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Documentació necessària per formalitzar el contracte de 
Infermer/a Intern Resident (IIR) 

 
 

 2 fotografies mida carnet. 

 D.N.I. o N.I.E.: original i fotocòpia. 

 Número d’afiliació a la Seguretat Social: fotocòpia. 

Si no disposeu d’aquest document, adreceu-vos a qualsevol oficina de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social per tal que us el generin. 

 Número de col·legiat a la província de Barcelona: fotocòpia del carnet o certificat.  

Si no teniu carnet de col·legiat, cal portar la fotocòpia del certificat del Col·legi Oficial 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona on consti el número de col·legiat. 

 Adjudicació de la plaça IIR: original i  fotocòpia. 

 Dades bancàries: qualsevol document que acrediti el número de compte 
bancari i l’entitat bancària, on constin tots els dígits del compte, inclosos els 
dígits de control. 

 Títol de diplomatura o grau i homologació: original i còpia compulsada. 

 Dades personals (a complimentar el dia que es lliuri la documentació) 
 
 
Aquesta documentació s’haurà d’entregar a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Per qualsevol dubte o aclariment, podeu contactar amb: 

Yolanda Caravaca (Unitat de Recursos Humans) 
Telèfon : 93 489 84 16 
 
 

Unitat de Recursos Humans de la DAP MN 
C/ Sardana s/n (cantonada C/John Lennon) 
08915 Badalona 

Horari: de 8 a 15 hores 
 

https://www.coib.cat/ca-es/inici.html
https://www.coib.cat/ca-es/inici.html
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Documentación necesaria para formalizar el contrato de 
Enfermero/a Interno Residente (MIR) 

 
 

 2 fotografías tamaño carnet. 

 D.N.I. o N.I.E.: original y fotocopia. 

 Número de afiliación a la Seguridad Social: fotocopia. 
Si no se dispone de este documento, dirigirse a cualquier oficina de la Tesorería 
General de la Seguridad Social para obtenerlo. 

 Número de colegiado en Barcelona: fotocopia del carnet o certificado.  
Si no se dispone del carnet de colegiado, se debe aportar la fotocopia del certificado 
del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona donde conste el número de 
colegiado. 

 Adjudicación de la plaza MIR: original y  fotocopia. 

 Datos bancarios: cualquier documento que acredite el número de cuenta bancaria y 
la entidad bancaria, donde consten todos los dígitos de la cuenta, incluidos los 
dígitos de control. 

 Título de licenciatura y homologación: original y copia compulsada. 

 Datos personales (a cumplimentar el día que se entregue la documentación) 
 
 
Esta documentación debe entregarse a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier duda o aclaración, dirigirse a: 

Yolanda Caravaca (Unitat de Recursos Humans) 
Teléfono: 93 489 84 16 
 
 

 

Unitat de Recursos Humans de la DAP MN 
C/ Sardana s/n (cantonada C/John Lennon) 
08915 Badalona 

Horario: de 8 a 15 horas 
 

https://www.coib.cat/ca-es/inici.html

