
DEFINICIÓ

El certificat és un document mitjançant el qual es reconeix oficialment un
fet administratiu del qual hi ha constatació.

CARACTERÍSTIQUES

La funció del certificat és la de donar fe del contingut d’un document, d’un fet
o de les circumstàncies que consten en arxius, registres, llibres d’actes, etc. La
matèria objecte de certificació pot ser, doncs, ben diversa. Cada àmbit de
l’administració té la seua regulació específica a l’hora de certificar fets rela-
tius a la seua competència: del certificat mèdic al d’estudis i del certificat
de bona conducta al de treball, qualsevol àmbit administratiu pot tenir la
necessitat d’expedir-ne. En general, són els funcionaris públics competents
o les persones autoritzades legalment (secretaris, gerents, vicerectors,
directors tècnics, caps de secció...) els qui tenen capacitat per expedir cer-
tificats. En aquest sentit, en la normativa de procediment administratiu
només es troben directrius generals, i aquestes seran aplicables quan hi haja
mancança de normes més específiques.

El tractament personal adient és, per a l’emissor del certificat, la primera per-
sona del singular ( jo), tot i que de vegades també es pot emprar la tercera
persona del singular (ell/ella); el text del certificat s’ha de redactar en forma
impersonal i les referències al destinatari s’han de fer en tercera persona.

El format d’aquest document és ISO A4 (210 mm x 297 mm).

ESTRUCTURA

La gran quantitat de supòsits que demanen la redacció de certificats i la
constatació de dades de diversa naturalesa obliga a adaptar els models de
certificat a cada cas. Ací se n’exposen dos models; el primer, el més usual
dins l’administració, per als casos en què el text de la certificació és curt; el
segon, que permet expressar de manera més esquemàtica les dades, per als
casos de major complexitat textual.

0. Capçalera

La identificació de l’organisme que expedeix el certificat s’ha de fer d’acord
amb les normes d’identitat corporativa de la institució, i respectar, doncs,
elements de disseny com la situació del logotip, les mides dels marges, el
tipus de paper, etc.

1. Identificació de qui signa el certificat

S’hi fa constar el nom i els cognoms de la persona que emet el certificat i,
separat per una coma, el càrrec en funció del qual l’expedeix.
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Després de la coma, i abans del càrrec, també es pot posar una locució
explicativa com en qualitat de... o com a...

2. Cos del certificat
S’inicia amb la forma de la primera persona del present d’indicatiu CERTIFI-
QUE, en majúscules i negreta, després dos punts i Que, conjunció completiva
que introdueix la frase amb la qual se certifiquen els fets. A continuació, si s’ha
de certificar alguna cosa d’una persona, s’hi ha d’escriure el nom corresponent
i allò que hom reconeix oficialment mitjançant la certificació, la qual es pot
introduir amb construccions del tipus de Que dels antecedents que hi ha en aquest
(organisme) es dedueix/es desprèn que... (vegeu l’apartat de fraseologia).

L’ordre d’aquests elements es pot alterar: Que d’acord amb els antecedents...
(nom i cognoms, i els fets que s’hi certifiquen).

Per identificar clarament la persona a la qual fa referència el certificat, a
més del nom i dels cognoms, caldrà fer-hi constar el número del document
d’identitat (o passaport) i també, si escau, la relació que aquesta persona té
amb la institució que lliura el document o qualsevol altra dada (...funciona-
ri d... amb el NRP...; ...contractat laboral d’aquesta universitat, etc.).

En els casos en què s’haja de certificar més d’un fet convindrà no introduir
l’oració amb la conjunció Que i posar directament darrere del mot CERTIFI-
QUE dos punts i, numerats (1r, 2n, 3r, 4t, 5è...) i separats per paràgrafs, els
diversos fets que s’hi certifiquen.

Resulta convenient, per remarcar visualment el cos de la certificació, dei-
xar un marge a partir de l’acabament de la paraula CERTIFIQUE (vegeu l’es-
quema); també es pot expressar a part, en un paràgraf diferent.

3. Fórmula de certificació
Normalment es pot mantenir la mateixa estructura neutra o adaptar-la
segons el tipus de certificat (vegeu l’apartat sobre terminologia i fraseologia).

4. Signatura
Cal expressar-hi la signatura de qui fa el certificat.

En els casos en què, si escau, hi haja de figurar el vistiplau, aquest s’ha de
situar a la dreta i una mica més avall que l’altra signatura; els seus compo-
nents són:
Vist i plau.
Càrrec.
(Signatura.)
Nom i cognoms.
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Després del càrrec i del nom no es posa cap signe de puntuació.

5. Datació

La datació consta de la localitat (sense preposició) i la data: el dia (en
xifres), el mes (en lletres minúscules) i l’any (en xifres i sense punt). No es
posa punt i final a la datació.

TERMINOLOGIA

Vistiplau m
Verificació i conformitat d’un certificat, d’una actuació, etc.

El certificat ha de dur el vistiplau del president.

Aquest substantiu equival al castellà visto bueno.

Vist i plau

Locució que s’usa per introduir la signatura del càrrec que dóna l’aprovació
del document amb el significat de visar, verificat, donar conformitat.

Vist i plau

La presidenta

Aquest sintagma equival al castellà visto y conforme.

Lliurar v tr
Entregar, posar en mans, en poder, a la discreció d’algú.

Encara no ens ha lliurat les mercaderies que li hem comprat.

Aquesta quantitat, la lliurareu al tresorer.

Expedir v tr
Estendre per escrit, amb les formalitats habituals, documents oficials.

Expedir un document oficial.

Estendre v tr
Posar per escrit en forma acostumada una acta, una factura, etc.

El secretari ha d’estendre les actes de les sessions.

FRASEOLOGIA

• Que, dels informes que posseïm en aquest servei, resulta que...
• Que, dels antecedents que hi ha als nostres arxius, es desprèn que...
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• I perquè conste signe aquest certificat.
• I perquè conste signe aquest certificat amb el vistiplau del vicerector.
• CERTIFIQUE: La conformitat d’aquestes dades amb els documents origi-

nals que hi ha en aquest (organisme) de què sóc responsable.
• I perquè així conste, i a l’efecte d..., expedisc aquest certificat.
• ...d’acord amb els antecedents de què disposem en aquest Departament,

resulta que...
• ...amb el vistiplau d...
• ...per ordre i amb el vistiplau d...

REMARQUES

• No s’ha d’escriure en una mateixa frase la datació i la fórmula de certifi-
cació; així mateix, en la datació de la documentació administrativa, el
topònim i la data no s’han d’introduir amb cap preposició, ni cal escriure
la data amb lletres.
Exemple:

Alacant, 24 de gener de 2001
No recomanable: I perquè conste, expedisc aquest certificat a Alacant a vint-i-quatre
de gener de 2001

• Resulta innecessari remarcar en majúscules o en negreta el nom o els cog-
noms de qui fa el certificat o a qui es fa el certificat.

• Cal fer constar sempre el càrrec en l’exercici del qual es fa el certificat.
• S’hi ha de prescindir de qualsevol fórmula de tractament protocol·lari.
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Carme Vendrell Pitarch, cap de l’Àrea de Recursos Humans de la Universitat
d’Alacant,

CERTIFIQUE: Que, d’acord amb els antecedents que hi ha en aquesta adminis-
tració, Josep Bellés Ripollés forma part del personal laboral con-
tractat temporal d’aquesta Universitat, com a assessor lingüístic,
des del dia 3 de febrer de 1992.

I perquè conste expedisc aquest certificat.

Vist i plau
El vicerector de Docència

Ignasi Granell i Safont

Alacant, 24 de gener de 2002

CAPÇALERA

DE L’ORGANISME

IDENTIFICACIÓ DE QUI

SIGNA EL CERTIFICAT

FÓRMULA

DE CERTIFICACIÓ

COS

DATACIÓ

SIGNATURA

VISTIPLAU

SIGNATURA

EXEMPLE 1 ESQUEMA

ESQUEMES I  EXEMPLES
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CAPÇALERA

DE L’ORGANISME

SOL·LICITUD

DE

CERTIFICAT

SIGNATURA

DATACIÓ

IDENTIFICACIÓ DE QUI

SIGNA EL CERTIFICAT

COS

EXEMPLE 2ESQUEMA

Maria Josep Carbó Vidal, secretària general de la Universitat Jaume I,

CERTIFIQUE: Que Neus Andreu i March està matriculada en segon

curs de la diplomatura en Ciències Empresarials des del

20 de setembre de 2000.

Castelló de la Plana, 10 d’abril de 2001

Nom i cognoms: Neus Andreu i March

Document d’identitat: 18345986

Domicili: Cronista Muntaner, 25, 4t, G    Telèfon: 964260114

Localitat: Castelló de la Plana Codi postal: 12005

Centre on treballa/estudia: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Tipus de certificat: Certificat d’estar matriculada en aquesta Universitat.

Altres dades:

Castelló de la Plana, 6 d’abril de 2001

ESQUEMES I  EXEMPLES




