
 

               

 

 
 

   

DNI/Passaport  Sexe (M = masculí / F = femení) 
     

Cognoms  Nom 
   

   

Adreça familiar 
   

Codi postal  Població 
     

Comarca  Província 
   

País  Telèfon 
   

   

Adreça durant el curs 
   

Codi postal  Població 
     

Comarca  Província 
   

País  Telèfon 
   

Adreça electrònica UAB  Telèfon mòbil 
   

   

Data de naixement  Lloc de naixement 
     

Codi postal del lloc de naixement  Nacionalitat 
   

       

Autoritzeu la difusió de l’adreça per a assumptes de fora de la UAB?  Sí    No 
       

 

Pagament ajornat       

Becari/ària (*) 
  

Sol·licitud d’exempció de recàrrec 2a titulació 

 
   
El pagament s’haurà de fer per domiciliació bancària. Cal lliurar les dades 
bancàries a la Gestió Acadèmica. Els becaris poden ajornar el pagament. 
 
* Becari/ària o del règim general o de mobilitat del Ministeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL·LICITUD PROVISIONAL DE MATRÍCULA ASSISTIDA 

CURS _ _ _ _ / _ _ _ _ 

FACULTAT/ ESCOLA: 

TITULACIÓ:        PLA D’ESTUDIS: 

Classe de liquidació: 
 
0. Ordinària (sense gratuïtat) 
1. Semigratuïta: FN general 
2. Gratuïta: FN especial 
5. Gratuïta: convenis internacionals 
6. Gratuïta: mat. d’honor COU/ mat. d’honor o premi  
    extraordinari batxillerat LOGSE 
90. Gratuïta: minusvalidesa    
91. Gratuïta: víctimes del terrorisme 
95. Gratuïta: vvglo1/2004 

 

Cal presentar el document acreditatiu de gratuïtat o descompte 
a la Gestió Acadèmica abans de fer la matrícula. 

 
Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

 
Fundació Autònoma Solidària 

 
        Aporto voluntàriament 12 € per a accions de solidaritat i de 
cooperació al desenvolupament. Podeu consultar més 
informació sobre els projectes subvencionats al web de la 
Fundació Autònoma Solidària:                          

www.uab.cat/fas 

Si  

Inscripció al Servei d’Activitat Física (SAF) 
 

Si ja sou soci/sòcia del SAF no marqueu la casella. 
Si sou de 1r curs o teniu contracte amb Vila Universitària no marqueu 
la casella. 
 
 

               Vull pagar 80 € (matrícula SAF) per fer-me’n 
     Sí    soci/sòcia.  
 
Les quotes es cobraran per domiciliació mensual. Passeu pel taulell 
d’atenció al públic del SAF, abans del 31/12/12, per a fer la tramitació 
definitiva de l’alta. Haureu de portar el comprovant de la matrícula 
acadèmica i les dades bancàries. (www.uab.cat/saf) 
 

Aquesta inscripció no es retornarà. 



 

 



Les vostres dades personals seran incorporades al fitxer automatitzat "Gestió Acadèmica", creat el 2 de febrer de 2004 per 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08193, de conformitat amb les 
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seran 
utilitzades per a la realització i el manteniment de les gestions relatives a la matrícula, al vostre expedient acadèmic i a 
l'emissió del carnet d'estudiant. 

Les vostres dades podran ser cedides a d'altres administracions públiques per a l'exercici de les mateixes competències, i 
a d'altres entitats públiques i privades quan sigui necessari per al desenvolupament de la vostra relació amb la UAB. Així 
mateix, les vostres dades podran ser cedides amb la finalitat d'informar-vos d'ofertes de treball, activitats de lleure, serveis 
socials, serveis financers i anàlegs, a la Fundació Autònoma Solidària, a la Fundació UAB, i a la resta d'entitats 
instrumentals que, d'acord amb els seus objectius, participen en l'assoliment de les finalitats estatutàries de la UAB. 

Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, teniu el dret de 
revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant la UAB, els drets d'accés, de rectificació, 
cancel·lació i d'oposició de les vostres dades. 

Marqueu amb una creu només en el cas que no autoritzeu les cessions previstes en aquest document.


