
SOL·LICITUD DEL TÍTOL 

PROPOSTA      A CUMPLIMENTAR PER L'ADMINISTRACIÓ     núm. d'expedient    A CUMPLIMENTAR PER L'ADMINISTRACIÓ

PRIMER LLINATGE  _______________________       SEGON LLINATGE _________________________

NOM____________________________________       DNI/NIE __________________________________

DATA  DE NAIXEMENT   ____/____/_____  SEXE (H/D) ____ NASCUT/DA  A ______________________

ADREÇA:
___________________________________________ NUM. ________ PIS______ PORTA ____________

CODI POSTAL ________ POBLACIÓ ________________ PROVÍNCIA ____________________________

TELÈFON ___________________  CORREU-E _______________________________________________

EXPÒS: Que he finalitzat els estudis de Formació Professional del cicle formatiu de Grau _____________

 ____________________________________________________________________________________

i n'he superat tots els mòduls professionals, i he abonat els drets que indiquen les disposicions vigents per a

 l'expedició del Títol .

SOL·LICIT: Que mitjançant les oportunes comprovacions em sigui expedit el Títol.

Sta. Eulària des Riu, ______  de _________________ de 20 ___.
 (Signatura de l'interessat o representant legal)

Normal                                 ___________€

 Família nombrosa *             ___________€

Exempció* 

* (Cal adjuntar acreditació)

SR./A DIRECTOR/A DEL CIFP CAN MARINES.

A CUMPLIMENTAR PER L'ADMINISTRACIÓ:

CIFP CAN MARINES.

................................................................................................................................................
es troba en condicions d'obtenir el Títol  
en ........................................................................................................................., havent 
satisfet la quantitat de ............................€, en concepte de taxes corresponents per a la 
seva expedició, segons les disposicions vigents.

Sta. Eulària des Riu, _____ de ______________de 20___.

PROPOSTA                                                                                            El/La funcionari/ària,

Segell del Centre.
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Instruccions per realitzar el pagament de la taxa corresponent.

https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx

- Llistats d’Organismes:        Conselleria d’Educació i Formació Professional.

- TAXA PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS, DIPLOMES I CERTIFICATS OFICIALS.

- Clicau una de les següents opcions:

- FORMACIÓ PROFESSIONAL (SISTEMA EDUCATIU)

- Clicau una de les següents opcions:

Podeu:
- Emplenar el document, imprimir i després efectuar el pagament a les entitats
bancaries col·laboradores.
-  Realitzar el pagament telemàtic i imprimir el model amb el justificant de 
pagament.

Recordau que heu de portar a la Secretaria del Centre:

SOL·LICITUD + JUSTIFICANT PAGAMENT + FOTOCOPIA DEL DNI
ATENCIÓ: Si teniu dret a reducció de l’mport de la taxa, també s’haurà de aportar la documentació

acreditativa.

https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx

