
             DUPLICAT DE TÍTOL                   maig 2013 
a) PER PÈRDUA: CAL INSERTAR UN ANUNCI AL BOE            

1. Prèviament, facilitar a la Secretaria del centre totes les dades  

 • Nom complet i cognoms 
• DNI i NIF 
• Data de vigència del DNI 
• Adreça completa, telèfon i email 
• Especificar si es vol “normal” o “urgent” (segur que “urgent” serà més car, però no sabem la quantitat. L’any 2010, el 

preu “normal” és d’uns 12 euros per línia i si és “urgent” és el doble.  Normalment, són unes 6-8 línies de text) 

2. Un cop l’Escola rep les dades, insereix l’anunci al web del BOE (http://www.boe.es/anuncios/)  i 
anar a INSERTAR UN ANUNCIO (l’adreça acostuma a canviar cada any).  Es genera un abonaré que 
l’interessat ha de venir a buscar i pagar al BBVA i el més aviat possible lliurar el comprovant 
(document d’autoliquidació) a la Secretaria de la Facultat,   ja que, si un cop inserit l’anunci passen 
15 dies sense haver rebut la documentació indicada a les instruccions, l’anunci s’esborra 
automàticament de la base de dades del BOE 

3. El BOE publica l’anunci (generalment el mateix BOE n’envia una còpia a l’interessat.  Es pot anar 
fent també el seguiment al web del BOE) o trucant al 902365303 o anuncios@boe.es    

4. Quan l’interessat rep el BOE amb l’anunci de la “pérdida por extravío” del seu títol, ha de venir a 
l’Escola (amb el DNI vigent) i sol·licitar el títol (per al curs 2012/13 el preu és de 211,97€)  

b) PER DUPLICAT (p.ex.  canvi de nom):  CAL INSERTAR UN ANUNCI AL BOE 
1. Haurà de presentar a la FOOT el títol original i els documents necessaris que acreditin el duplicat 

(p.ex. si és per canvi de nom, el nou DNI vigent) 

2. Sol·licitar el duplicat  del títol (per al curs 2012/13 el preu és de 211,97€).  Al resguard de 
pagament es posarà el segell corresponent a la sol·licitud de duplicat, on consta el motiu d'aquest i 
la data d'expedició del títol original (si no  es disposa d’aquell segell, el Centre farà una anotació al  
resguard dient que es tracta d'un duplicat i ficant motiu i data d'expedició original). 

3. Quan l’interessat ha vingut a pagar el duplicat, s’envia un ofici amb  la sol·licitud + l’anunci al BOE a      
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