Sol·licitud d’ajut de matrícula per a treballadors de la UAB

Dades personals del treballador/de la treballadora
Nom
DNI/Passaport

Data de naixement

Primer cognom

Segon cognom

Lloc de naixement

Nacionalitat

Carrer/avinguda/plaça i núm.
Codi postal

Adreça electrònica UAB

Població

Província

Telèfon

Telèfon mòbil

Dades personals de l’alumne/a
Nom
DNI/Passaport

Data de naixement

Primer cognom

Segon cognom

Estudis

Universitat

Exposa:

Que estant matriculat/da d’un estudi homologat,
Us demano

El retorn de l’import corresponent als preus públics dels crèdits matriculats per primera vegada.
Documentació
En totes les circumstàncies (imprescindible):
Aquesta sol·licitud.
Certificació acreditativa de les circumstàncies necessàries per a ser beneficiari d’un ajut de la matricula: Certificat emès
per l’Àrea de Gestió i Administració de Recursos Humans.
Fotocòpia del número de compte o el full de dades bancàries segellat per l’entitat bancària.
I segons sigui el cas:
Fotocòpia del llibre de família, quan el matriculat no sigui el propi treballador, per tal de justificar el parentiu.
Fotocòpia del full de matrícula, on constin el nom de les assignatures, els crèdits de cadascuna d’elles i els cops que s’ha
matriculat de la mateixa assignatura (si s’ha matriculat en centres propis de la UAB, no cal)
Rebut conforme ha abonat la matrícula (si s’ha matriculat en centres propis de la UAB, no cal)
Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar els processos d’Ajuts de
matrícula.
Us recordem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Caràcter Personal, teniu el dret d’exercir,
davant de la UAB, als drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició de les vostres dades.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),
Firma del sol·licitant

El termini per presentar aquesta sol·licitud és fins un mes després d’haver formalitzat la matrícula
D’acord amb l’article 42.4, segon paràgraf, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, us
comuniquem que el termini màxim per a la resolució i la notificació de la vostra sol•licitud és de 4 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.

