
 
 

 

RECOMANACIONS ALS CENTRES PER A EVITAR PROBLEMES EN LA LEGALITZACIÓ DE 

DOCUMENTS OFICIALS ALS SOL·LICITANTS DE CERTIFICATS ACADÈMICS DE LA UA 

 

D'acord amb el que estableix l'article 29 de la LLEI 11/2007, de 22 de juny, d'accés 

electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (BOE núm. 150 de 23 juny 2007), la 

Universitat d'Alacant pot emetre vàlidament per mitjans electrònics els documents 

administratius als quals es refereix l'article 46 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de 

les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, sempre que 

incorporen una o diverses signatures electròniques conforme al que estableix la Secció 

3a del Capítol II de la present Llei. Així mateix, els documents administratius inclouran 

referència temporal, que es garantirà a través de mitjans electrònics quan la 

naturalesa del document així ho requerisca.  

En aquest sentit, la UA emet certificats acadèmics en format electrònic que incorporen 

les signatures electròniques preceptives. No obstant açò, s'ha detectat que 

determinats organismes no admeten aquest tipus de certificats, cas del Ministeri 

d'Educació, Cultura i Esport i del Ministeri d'Afers Exteriors quan s'ha de procedir a una 

legalització que ha d'assortir efectes en l'estranger, la qual cosa genera al portador un 

doble perjudici: 

a) De temps: ha de sol·licitar un nou certificat acadèmic analògic, l'expedició del 

qual no és immediata. 

b) De cost: ha d'abonar les taxes del nou certificat acadèmic analògic i ha de 

realitzar una altra vegada els tràmits per a la seua presentació davant 

l'organisme que ho requereix.  

Per aquest motiu, i per a evitar perjudicis innecessaris es recomana a les Secretaries 

dels Centres: 

1. Que s'advertisca als sol·licitants de certificats acadèmics que comproven que 

l'organisme admet el certificat acadèmic electrònic. En cas contrari, que 

sol·licite el certificat acadèmic tradicional amb signatures manuscrites. 

2. Que s'asseguren, a través de Secretària General, que les signatures de les 

autoritats acadèmiques que van a figurar en els certificats acadèmics estan 

incorporades a la Base de Dades de verificació de signatures del Ministeri 

d'Educació, Cultura i Esport (aplicació Legaliza). 

3. Que les certificacions acadèmiques van amb signatura manuscrita, amb 

indicació del càrrec i nom complet inclòs en aqueixa base de dades, doncs en 

molts organismes no es reconeixen rúbriques signades per Ordre, Absència o 



 
 

Autorització. En aquest cas, es proposa que per a evitar demores en cas 

d'absència o malaltia de la Degana o Degà i de la Secretària o Secretari, es 

faciliten a la Secretaria General les dades i les signatures d'una degana/o en 

funcions i d'una Secretària/o en funcions per a la seua incorporació a la Base de 

Dades del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport esmentada anteriorment. 

Aquests dos càrrecs en funcions, han de concórrer en les vicedeganes o 

vicedegans a qui se'ls haja atribuït aquestes competències per la Degana o el 

Degà en compliment del que estableix el Reglament de Règim Intern del 

Centre.  

Al mateix temps, s'informa que s'estan realitzant les gestions oportunes per a advertir 

en Campus Virtual als usuaris de Seu electrònica en els termes arreplegats en el primer 

apartat d'aquestes recomanacions. 

 

Alacant, 11 de febrer de 2014 

La Secretària General 

Aránzazu Calzada González 


