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Quin és el procés de sol·licitud del títol? 
 
La sol·licitud electrònica del títol es duu a terme, des de l’e-Secretaria. Des d’aquí pots iniciar el 
tràmit, i a continuació, el teu centre d’estudis valida la documentació, requereix documentació 
addicional, si és necessari i finalment, t’autoritza el tràmit. 
 
Un cop autoritzat, cal que formalitzis la sol·licitud del títol a la Seu electrònica de la UPC i fer el 
pagament de les taxes que correspongui. 
 
Un cop finalitzat el procés, descarregues el “Resguard del títol”. 
 
A continuació, es mostra gràficament el aquest procés: 

 
 
A on: 
 
 

 Estudiant 
 
• Inicia el tràmit de sol·licitud del títol 
• Registra i signa electrònicament la sol·licitud 
• Fa el pagament de les taxes 
• Descarrega la documentació: rebut de pagament, 

sol·licitud electrònica i resguard del títol. 
 

 Centre d’estudis (gestor de l’expedient) 
 
• Valida la documentació de l’estudiant 
• Requereix documentació addicional a l’estudiant 
• Autoritza la sol·licitud 
 

1, 3 i 4 
e-Secretaria 

2 
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Abans de començar el tràmit, quina documentació has de tenir 
preparada? 
 
Pel que fa a les sol·licituds del títol oficial de grau i màster es poden registrar amb el número de 
DNI, de passaport o de NIE. 
 
Les sol·licituds de títol oficial de l’anterior ordenació d’estudis (previs a l’EEES) es poden 
registrar amb número de DNI (nacionalitat espanyola) o passaport o número de cèdula 
d'identitat (nacionalitat estrangera). 
 
Ara bé, si el títol és previ a l’EEES i va acompanyat de SET, d'acord amb el que estableix el Reial 
Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l'expedició per part de 
les universitats del suplement europeu al títol, les persones estrangeres només poden registrar 
la sol·licitud de títol amb número de passaport. 
 
En cas que no tingueu clar en quin supòsit us trobeu, consulteu a la Secretaria o Unitat de 
Suport del vostre centre docent abans d’iniciar el tràmit. 
 
NOTA: tingueu en compte que el número del document identificatiu emprat per a registrar el 
títol no apareixerà imprès al títol oficial però sí certificat en altres documents associats al títol 
oficial. 
 
Si tens dret a algun tipus de descompte i no consta al sistema, si us plau, prepara la 
documentació que ho justifiqui per presentar-la. 
 
 

Un consell: presta atenció i llegeix 
 
Presta atenció i llegeix els diferents avisos que es mostren durant tot el procés. 
Els de color blau són textos informatius, els grocs són textos d’avisos, els verds corresponen a 
textos d’accions que s’han fet correctament, i els vermells són accions que no s’han pogut fer o 
errades. 
 
 

Des d’on es sol·licita el títol? 
 
Des de l’e-Secretaria > menú Títols i Sol·licituds. 
 

 

https://www.upc.edu/sga/ca/titols-i-set/set/objectiu-del-set
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Quan s’activa el menú de “Títols i sol·licituds”? 
 
El menú s’activa en el moment en el que la situació del teu expedient ho permet. És a dir, quan 
la situació és “Titulat”. 
 
Tingues en compte quin és el perfil que tens seleccionat, en el cas que tinguis varis. 
 

 
 
 

1. Inici del tràmit 
 
 
1.1. Què és el que es veu al menú de “Títols i sol·licituds”? 
 
Quan es clica aquest menú, veus la informació bàsica de la titulació obtinguda: 
 

 
 
 
1.2. Com s’inicia el tràmit? 
 
Clica el botó “Sol·licita títol” per iniciar el tràmit: 
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1.3. En iniciar el tràmit, quina és la primera informació que es veu? 
 
En iniciar el tràmit, s’activa el camp “Estat”. El pots consultar en tot moment, i indica en quina 
situació es troba el tràmit. 
 

 
 
 
 
 
1.4. Quins són els estats del tràmit? 
 
Els “Estats” del tràmit són els següents: 
 

Estat Descripció 
INICIADA Has iniciat el tràmit i falten dades per completar la sol·licitud, o bé encara 

no l’has enviat al teu centre d’estudis perquè la revisi. 
ENVIADA Has enviat les dades i la documentació necessàries per a què el teu centre 

les revisi. 
AUTORITZADA El teu centre ha autoritzat el tràmit. Cal fer el registre electrònic de la 

sol·licitud i el pagament de les taxes. 
FINALITZADA Has completat el tràmit correctament. 

 
 
1.5. Com es validen les dades personals? 
 
A continuació, valida les teves dades personals. 
Presta atenció als requadres blaus, donat que informen de la documentació que cal presentar i 
de les dades que has de revisar en especial. 
 
Si són correctes, marca “Sí” com a resposta a la pregunta “Les dades personals són correctes?” 
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En cas contrari, marca “No”, i especifica, obligatòriament, de quin error es tracta a la casella “Si 
hi ha algun error, indica quin és”. 
 

 
 
 
 
 
1.6. Com es validen les dades econòmiques? 
 
En aquest apartat, veus quin és el preu del títol. En cas que tinguis dret a algun descompte que 
no hi figuri, indica’l, i el teu centre d’estudis el revisarà. 
 
Per tant, si les dades són correctes, marca “Sí” com a resposta a la pregunta “Les dades 
econòmiques són correctes?” 
 

 
 
En cas contrari, marca “No”, i especifica, obligatòriament, de quin descompte es tracta a la 
casella “Si hi ha algun error, indica quin és”. 
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1.7. Com es validen les dades del domicili familiar? 
 
En aquest apartat veus i pots modificar directament, si és el cas, les dades del teu domicili 
familiar, així com la teva adreça electrònica personal. 
 

 
 
 
1.8. Com es lliura la documentació? 
 
Un cop revisades les dades personals, les dades econòmiques i el domicili familiar, has de desar 
les dades amb el botó corresponent que hi ha situat al final i a la part dreta de la funcionalitat: 

 
 
A continuació, s’activa l’apartat “Documentació a aportar” a on has d’afegir la documentació 
requerida per fer el tràmit, i des d’on s’ha de fer l’enviament perquè sigui validada pel teu centre 
d’estudis. 
 

 
 
Amb el botó “Afegeix”, indica el “Tipus document” i selecciona el fitxer que vols adjuntar. Pots 
afegir comentaris, si és necessari. Seguidament, desa-ho amb el botó “Guarda”. Repeteix el 
mateix procediment per a cada un dels documents que has de presentar (si has de presentar 
més d’un). 
 

 
Pots eliminar el document que has afegit, en el cas que hagis de fer alguna rectificació o t’hagis 
equivocat de fitxer. 
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Quan hagis afegit tota la documentació necessària, clica el botó “Envia a validar” i el sistema et 
mostra el missatge següent: 
 

 
 
Quan cliquis l’opció “Sí”, el sistema t’avisa que ha enviat les dades a validar al teu centre 
d’estudis i, que a partir d’aquest moment no podràs fer cap modificació, ni de les dades ni de 
la documentació. 
 

 
 
L’estat de la sol·licitud s’actualitza a “ENVIADA”: 
 

 
 

Pots veure i fer el seguiment de la validació dels documents que has presentat mitjançant el 
camp “Estat”: 
 

 
 
 
 
 
1.9. Quins són els estats de validació dels documents? 
 
Els “Estats” de validació dels documents són els següents: pendent, acceptat, rebutjat i anul·lat. 
 
 
1.10. Què passa quan un document és rebutjat? 
 
Pot donar-se el cas que el centre rebutgi un document (per exemple: si has pujat un document 
que no correspon per error, el document no és vigent, el document no es visualitza 
correctament,...). 
 
Des de l’e-Secretaria, pots veure que el document està “Rebutjat” i el motiu de rebuig. Pots 
anul·lar el document i afegir un de nou, o bé substituir un fitxer per un altre de nou.  
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En aquest cas, el tràmit de sol·licitud segueix en estat INICIADA, però pendent de completar. 
 

 
 
Un cop hagis afegit la documentació, hauràs de tornar-la a enviar a validar: 
 

 
 
 
 
 
1.11. Què cal fer quan el teu centre d’estudis t’ha requerit documentació 

addicional? 
 
El teu centre d’estudis t’ha requerit documentació addicional, perquè segurament la necessita 
per acabar de validar alguna dada personal i/o econòmica. 
 
Ho pots veure quan a l’apartat “Documentació a aportar” s’ha afegit un nou registre amb estat 
“Pendent”. Quan el selecciones es veu el missatge del requeriment que t’han fet. 
 
Només cal seleccionar el fitxer per afegir-lo i tornar-lo a enviar a validar. 
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2. Ja has enviat la documentació a validar. I ara, què has de fer? 
 
Has d’esperar a que el teu centre revisi les dades i la documentació. 
En els propers dies, autoritzarà el tràmit. En aquest moment, podràs sol·licitar el títol (el sistema 
t’enllaçarà de manera automàtica al registre electrònic). Un cop fet el registre electrònic, 
recorda tornar a la finestra de l’e-Secretaria per a fer el pagament de les taxes (la finestra triga 
uns minuts en actualitzar-se). 
 
 

3. Com es fa el registre electrònic? 
 
Abans de formalitzar la sol·licitud del títol electrònicament, pots veure que el tràmit ha estat 
autoritzat pel teu centre d’estudis: 
 

 
 
Al final de la funcionalitat, s’activa l’apartat “Registre i pagament de la sol·licitud del títol”. 
Des d’aquí veus quin és el preu real del tràmit, i per fer-lo efectiu, només cal que utilitzis el botó 
“Sol·licita”. 
 
Amb aquesta acció, s’inicia el registre electrònic de la sol·licitud del títol. 
 

 
A continuació, introdueix les credencials UPC: 

 

 
Ara, revisa les dades de la sol·licitud. 



 

Pàgina 11 de 16 

Fixa’t que als annexes està adjuntat el fitxer que conté el teu document identificatiu i, que ja 
havies facilitat durant el tràmit. 
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Has de marcar la declaració, clicar el botó “Signa i registra” i, a continuació, seleccionar el 
mètode d’identificació i signatura: 
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En aquest cas, amb la numeració de la targeta UPC: 
 

 
 
Un cop signat, et pots descarregar el document del tràmit que acabes de registrar i signar 
electrònicament. 
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A continuació, veus que s’ha fet el registre electrònic de la sol·licitud: 
 

 
 
Quan actualitzes la teva e-Secretaria, veus que el pagament està pendent de fer: 
 

 
 
L’apartat “Registre i pagament de la sol·licitud del títol” ara es diu “Dades de la sol·licitud”. 
Des d’aquí, també pots descarregar el document que acabes de signar electrònicament. 
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4. Com es fa el pagament de les taxes i s’obté el “Resguard de la 
sol·licitud del títol”? 

 
Quan has signat electrònicament la sol·licitud del títol, per finalitzar el tràmit has de fer el 
pagament de la taxa corresponent. 
 
A l’apartat “Dades de la sol·licitud” s’activen els botons “Paga amb targeta” o “Paga amb Línia 
oberta”. A més, tens a la teva disposició informació de seguiment del registre electrònic i el 
pagament. 
 

 
 
En 24-48 hores, aproximadament, es confirmarà el pagament automàticament al sistema. 
A partir d’aquest moment apareixerà disponible una còpia autèntica del “Resguard de 
pagament dels drets d’expedició de títol”, document que acredita la teva condició de persona 
titulada per la UPC. 
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I si tens dubtes o algun problema, et donem suport 
 
Si us plau, qualsevol dubte o consulta o si tens cap problema, contacta amb la secretaria 
acadèmica del teu centre d’estudis. 
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