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  INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE COM HA DE SER LA DOCUMENTACIÓ QUE HEU DE PRESENTAR  

 

1.Què és un fotocòpia compulsada d’un document?  

És una fotocòpia que l’administració pública ha contrastat amb la documentació original i a la qual ha 

posat un segell que dona fe que concorda amb l’original.  

La fotocòpia d’una fotocòpia compulsada o la impressió d’una fotocòpia compulsada escanejada no és 

vàlides.  

-Qui pot fer la compulsa? 

 · la institució que ha emés el document 

 · l’Escola de Doctorat en el moment que lliureu presencialment la documentació (cal aportar 

l’original i una fotocòpia) 

· també aquestes altres institucions.  

 

2.Què és la legalització d’un document?  

S’ha de fer sempre quan els documents són emesos per un país diferent d’Espanya i que no pertany a 

la UE. El tràmit de legalització s’ha de seguir, segons el país d’emissió, per demostrar  l’autenticitat del 

document, de la signatura i de la qualitat en què l’autoritat signant del document ha actuat.    

Consulteu aquest enllaç per saber el tràmit de la legalització segons el país.  

  

3. Consulteu el quadre següent per saber com heu de lliurar la documentació:  

  

Com és el document que 
heu adjuntat a la sol·licitud 
d’admissió al programa  

  

Com l’has de lliurar un cop 
matriculat  

  

Si són documents de fora de 
l’estat espanyol i que no 
pertany a la UE 

Has escanejat un document 
original en paper amb 
signatura manuscrita  

Cal que presenteu fotocòpia 
compulsada  

 

Cal que estiguin legalitzats, 
consulta el punt 2 el procés de 
legalització o també aquesta 
web del Ministeri.  

Si està escrit en un altre idioma 
diferent al català, espanyol o 
anglès, cal que aportis també la 
traducció feta per un traductor 
jurat o pel Servei de Llengües de 
la UAB 

Document original electrònic 
amb signatura digital però 
sense CSV-codi de seguretat 
de verificació-  

Cal que presenteu el document 
electrònic amb CSV o Fotocòpia 
compulsada del document 
original amb signatura 
manuscrita  

Document electrònic amb 
CSV- codi de seguretat de 
verificació-  

No cal que presentis el 
document  
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