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UIB
Universitat de les
Illes Balears

 
Institut de Ciències  

de l’Educació 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides a la vostra 
sol·licitud seran incloses en el fitxer Estudiants de postgrau i/o el fitxer Edifici Sa Riera gestionats per la UIB, la finalitat del qual és la gestió administrativa i acadèmica dels 
estudiants que cursen estudis a la Universitat de les Illes Balears. Les dades sol·licitades són necessàries per complir amb l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-
les impedeix aconseguir-la. 

Les accions formatives organitzades per l’ICE poden ser enregistrades en qualsevol format i només seran publicades amb finali tat acadèmica.  

La UIB és el responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, per exercir els quals 
us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció del Responsable de seguretat , cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes 
Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del fitxer. 

 

 

FULL DE MATRÍCULA 

 

TÍTOL:       
 

 

DADES PERSONALS  

Cognoms i nom:       

DNI núm.:       E-mail:      @       

Adreça:       

Municipi:       CP:       Telèfon particular:       

 

 

 

Preu del títol:       

Import ingressat:       

Import del segon pagament, si escau:       

 

FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT  

La persona que subscriu demana d’acollir-se al pagament fraccionat de la matrícula, i es compromet a abonar la quantitat 

que figura més avall en concepte de matrícula en els terminis següents: 

 

Dates del termini del 1r pagament: en el moment de 

formalitzar la matrícula. 

Quantitat que s’ha de pagar: 50% de l’import total 

de la matrícula:       euros  

Dates del termini del 2n pagament: fins al dia assenyalat al full 

de pagament. 

Quantitat que s’ha de pagar: 50% que resta per 

pagar de l’import total de la matrícula:       

euros  
 
 

LLOCS DE PAGAMENT 

L’import de la matrícula es farà efectiu mitjançant l’ingrés al núm. de c/c 2051-0151-61-1007257438 de Sa Nostra, i 
haureu de presentar el resguard als serveis administratius de l’edifici Sa Riera, o bé mitjançant targeta de dèbit o crèdit als 

serveis administratius. 

 

«El no pagament parcial d’aquesta, en cas d’haver optat pel pagament fraccionat, donarà origen a l’anul·lació de la 

matrícula de forma automàtica i sense notificació prèvia el dia següent al venciment de cada un dels terminis, amb pèrdua 

de les quantitats corresponents als terminis anteriors i obligació de pagar-les si l’alumne vol tornar a matricular-se en el 

futur de qualsevol estudi de la UIB». 

 

 

Palma,       d        de     

 

 

Firma, 

 

 

Serveis administratius. 


