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EXPEDICIÓ DE TÍTOL OFICIAL GRADUADES I GRADUATS  
 INFERMERIA I TERÀPIA OCUPACIONAL  
CONVOCATÒRIA JUNY – JULIOL 2019 

 
HORARI de 09:00 a 13:30h. Us atendrem per ordre d’arribada a la Secretaria 

Acadèmica. 

Abans d’iniciar el tràmit, emplenareu l’enquesta de satisfacció de graduades i 

Graduats. 

DATES DE TRAMITACIÓ 19, 20, i 27 DE JUNY / 10 DE JULIOL. No es tramitaran títols 
fora d’aquest calendari.  
 
19 i 20 de juny, estudiants que finalitzen els seus estudis de 4t curs. (tancament 
d’actes 14 de juny) 
 
27 de juny, estudiants que finalitzen els seus estudis amb re avaluació d’assignatures 
de 4t curs. (tancament d’actes 21 de juny) 
 
10 de juliol, estudiants que finalitzen els seus estudis amb assignatures matriculades 
de cursos anteriors a 4t. (tancament d’actes 5 de juliol) 
 
Documentació que heu de presentar: 
-Formulari de sol·licitud. Soltitolof_juny_juliol_2019 
- Document d’autorització de difusió 
- DNI vigent / fotocòpia. 
- Carnet de família nombrosa/ altres gratuïtats (vigent), on constin tots els membres 
(original i fotocòpia). 
 

 

Pagament de Taxes: amb targeta crèdit/dèbit a la mateixa secretaria en el moment de 
la tramitació. 

 Import 
FN General (3 

fills) 

FN Especial i 
altres 

gratuïtats* 

Títol oficial de 
Graduat/da 

218,15 € 109,08 € 0,00 € 

 
 
*La condició de família nombrosa (FN) s'ha de complir a la data de formalització de la 
sol·licitud. 
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*Altres gratuïtats: persones amb discapacitat (PD) amb un grau mínim del 33%,  La 
condició per a l'exempció o bonificació s'ha de complir a la data de formalització de la 
sol·licitud. Totes les exempcions han d’estar documentalment justificades i vigents. Cas 
de justificar que està en tràmit haurà de portar la resolució immediatament que es rebi 
per tal de confirmar o modificar l'import abonat. 
 
Documentació que us lliurarem: 

1. Certificat Acadèmic Personal. Català i Castellà 
2. Rebut de tramitació de títol 

 

- El Certificat Substitutori del Títol, el podreu recollir personalment o rebre per 
correu ordinari SEGONS INDIQUEU EN EL FORMULARI DE SOL·LICITUD.  

- Us avisarem per correu electrònic tan aviat com el tindrem.  
 
En cas de no poder fer el tràmit personalment, es pot fer una autorització manuscrita 
indicant qui serà la persona autoritzada. La persona autoritzada, haurà de portar els 
documents i el pagament de la persona que tramita el títol. 
Un cop entregats els documents, L’EUIT deixa de ser responsable dels mateixos. 
 
Informació de col·legiació : 
El col·legi d’Infermeria de Barcelona (COIB), serà a l’EUIT col·legiant el dia: 19/06/2019 
de 9:00 a 14:00h. 
 
Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC). http://www.cotoc.cat/  
serà a l’EUIT col·legiant el dia: 19/06/2019 de 9:00 a 13:00h. Consulteu al web la 
documentació necessària. 
 
Terrassa, 12 de juny de 2019 

     

http://www.cotoc.cat/

