impagament de la taxa comportarà l'anul·lació  automàtica  de la
matrícula. 

                                                                      A Vale/ncia, a _________de___________de__________

                                                                  Fdo:______________________________________________
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