
PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT 
D’ESTIU 
 
 
Entitats de pagament: Banc Santander, BBVA i CaixaBank  
 
Formes de pagament:  
 

1. Presencialment (si la situació ho permet) en una oficina de les entitats esmentades.  
Imprimiu dos còpies del full de matrícula i porteu-les a l’oficina. Una de les còpies se la 
quedarà l’entitat bancària i l’altra us servirà com a comprovant de pagament. 
 

2. A través d’un terminal de ServiCaixa. En aquest cas només cal imprimir una còpia del 
full de matrícula. 
 

3. Si sou client en línia d’alguna de les entitats esmentades, podeu fer el pagament del 
rebut per la pàgina web o aplicació mòbil de l’entitat bancària, utilitzant la referència 
del codi de barres que apareix a la part inferior del full de matrícula.  
 

4. Mitjançant targeta de crèdit: a través de la pàgina web de CaixaBank, no cal que en 
sigueu client, en el següent enllaç. Fer aquesta gestió no comporta cap despesa afegida. 

 

https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html  
 

 
Instruccions per fer el pagament mitjançant targeta 

Podeu triar entre les opcions “Pagar ara amb codi CPR i/o emissora” o “Pagar ara 
amb número de codi de barres” 
 
Pagar ara amb codi CPR i/o emissora (els codis que us indiquem a continuació 
estan en les caselles del full de matrícula que precedeixen el codi de barres): 

- Introduir el codi CPR (7 dígits): 9050794 
- Introduir el codi de l’entitat emissora més el sufix (11 dígits): 07550001003 
- Prémer “Continuar” 
- Introduir el codi “Referència” (13 dígits) 
- Introduir el codi “Identificació” (6 dígits) 
- Introduir l’import. 
- Introduir la resta de dades que es demanin en les pantalles següents. 

 
Pagar ara amb número de codi de barres 

- Introduir tota la sèrie de números que apareix a sota del codi de barres del 
full de matrícula. 

- Introduir la resta de dades que es demanin en les pantalles següents. 
 
Una vegada realitzat el pagament, no cal que ens retorneu cap justificant perquè el banc o la 
caixa ja ens notifica l'ingrés automàticament.  
 
Cal fer el pagament abans de la data de venciment que s’indica al full de matrícula. Un cop 
superada la data, el full deixa de tenir validesa.   

https://www.caixabank.cat/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
 

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que la Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del 
tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del representant: 
Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de 
contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). 

Les dades s'utilitzaran per a les finalitats inherents a la sol·licitud d’inscripció de 
gestionar la matriculació de la persona interessada i de garantir l'adequada prestació 
de la docència. En concret, les finalitats del tractament seran les següents: (a) 
matriculació i sol·licituds d'anul·lació i de modificació de matrícula; (b) gestió del 
pagament de la matrícula; (c) gestió del certificat d’aprofitament o assistència; d) alta al 
campus virtual, si escau; (e) difusió de properes activitats de la Universitat mentre no 
exerciu el vostre dret de supressió, limitació o oposició a aquesta finalitat. 

Les dades incloses en els documents administratius que formen part de l'expedient 
acadèmic es conservaran sempre. La resta de dades es destruiran un cop hagi acabat 
el curs acadèmic.  

Les dades facilitades són necessàries per complir amb la funció de la Universitat de 
crear, desenvolupar i transmetre la ciència, la tècnica i la cultura; preparar per a 
l'exercici d'activitats professionals; difondre, valorar i transferir el coneixement al servei 
de la cultura, la qualitat de la vida i el desenvolupament econòmic, i difondre el 
coneixement i la cultura a través de l’extensió universitària i la formació al llarg de la 
vida, i, en general, per dur a terme el servei públic de l'educació superior, com exigeix 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. 

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei. 

Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; 
oposar-vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, sempre que sigui 
compatible amb les finalitats de la matrícula sol·licitada, mitjançant un escrit tramès a 
l'adreça dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat 
(https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics. 
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