
Graus en Enginyeria  

 
Documentació de matrícula 

 
Documentació general 

 Imprès Protecció de dades / Sol·licitud de matrícula / Recursos informàtics / Drets 
d’imatge 

 NIF, NIE o passaport i fotocòpia del document 

 2 fotografies de carnet 

 Dades bancàries per a la domiciliació:  

  Imprès Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA signat per la persona titular 
del compte. 

  Fotocòpia de la llibreta, pantalla de la banca online o certificat de titularitat on 
constin el número de compte i el nom de la persona titular que signa el SEPA. 

 Imprès de dades estadístiques 

 

En el cas que es pugui gaudir d’una gratuïtat: 

 Títol de família nombrosa on constin la categoria, el nombre de fills/es, la data 
d’expedició i la data de caducitat, original i fotocòpia. 

 Certificat acreditatiu de la gratuïtat, original i fotocòpia. 

 
Documentació segons via d’accés 
 

Via 0 (Batxillerat + PAU) 

 Qualificacions de les PAU: imprimir del portal https://accesuniversitat.gencat.cat. 

 

Via 2 (Persones titulades) 

 Fotocòpia compulsada de la titulació que dóna accés a l’EUSS. 

Si es vol fer reconeixement d’assignatures*: 

 Sol·licitud de reconeixement i transferència (s’entregarà a la Gestió Acadèmica). 

 Certificat acadèmic personal de la titulació de procedència, document original o 
fotocòpia compulsada. 

 Pla d'estudis de la titulació de procedència amb el segell de la universitat d’origen. 

 Guia docent de les assignatures superades amb el segell de la universitat d'origen. 

*Aquest tràmit té un cost de 54,54 euros d’acord amb les tarifes vigents, a abonar en el 
moment de fer la sol·licitud. 

 



 

Via 4 (CFGS) 

 Certificat del CFGS amb la nota mitjana, document original. 
Si es vol fer reconeixement d’assignatures*: 

 Sol·licitud de reconeixement i transferència (s’entregarà a la Gestió Acadèmica). 

*Aquest tràmit té un cost de 54,54 euros d’acord amb les tarifes vigents, a abonar en el 
moment de fer la sol·licitud. 

 

Via 7 (Batxillerat + estudis universitaris no finalitzats) 

 Comprovant de pagament de les taxes de trasllat d’expedient (a abonar a la 
universitat d’origen) 

Si es vol fer reconeixement d’assignatures*: 

 Sol·licitud de reconeixement i transferència (s’entregarà a la Gestió Acadèmica). 

 Certificat acadèmic personal de la titulació de procedència, document original o 
fotocòpia compulsada. 

 Pla d'estudis de la titulació de procedència amb el segell de la universitat d’origen. 

 Guia docent de les assignatures superades amb el segell de la universitat d'origen. 

*Aquest tràmit té un cost de 54,54 euros d’acord amb les tarifes vigents, a abonar en el 
moment de fer la sol·licitud. 

 

Via 8 (CFGS + estudis universitaris no finalitzats) 

 Certificat del CFGS amb la nota mitjana, document original. 

 Comprovant de pagament de les taxes de trasllat d’expedient (a abonar a la 
universitat d’origen) 

Si es vol fer reconeixement d’assignatures*: 

 Sol·licitud de reconeixement i transferència (s’entregarà a la Gestió Acadèmica). 

 Certificat acadèmic personal de la titulació de procedència, document original o 
fotocòpia compulsada. 

 Pla d'estudis de la titulació de procedència amb el segell de la universitat d’origen. 

 Guia docent de les assignatures superades amb el segell de la universitat d'origen. 

*Aquest tràmit té un cost de 54,54 euros d’acord amb les tarifes vigents, a abonar en el 
moment de fer la sol·licitud. 

 

Via 9 (Més grans de 25 anys) 

 Qualificacions de les PAU MG25: imprimir del portal https://accesuniversitat.gencat.cat 

 


