
Vicent Climent Jordà, rector de la Universitat Jaume I de Castelló, en virtut de les 

competències atribuïdes pels Estatuts de l’UJI aprovats mitjançant el Decret 116/2010, de 

27 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, 

 

Vist que els estudiants de la Universitat Jaume I disposen de la capacitat tècnica i 

disponibilitat dels mitjans tecnològics per a relacionar-se electrònicament amb la 

Universitat. 

 

Vista la millora en l’eficiència que s’obté si determinats procediments que actualment 

poden iniciar-se, tant electrònicament com a través de sol·licitud impresa en paper, es 

tramiten, necessàriament, de forma electrònica 

 

Atès que l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans 

als serveis públics, estableix que les administracions públiques poden establir 

l'obligatorietat de comunicar-s’hi utilitzant només mitjans electrònics, quan els 

interessats es corresponen amb col·lectius de persones físiques que per raó de la seua 

capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tenen 

garantit l'accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics precisos.  

 

Atès que l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, que entrarà en vigor l’1 d’octubre de 2016,  

estableix el mateix. 

Atès que, segons l’article 21.5 del Reglament d'administració electrònica de la 

Universitat Jaume, que entrarà en vigor el 9 de setembre de 2016 (aprovat per acord de 

28 de gener de 2016, del Consell de Govern (DOCV núm. 7737 de 09.03.2016),  els 

membres de la comunitat universitària tenen l'obligació de presentar els documents per 

mitjans electrònics.  

 

RESOLC: 

Primer. Establir l’obligatorietat en la tramitació electrònica dels següents procediments i 

a partir de les dates que s’estableixen: 

 

Procediment Data a partir de la qual serà 

obligatòria la tramitació 

electrònica 

Sol·licitud d’expedició del títol universitari. 1 de juny de 2016 

Sol·licitud d'enviament postal de títol universitari. 1 de juny de 2016 



Sol·licitud d'adjudicació de places vacants 

després del període de preinscripció a estudis de 

grau. 

1 de setembre de 2016 

Sol·licitud de modificacions de matrícula 

posteriors al període de matrícula. 

1 de setembre de 2016 

 

 

  

 

Segon. Publicar aquesta resolució en la Seu Electrònica de la Universitat Jaume I, la qual 

entrarà en vigor l'endemà de la publicació. 

El rector de la Universitat Jaume I 

 

 

Vicent Climent Jordà 

Castelló de la Plana, 20 de maig de 2016 

  


