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IMPRÈS DE SOL·LICITUD D’AJUTS DE PAGAMENT DE MATRÍCULA DE LA 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER ALS ESTUDIANTS AMB 
CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS SOBREVINGUDES O ESTRUCTURALS (CURS 
ACADÈMIC 2019-20) 
 

A. Dades del / de la sol·licitant 
 

Cognoms: .............................................................................. Nom: .............................................. 

DNI/NIE: ................................... Tel.: .................................... Tel. mòbil: ..................................... 

Adreça electrònica: ......................................................................................................................... 

Adreça: …………………………………………………………….Localitat ………………….. Codi postal………… 
 

B. Matriculat/matriculada de: 
 

Titulació: ......................................................................................................................................... 

Centre: ............................................................................................................................................. 
 

C. Dades dels membres de la unitat familiar 
 

(membres de la família que resideixen al mateix domicili) 
 

 NIF/NIE Cognoms, nom Professió o 
ocupació Firma 

Sol·licitant 
 

    

Pare/tutor 
 

    

Mare/tutora 
 

    

Germà /germana 
 

    

     

     

     

     

     
 

Documentació que s’adjunta: 
 

☐ Fotocòpia del DNI o NIE de tots els membres computables de la unitat familiar 
☐ Fotocòpia acreditativa del compte bancari del qual és titular, inclòs el codi IBAN 
☐ Carta explicativa de la situació econòmica personal o familiar. S’haurà de fer constar       
l’adreça postal completa (màxim 500 paraules) 
 
 

Palma, ........ d ................................... de 2020 
 
Firma, 
 
Sra. vicerectora d’Estudiants 
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Aquesta sol·licitud s’ha de lliurar al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, a la seu de Menorca o a la seu d’Eivissa i Formentera. 

Situació sobrevinguda que declara el/la sol·licitant, i documentació que aporta: 
 

☐ Defunció del pare, de la mare o del cònjuge, parella de fet o parella del sol·licitant 
☐ Certificat oficial de defunció 

☐ Situació d’atur o expedient de regulació d'ocupació del sol·licitant, cònjuge i/o dels pares 
☐ Certificat oficial d’atur o expedient de regulació d’ocupació del sustentador principal de la família 

☐ Jubilació forçosa dels pare, de la mare o del sol·licitant 
☐ Certificat oficial de jubilació forçosa o d’incapacitat laboral permanent del sustentador principal de la 
família. 

☐ Separació dels pares/tutors o del / de la sol·licitant 
☐ Sentència de divorci o separació, o conveni regulador 

☐ Malaltia greu o accident greu del / de la sol·licitant, del pare, de la mare o de familiars de primer grau 
☐ Certificat mèdic oficial on s’indiqui la malaltia o l’accident greu del sustentador principal de la família 

☐ Desnonament: indicau la documentació justificativa que aportau: 
 
 
 

☐ Altres circumstàncies excepcionals no previstes que poden constituir una situació de necessitat urgent, sempre 
que estiguin justificades documentalment. Especificau la circumstància i la documentació justificativa que aportau. 
 
 
 

☐ Circumstàncies econòmiques sobrevingudes 
☐ Còpia de la declaració de renda (2018) dels membres de la unitat familiar, o certificat 
d’imputacions. 
☐ Certificat de dades cadastrals de la unitat familiar, tot indicant el valor cadastral dels immobles i 
percentatge de titularitat de cada membre de la unitat familiar (en queda exclòs el domicili habitual). 
☐ Certificat de convivència dels anys 2019 i 2020 i certificat de convivència en el moment de 
demanar l’ajut, on es detallin la totalitat de persones que conviuen al domicili habitual de la 
unitat familiar del / de la sol·licitant. 
☐ Altres documents que acreditin circumstàncies no previstes i es considerin justificants de causes 
econòmiques sobrevingudes. Indicau quins són: 

 
 
 

☐ Independència familiar i econòmica 
☐ Justificant de disposar de mitjans econòmics propis suficients que permeten la independència. 
☐ Document que acrediti la titularitat o el lloguer del domicili habitual. 

☐ Situació de dependència 
☐ Certificat oficial de situació de dependència. 

☐ Informe del treballador social de la UIB o qualsevol informe dels Serveis Socials. 
☐ Alumnes que tinguin la condició de refugiat o sol·licitant d’asil  

☐ Fotocòpia de la targeta vermella. 
☐ Fotocòpia del NIE. 

Amb la signatura d'aquest document el/la sol·licitant atorga a la UIB el consentiment explícit per verificar en altres 
institucions les dades que siguin necessàries en aquesta convocatòria, com és ara la renda familiar, etc. 
 
Palma, ....... d .................................. de 2020 
 
Firma, 
 
 
 
 
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 un o més fitxers de dades de caràcter personal de la UIB la finalitat dels quals és gestionar l’ajut 
demanat. Les dades sol·licitades són necessàries per complir aquesta finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la. 
 

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a 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, carretera de Valldemossa, km 7.5, 07171 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. 

 

 

 


