
                        SOL·LICITUD  
 DE L’E-TÍTOL 

Les vostres dades personals figuren al fitxer Gestió acadèmica creat per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb 
finalitats de registre i seguiment dels estudis i serveis que ofereix als seus alumnes, organització de la docència i exercici de la resta de funcions 
pròpies del servei d’educació superior. Les vostres dades seran comunicades a administracions públiques competents en matèria educativa. Només 
amb el vostre consentiment seran cedides a altres entitats. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació adreçant-vos a la UVic-UCC (carrer Sagrada Família núm. 7, 08500 Vic). 
 

 

DADES PERSONALS: 

Nom i cognoms*:  ................................................................................................................................................................................................................ 

Núm. d’identificació*:  .................................................................................................................. NIUV:  ................................................................  

Domicili:  ......................................................................................................................................................................................................................................  

Població:  .................................................................................................................................................. Codi postal:  ................................................ 

Adreça electrònica:  ......................................................................................................................................................................................................... 

Telèfon de contacte (fix/mòbil):  ........................................................................................................................................................................... 
*Tal com consta en el DNI, NIE o passaport. 

 

DADES ACADÈMIQUES: 

Títol universitari oficial : .............................................................................................................................................................................................  

Data de recollida títol en paper** : .........  / .........  / ...............  Núm. de Registre Nacional**:  ............................................   

** Per emplenar per part de la UVic-UCC 

 

 

SOL·LICITO: 

La tramitació de la còpia digital autèntica del títol universitari (e-Títol) i el certificat digital amb la firma 

electrònica per a poder accedir a aquest servei.  

 Amb aquesta finalitat, per tal de poder accedir al servei “eTítulo” que s’ofereix des de la web 

www.etitulo.es, autoritzo la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya a comunicar les meves 

dades a l’empresa SIGNE, SA, prestadora del servei “eTítulo” (amb domicili a Av. de la Indústria, 18. 

28760 Tres Cantos, Madrid) i em considero informat/ada que en qualsevol moment podré exercir els 

meus drets d’accés, rectificació i cancel·lació adreçant-me a SIGNE, SA.  

 

 

Signatura 

 

 

 

........................................................................ , ............  de/d’ ...................................... de 20 ........ 
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