
 

 

Resolució de 18 de febrer de 2015, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual 
s'aprova el sistema de signatura electrònica a través de la identificació amb les 
credencials d’usuari i aplicació del segell electrònic. 

 

Vist que la lletra c) de l’article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, preveu la possibilitat d’usar com a sistema de signatura electrònica 
per a relacionar-se amb les administracions públiques la utilització de claus concertades en un 
registre previ com a usuaris, l’aportació d’informació coneguda per ambdues parts o altres 
sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinen. 

Vist que l’article 16.1 de la Llei 11/2007 preveu que les administracions públiques podran 
determinar, tenint en compte les dades i interessos afectats, i sempre de forma justificada, els 
supòsits i condicions d’utilització dels ciutadans d’altres sistemes de signatura electrònica, com 
ara claus concertades en un registre previ, aportació d’informació coneguda per ambdues parts 
o altres sistemes no criptogràfics. 

Vist el que es disposa en el paràgraf primer de l’article 10 del Reglament d’Administració 
Electrònica de la Universitat Jaume I, aprovat per Acord del Consell de Govern de la Universitat 
Jaume I de 28 de juliol de 2011 (DOCV núm. 6610, de data 18/09/2011), que estableix que 
“L’admissió d’altres sistemes de signatura electrònica als quals es refereix l’article 13.2, c) de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, s’han d’aprovar mitjançant resolució del Rectorat, previ informe del 
Consell d’administració Electrònica de lʼUJI”. 

Considerant que la difusió i l’ús generalitzat que té en l’àmbit de lʼUJI el nom d’usuari i la 
contrasenya associada a aquest permet que tots els membres de la comunitat universitària 
disposen dʼaquest sistema de signatura electrònica per a relacionar-se amb lʼUJI. 

Considerant l’elevat nombre d’estudiants que després de concloure una titulació necessiten 
formalitzar la sol·licitud del títol, i els avantatges que té per a aquests efectuar aquest tràmit 
electrònicament fent ús del nom d’usuari i la contrasenya, així com la simplificació en la gestió 
que suposa per a la Universitat. 

Considerant que en el projecte d’administració electrònica s’està treballant en la modificació del 
Reglament d’administració Electrònica per a, entre altres aspectes, generalitzar aquest model 
de firma, acompanyat de mesures que permeten garantir la integritat del document i, 
particularment, del segell electrònic de la Universitat aplicat mitjançant signatura electrònica 
avançada. 

Considerant que, mentre s’aprova el nou Reglament, convé transitòriament aplicar aquest 
sistema de signatura electrònica. 

Vist l’informe favorable del Consell d’Administració Electrònica de la Universitat Jaume I, així 
com el dictamen favorable del Consell de Direcció. 

 

 

Aquest Rectorat, 
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RESOL: 

Primer.- Aprovar l’admissió del sistema de signatura electrònica basat en la identificació del 
signant mitjançant les credencials d’usuari i l’aplicació del segell electrònic de la Universitat 
Jaume I per a la realització dels següents tràmits: 

-Sol·licitud electrònica d’expedició de títol universitari oficial. 

-Sol·licitud genèrica en el Registre Electrònic. 

A lʼefecte de la identificació del signant podran utilitzar-se com a credencials el nom d’usuari i la 
contrasenya facilitats per la Universitat Jaume I, els certificats incorporats al DNI electrònic, els 
certificats electrònics reconeguts expedits pels prestadors de serveis d’identificació admesos 
per la Universitat  Jaume I i publicats a la seu electrònica i les credencials d’identificació 
atribuïdes per altres entitats en condicions que permeten identificar fefaentment l’usuari. 

La presentació de la sol·licitud electrònica del títol universitari oficial o la sol·licitud genèrica en 
el Registre electrònic implica que la recepció dels resguards de presentació i la certificació 
electrònica supletòria provisional del títol universitari oficial s’expediran en format electrònic. 

Segon.- Aprovar la denominació i descripció general del sistema, l’òrgan i servei responsables de 
la seua aplicació i les garanties del seu funcionament, que es relacionen en l’annex. 

Tercer.- 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, 18 de febrer de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX 

D’acord amb el que es disposa en el paràgraf segon de l’article 10 del Reglament 
d’Administració Electrònica de la Universitat Jaume I, aprovat per Acord del Consell de Govern 
de la Universitat Jaume I de de 28 de juliol de 2011, l’acte d’aprovació dels sistemes de 
signatura electrònica als quals es refereix l’article 13.2 de la Llei 11/2007 contindrà la 
denominació i descripció general del sistema, l’òrgan o servei responsable de la seua aplicació i 
les garanties del seu funcionament, tal com es relaciona a continuació: 

1. Denominació del sistema: el sistema es denomina “Sistema de signatura electrònica a través 
de la identificació amb les credencials d’usuari i aplicació del segell electrònic de la Universitat 
Jaume I”. 

2. Descripció del sistema: el sistema de firma consisteix en l’aplicació conjunta de les credencials 
d’usuari per a garantir l’autoria del document signat més un altre sistema basat en criptografia 
asimètrica, que permet garantir la seua autenticitat i integritat. 

L’autoria s’atribueix a l’usuari que signa la sol·licitud després d’identificar-se fefaentment 
mitjançant la utilització d’un dels sistemes utilitzats per a accedir al sistema de informació i 
gestió en línia de la Universitat Jaume I (IGLU). Concretament, les credencials dʼusuari admeses 
són: 

- Identificació mitjançant el nom d’usuari i la contrasenya (secret compartit) facilitades per lʼUJI.  

- Utilització dels certificats electrònics incorporats al DNI electrònic. 

- Utilització d’altres certificats electrònics reconeguts expedits pels prestadors de serveis 
d’identificació admesos per la Universitat  Jaume I i publicats a la Seu Electrònica. 

- Utilització de les credencials d’identificació atribuïdes per altres entitats en condicions que 
permeten identificar fefaentment l’usuari. 

A més, per a garantir la autenticitat i integritat del document, la presentació de les sol·licituds a 
les quals es refereix aquesta resolució anirà segellada electrònicamente per la Universitat Jaume 
I. 

La presentació dʼuna sol·licitud de les regulades en aquesta resolució implica la generació dʼun 
resguard de registre dʼentrada en els termes previstos en lʼarticle 29 del Reglament 
dʼAdministració Electrònica de la Universitat Jaume I, aprovat per Acord del Consell de Govern 
de la Universitat Jaume I de 28 de juliol de 2011. Aquest resguard també anirà segellat 
electrònicamente de forma automatitzada. 

A més, als sol·licitants per via electrònica de lʼexpedició de títol universitari oficial que 
complisquen els requisits acadèmics i econòmics establerts per a lʼexpedició dʼaquest seʼls 
expedirà la certificació electrònica supletòria provisional del títol universitari oficial en format 
electrònic. 

En tots els documents electrònics descrits sʼincorporarà un codi segur de verificació que anirà 
vinculat al document i permetrà consultar el seu contingut a través del web de la Universitat. 

3. Òrgan o servei responsable de la seua aplicació: lʼòrgan responsable del tràmit “Sol·licitud 
electrònica dʼexpedició de títol universitari oficial” és el Servei de Gestió de la Docència i 
Estudiants. 
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Lʼòrgan responsable del tràmit “Sol·licitud genèrica en el Registre Electrònic” és la Secretaria 
General, a través del Servei de Contractació i Assumptes Generals. 

4. Garanties del seu funcionament: dʼacord amb els principis de seguretat i proporcionalitat, el 
sistema descrit en lʼapartat anterior garanteix adequadament el seu funcionament conforme a 
criteris dʼintegritat, confidencialitat, autenticitat i no repudi previstos en la Llei 11/2007 i 
normativa de desenvolupament.  

La confidencialitat, autenticitat i no repudi es garanteixen mitjançant la utilització per a la 
identificació dʼunes credencials dʼaccés que només coneix lʼusuari o dʼun certificat digital 
expedit per un prestador de serveis de certificació que el firmant pot mantenir sota el seu 
exclusiu control. 

La integritat dels document signats es garanteix mitjançant la criptografia asimètrica que 
sʼincorpora amb lʼaplicació dʼuna signatura avançada basada en certificat reconegut quan el 
servidor aplica el segell electrònic. 

Les persones sol·licitants rebran un justificant de la presentació emès per lʼUJI i segellat 
electrònicament amb el seu propi codi segur de verificació que tindrà valor probatori del tràmit 
realitzat. 

Tant les sol·licituds firmades electrònicament com els resguards de presentació electrònics i la 
certificació electrònica supletòria provisional del títol universitari oficial en format electrònic, 
produeixen idèntics efectes als expedits en suport paper.  

El seu contingut podrà ser imprès en suport paper incorporant un codi segur de verificació 
generat electrònicament que permetrà contrastar la seua autenticitat, accedint a lʼadreça 
http://www.uji.es/documents del web de la Universitat.  

Les còpies realitzades en paper dʼaquests documents que incorporen el codi segur de verificació 
tenen la consideració de còpia autèntica del document electrònic signat i segellat 
electrònicament segons lʼarticle 30.5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, dʼaccés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics i produiran els efectes legals que la legislació vigent els atribueix.  


