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Declaració responsable relativa al compromís d’homologar estudis estrangers
no universitaris per a la preinscripció al batxillerat o als cicles formatius de 
formació professional de grau mitjà o grau superior

 

Dades identificatives del/de la declarant

Nom Cognoms

Tipus de document d’identificació Núm. de document d’identificació

Declaro, sota la meva responsabilitat: 

- Que resideixo a Catalunya.

- Que estic cursant un títol no universitari d’un sistema educatiu estranger que considero homologable 
al títol exigit per accedir als ensenyaments de:

batxillerat 

cicles formatius de formació professional de grau mitjà 

cicles formatius de formació professional de grau superior

- Que actualment no he pogut presentar la sol·licitud d’homologació, perquè els estudis que he 
d’homologar finalitzen en un moment posterior al de la preinscripció.

- Que, en el moment de formalitzar la matrícula a l’ensenyament abans indicat, em comprometo a 
presentar el “Volant d’inscripció condicional”, conforme he iniciat el tràmit d’homologació d’un títol 
estranger no universitari amb un dels títols exigits per accedir a aquest ensenyament. 

I, perquè així consti i als efectes oportuns, s’emet aquesta declaració. 

Informació bàsica de protecció de dades 
Denominació del tractament: Homologacions de títols i convalidacions d’estudis de sistemes 
educatius estrangers.
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del 
Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona; dgafce.educacio@gencat.cat).
Finalitat: L’homologació de títols i la convalidació d’estudis dels sistemes educatius estrangers amb 
els títols i estudis equivalents en el sistema educatiu espanyol no universitari, el reconeixement del 
grau acadèmic corresponent i dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: L’Administració educativa, que inclou el Consorci d’Educació de Barcelona.
Drets de les persones interessades: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades 
al web protecció de dades.

Lloc i data

Signatura

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/homologacions-sistemes-educatius-estrangers.html
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