
Sol·licitud de beca/ajut de la UAB 
 
 

Beca/ajut que sol·liciteu 

    Beca “Pere Menal”  Curs 2011-2012 

 

Dades personals 

Nom 

      

Primer cognom 

      

Segon cognom 

      

DNI/NIE 

      
Adreça electrònica                                         

Carrer/avinguda/plaça i número 

      
Mòbil 

Codi postal 

      

Població 

      

Província 

      

Telèfon 

      

Centre on feu els estudis (facultat/escola universitària) 

     Ciències 

Estudis   
      Matemàtiques 

La persona interessada accepta que les comunicacions resultants d’aquest procés es facin 
mitjançant l’adreça electrònica. 
Dades bancàries 

   Codi Entitat                Codi Oficina          Dígit control                      Número de compte 

                      
 
Heu d’aportar la fotocòpia del compte o de la llibreta on consti l’entitat, l’ oficina, el dígit de 
control i el núm. de compte on el sol·licitant vol que li ingressin l’import de la beca. En 
aquest compte o llibreta ha de figurar el sol·licitant. 
 
Les vostres dades seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de la tramitació i 
resolució de la beca/ajut que heu sol·licitat. Les dades que us sol·licitem són imprescindibles 
per a la finalitat assenyalada, i la falta de qualsevol d’elles faria inviable aquella finalitat. 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, teniu 
dret a exercir, davant la UAB, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició 
respecte a les vostres dades. 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),   ____ de/d’      _____________ de _______ 
 
Signatura del/de la sol·licitant 
 
 
 
 
 
 
Comissió d’Ajut a l’Estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
D’acord amb el  DOG  Núm. 3115 de 6.4.2000,  Resolució  de 17 de març de 2000, per la qual es fa 
públic l’Acord de la Junta de Govern sobre l’adequació de procediments administratius en matèria 
acadèmica a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/2000, de 13 de gener, us comuniquem que el 
termini per a la resolució i la notificació de la vostra sol·licitud és de quatre mesos a comptar des de la 
data de presentació de l’escrit esmentat; així mateix, si en el termini assenyalat no s’hagués produït la 
notificació de la resolució, podreu entendre que la vostra sol·licitud ha estat acceptada. 
 


