
 

Resolució del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’estableix el procediment i 

els criteris d’expedició de la còpia digital autèntica del títol universitari oficial i del 

suplement europeu al títol. 

 

 

Amb la finalitat de facilitar als titulats i titulades la realització de tràmits administratius 

encaminats a la recerca d'ocupació i la mobilitat geogràfica, la Universitat Jaume I expedirà 

conjuntament la còpia electrònica del títol universitari oficial i del suplement europeu al títol de 

manera gratuïta a l’estudiantat que pague o haja pagat els drets d'expedició d'un títol universitari 

oficial a partir de l'1 de gener de 2017. 

Els titulats i titulades de l’UJI que han abonat els drets d'expedició en qualsevol moment anterior 

a l'1 de gener de 2017 també podran beneficiar-se d'aquest servei, prèvia sol·licitud electrònica 

d'expedició d'aquests documents i el pagament d'un preu reduït. 

De conformitat amb l’article 27 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, que estableix que les còpies autèntiques expedides per 

una Administració pública tenen la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals i 

determina les normes i regles a les quals s’han d’ajustar les administracions públiques per garantir 

la identitat i el contingut de les còpies electròniques o en paper, i per tant el seu caràcter de còpies 

autèntiques, i del article 38 del Reglament d’administració electrònica de la Universitat Jaume I, 

que regula les còpies electròniques de documents en suport no electrònic, 

 

RESOLC establir el procediment i els criteris d’expedició de la còpia digital autèntica del títol 

universitari oficial i del suplement europeu al títol, segons s’especifica a continuació: 

 

Expedició de la còpia digital autèntica del títol universitari oficial 

1. L’estudiant que haja abonat o abone els drets d’expedició d’un títol universitari oficial a 

partir de l’1 de gener de 2017, rebrà d’ofici i gratuïtament la còpia digital autèntica del 

seu títol universitari oficial. 

Una vegada l’estudiant reculla el títol universitari oficial en suport paper rebrà un correu 

per a poder descarregar la còpia digital autèntica del títol universitari oficial totes les 

vegades que desitge. 

2. L’estudiant que ha abonat els drets d’expedició del títol universitari oficial abans de l’1 

de gener de 2017 i ja ha recollit el títol universitari en suport paper, ha d’emplenar i enviar 

una sol·licitud d’expedició de còpia digital autèntica del títol universitari oficial i pagar 

les taxes corresponents. 

Posteriorment l’estudiant rebrà un correu per a poder descarregar la còpia digital autèntica 

del títol universitari oficial totes les vegades que desitge. 

3. L’estudiant no ha de sol·licitar cap còpia digital autèntica del títol universitari oficial fins 

que no haja recollit el títol universitari oficial en suport paper. 

 



Expedició de la còpia digital autèntica del suplement europeu al títol 

1. L’estudiant que haja abonat o abone els drets d’expedició d’un títol universitari oficial a 

partir de l’1 de gener de 2017, rebrà d’ofici i gratuïtament la còpia digital autèntica del 

seu suplement europeu al títol (SET). 

Una vegada l’estudiant reculla el SET en suport paper, rebrà un correu per a poder 

descarregar la còpia digital autèntica del títol universitari oficial totes les vegades que 

desitge. 

2. L’estudiant que ha abonat els drets d’expedició del títol universitari oficial abans de l’1 

de gener de 2017 i ja ha recollit el SET en suport paper, ha d’emplenar i enviar una 

sol·licitud d’expedició de còpia digital autèntica del SET i pagar les taxes corresponents. 

Posteriorment l’estudiant rebrà un correu per a poder descarregar la còpia digital autèntica 

del SET totes les vegades que desitge. 

3. L’estudiant no ha de sol·licitar cap còpia digital autèntica del SET fins que no haja recollit 

el SET en suport paper. 

  

Custòdia i arxivament de la còpia digital autèntica del títol universitari oficial i del suplement 

europeu al títol. 

L’UJI custodiarà i arxivarà les còpies digitals autèntiques del títol universitari oficial i del 

suplement europeu al títol. 

 

 

 

El rector 

 

 

 

Vicent Climent Jordà 

Castelló de la Plana, 2 de juny de 2017 


