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PREÀMBUL
La formació doctoral a les universitats espanyoles està regulada, des de l’any 2011, pel
RD 99/2011 de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
La Universitat Ramon Llull va haver d’adaptar la normativa de doctorat llavors vigent,
que va ser aprovada per la Junta de Govern a 20 de desembre de 2012.
Des de llavors, la legislació s’ha vist modificada en diverses ocasions, fet que obliga a
la URL a adaptar les seves Normes Generals d’Organització del Doctorat per tal
d’incloure aquests canvis. A més, amb la voluntat de millorar els processos
administratius relacionats amb els estudis de doctorat, es fa necessària una
reestructuració del contingut de la normativa que ajudi a la correcta interpretació de la
legislació vigent i que s’adapti al funcionament ordinari de la formació doctoral a la URL.
En els capítols que segueixen es desplega l’esmentada normativa, que serà d’aplicació
a tots els programes de doctorat de la URL, que a gener de 2018 són:
-

Doctorat en Bioenginyeria
Doctorat en Química i Enginyeria Química.
Doctorat interuniversitari en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i
Sostenibilitat (CETIS).
Doctorat en Psicologia.
Doctorat interuniversitari en Psicologia de l'Educació (DIPE).
Interinstitutional PhD programme in applied psychology: adaptation and change
in contemporary societies.
Doctorat en Ciències de l'Educació i de l'Esport.
Doctorat en Comunicació.
Doctorat en Tecnologies de la Informació i la seva Aplicació en Gestió,
Arquitectura i Geofísica.
Doctorat interuniversitari en Filosofia: Humanisme i Transcendència.
Doctorat en Ciències de la Gestió.
Doctorat interuniversitari en Dret Econòmic i de l'Empresa.
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Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta normativa té per objecte regular els estudis de doctorat de la Universitat Ramon
Llull d’acord amb la legislació vigent. Aquests estudis estan regulats pel Reial Decret
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i les
seves modificacions posteriors.
El present document estableix les disposicions comunes per les quals es regulen els
programes de doctorat i llur normativa acadèmica, aplicable a tots els centres de la
Universitat Ramon Llull.
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per part de la Junta
de Govern de la URL.
Article 2. Estudis de doctorat de la Universitat Ramon Llull
Els estudis de doctorat s’organitzen en programes de doctorat que a la URL
s’imparteixen en els seus centres universitaris, i es poden consultar al web de la
universitat.
Article 3. Creació de nous programes de doctorat
Els centres universitaris de la URL que vulguin crear un nou programa de doctorat,
d’acord amb els seus mecanismes de funcionament intern, establiran una Comissió
Tècnica de Disseny encarregada de definir i dissenyar aquest nou programa.
El procés s’iniciarà amb l’enviament de l’esborrany de la proposta del nou programa de
doctorat al vicerectorat competent en matèria de noves titulacions oficials, perquè pugui
estudiar-lo i trametre una proposta a la Unitat de Qualitat i Innovació Academicodocent
de la URL (UQIAD) per a la seva revisió.
Un cop revisada per la UQIAD, el vicerectorat corresponent elevarà la proposta del nou
programa de doctorat als òrgans de govern de la Universitat per a la seva aprovació, si
s’escau, i la presentarà per a la seva verificació, tot seguint la legislació vigent.
La Comissió Tècnica de Disseny del programa de doctorat finalitzarà les seves funcions
un cop resolta la verificació del programa de doctorat.

Capítol 2. GESTIÓ DELS PROGRAMES DE DOCTORAT
Article 4. Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull
La URL té una Comissió específica de Doctorat de la Universitat, presidida pel vicerector
o vicerectora competent en matèria de doctorat i formada pel coordinador o
coordinadora de cadascun dels programes de doctorat de la Universitat.
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La Comissió de Doctorat de la URL té per objectiu general el seguiment global dels
estudis de doctorat, incloent el compliment de les normatives vigents i les seves
tramitacions vinculades.
La Comissió de Doctorat de la URL té una Secretaria Tècnica de suport administratiu en
les funcions que li són pròpies.
Article 5. Funcions de la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull
Les funcions de la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull són:
a) Coordinació dels aspectes administratius i de funcionament dels programes de
doctorat de la URL.
b) Elaboració i modificació de les normatives relatives als estudis de doctorat per
a la seva aprovació, si s’escau, per part de l’òrgan de la URL corresponent.
c) Atendre les sol·licituds d’admissió a tràmit de les tesis doctorals, nomenar els
tribunals que les han d’avaluar i vetllar pel compliment dels aspectes formals
previstos en les normatives i procediments vigents.
d) Acreditar els doctors o doctores de reconegut prestigi en l’àmbit d’una
determinada tesi, després d’estudiar els seus mèrits en recerca i innovació,
amb l’únic efecte de formar part del tribunal de la tesi doctoral.
e) Aprovar, a proposta de les Comissions Acadèmiques dels Programes de
Doctorat, els Premis Extraordinaris de Doctorat de la URL.
f) Elaborar els informes i propostes que escaiguin, relacionades amb els estudis
de doctorat.
g) Resoldre altres afers de tràmit.
h) Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades pels òrgans de
govern de la Universitat, de forma expressa en l’àmbit del tercer cicle.
Article 6. Funcionament de la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull
La Comissió de Doctorat de la URL es reuneix de forma ordinària amb una periodicitat
mensual, segons el calendari establert a l’inici de cada curs acadèmic. Es poden
celebrar reunions extraordinàries, que podran ser presencials o virtuals, sempre que les
convoqui el president o presidenta de la Comissió. Els coordinadors o coordinadores
dels programes de doctorat podran sol·licitar al president o presidenta de la Comissió,
la celebració d’una reunió extraordinària si hi ha motius que ho justifiquin.
Es podrà convidar a les reunions de la Comissió de Doctorat a persones que no en
formin part i que puguin aportar la seva expertesa en algun dels temes a tractar.
Article 7. Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat
Els centres de la Universitat Ramon Llull que imparteixen estudis de doctorat són els
responsables de la proposta i organització dels programes de doctorat del propi centre,
i de la seva implementació i seguiment ordinari. A aquests efectes, cada programa de
doctorat és gestionat per la corresponent Comissió Acadèmica del Programa de
Doctorat (CAPD) i aquesta inicia les seves funcions un cop es resol favorablement la
verificació del programa de doctorat.
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La CAPD està designada pel rector o rectora a proposta del centre, i és la responsable
de la definició, l’actualització, la qualitat i la coordinació del programa de doctorat, així
com del progrés de la recerca i la formació de cada doctorand o doctoranda matriculat.
Tots els i les membres de la CAPD han d’estar en possessió del títol de doctor o doctora.
D’acord amb la legislació vigent, estarà formada per un mínim de 3 professors o
professores de la URL, de la següent manera:
a) Un coordinador o coordinadora del programa de doctorat, que ha de ser un
investigador o investigadora rellevant que hagi dirigit un mínim de dues tesis
doctorals i que estigui en possessió de dos trams de recerca acreditats, i que
presideix la CAPD.
b) Com a mínim un doctor o doctora, diferent del coordinador o coordinadora, que
compleixi els requisits establerts a la memòria de verificació del programa de
doctorat per ser director o directora de les tesis emmarcades en l’esmentat
programa.
c) Com a mínim un doctor o doctora, que pertanyi al professorat recollit a la
memòria de verificació del programa.
Article 8. Funcions de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat
Les funcions de la CAPD són:
a) Vetllar per la correcta implementació, actualització i coordinació del programa
de doctorat.
b) Fer el seguiment del protocol per a l’acceptació de l’alumnat, que s’inclou a la
memòria de verificació del programa de doctorat.
c) Admetre els investigadors o investigadores en formació al programa de
doctorat.
d) Assignar un tutor o tutora de tesi per a cada investigador o investigadora en
formació admès al programa.
e) Assignar un director o directora de tesi per a cada doctorand o doctoranda,
com a màxim tres mesos després de la seva matriculació al programa de
doctorat, que podrà ser coincident o no amb el tutor o tutora.
f) Atendre les peticions del doctorand o doctoranda per a la modificació del tutor
o tutora i/o del director o directora de tesi per raons justificades.
g) Atendre les peticions argumentades del director o directora de la tesi doctoral
i/o tutor o tutora de renúncia de direcció o de tutorització d’una tesi doctoral.
h) Informar al director o directora de la tesi doctoral de la renúncia del doctorand
o doctoranda a seguir amb els estudis de doctorat.
i) Autoritzar la codirecció d’una tesi doctoral per motius acadèmics,
d’interdisciplinarietat temàtica o col·laboracions internacionals.
j) Autoritzar la realització dels estudis de doctorat a temps parcial així com les
pròrrogues de la seva durada i les sol·licituds de baixa temporal dels
doctorands, previstes en la legislació vigent.
k) Fer el seguiment dels convenis de cotutela de les tesis doctorals emmarcades
en el programa i informar-ne a la Comissió de Doctorat de la URL.
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l)

Avaluar anualment el pla de recerca dels doctorands o doctorandes del
programa de doctorat, així com el document d’activitats i els informes emesos
pel director o directora i tutor o tutora de la tesi doctoral per aquesta avaluació.
m) Autoritzar la presentació d’una tesi doctoral i elevar la petició d’admissió a
tràmit per a la defensa a la Comissió de Doctorat de la URL.
n) Proposar la composició del tribunal avaluador de la tesi doctoral per al seu
nomenament per part de la Comissió de Doctorat de la URL.
o) Determinar aquelles circumstàncies excepcionals en què s’hagin d’aplicar els
procediments habilitats per a garantir la confidencialitat d’algunes parts de la
tesi durant l’acte de defensa de la tesi doctoral i en la seva inclusió als
repositoris TDX i TESEO.

Capítol 3. ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ ALS ESTUDIS DE DOCTORAT
Article 9. Requisits d’accés i admissió als estudis de doctorat
Per accedir als estudis de doctorat s’han de complir els requisits generals establerts a
la legislació vigent (consultables al web de la URL), així com els requisits d’admissió
específics establerts en els estudis de doctorat als quals es vol accedir.
Les persones que vulguin fer la tesi en un programa de doctorat de la URL hauran de
presentar la seva candidatura a la CAPD corresponent.
Article 10. Matriculació
El candidat o candidata adquirirà la condició de doctorand o doctoranda un cop s’hagi
matriculat al programa de doctorat. Aquesta matrícula s’haurà de renovar anualment.
Tots els doctorands i doctorandes de la Universitat Ramon Llull s’hauran de donar d’alta
a l’eina de gestió de la recerca de la URL 1 durant els sis mesos posteriors a la primera
matrícula als estudis de doctorat i mantenir el seu CV actualitzat.

Capítol 4. DURADA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT
Article 11. Dedicació del doctorand o doctoranda
La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys a temps complet, a
comptar des de la data d’admissió del doctorand o doctoranda al programa i fins a la
data d’admissió a dipòsit de la tesi doctoral.
Si, transcorregut l’esmentat termini de tres anys, no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit
de la tesi doctoral, la CAPD pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més
que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.

1

Per a més informació contacteu amb l’Oficina de Recerca i Innovació
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En alguns programes de doctorat, amb la prèvia autorització de la CAPD, es poden
realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis poden tenir
una durada màxima de cinc anys des de la data d’admissió al programa fins a la data
d’admissió a dipòsit de la tesi doctoral.
En el cas d’estudis a temps parcial la pròrroga es pot autoritzar per dos anys més que,
així mateix i excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.
Als efectes del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per
malaltia, maternitat, paternitat o qualsevol altra causa prevista per la legislació vigent.
Així mateix, el doctorand o doctoranda pot sol·licitar la seva baixa temporal en el
programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta
sol·licitud ha de ser dirigida a la CAPD i justificada davant d’aquesta, que s’ha de
pronunciar sobre la procedència d’accedir o no a la sol·licitud en el termini màxim de 2
mesos.
Article 12. Ajuts a la realització del doctorat
Existeixen diferents ajuts adreçats als doctorands i doctorandes, finançats amb fons
públics (a nivell estatal o de comunitat autònoma), amb fons privats, o amb fons de les
institucions que composen la Universitat. Aquests ajuts poden tenir per objecte la
contractació de personal investigador en formació, la realització de la tesi doctoral o la
mobilitat dels doctorands i doctorandes.
La URL disposa de l’Oficina de Recerca i Innovació, des d’on s’ofereix suport a la
comunitat universitària URL, inclosos la difusió de les corresponents convocatòries, la
tramitació i el seguiment dels ajuts adreçats als estudiants de doctorat finançats amb
fons públics i privats.
L’eina principal de difusió de les convocatòries d’ajuts és el Butlletí consCIÈNCIAurl.
A més, els centres que imparteixen estudis de doctorat a la URL poden disposar d’ajuts
interns per a la realització del doctorat, gestionats des del propi centre.

Capítol 5. SUPERVISIÓ I SEGUIMENT DEL DOCTORAND O DOCTORANDA
Article 13. Assignació de tutor o tutora i de director o directora de tesi
Un cop admès al programa de doctorat, la CAPD corresponent assignarà un tutor o
tutora de tesi al doctorand o doctoranda, que haurà de pertànyer al professorat del
programa.
El nomenament del tutor o tutora podrà ser modificat per la CAPD, escoltat el doctorand
o doctoranda, en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que
es donin raons justificades.
En un termini màxim de 3 mesos des de la matriculació del doctorand o doctoranda, la
CAPD, li assignarà un director o directora de tesi doctoral, que podrà coincidir o no amb
el tutor o tutora, i que en qualsevol cas estarà en possessió del títol de doctor o doctora.
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Els programes de doctorat poden tenir criteris específics per a la direcció de tesis
doctorals.
Article 14. Codirecció de la tesi doctoral
En casos degudament justificats, la CAPD podrà autoritzar i assignar un o més
codirectors o codirectores de tesi doctoral. Aquest nomenament podrà ser modificat per
la CAPD, escoltat el doctorand o doctoranda, en qualsevol moment del període de
realització del doctorat, sempre que es donin raons justificades.
Tot allò que és d’aplicació per als directors o directores de tesi doctoral en la present
normativa, ho és també pels codirectors o codirectores de tesi doctoral assignats.
Article 15. Règim de cotutela
El règim de cotutela preveu que una tesi doctoral pugui estar emmarcada
simultàniament en programes de doctorat diferents de dues universitats, una espanyola
i una estrangera.
Per tal que la tesi doctoral es pugui acollir al règim de cotutela caldrà que el doctorand
o doctoranda així ho sol·liciti a la CAPD.
El doctorand o doctoranda que desenvolupi una tesi doctoral en cotutela haurà de
matricular-se en ambdues universitats, independentment dels acords de bonificació o
descompte en la matrícula que puguin acordar les universitats.
Per a cada tesi doctoral en règim de cotutela, les dues universitats signaran un conveni
de cotutela que especifiqui:
a) Requisits que compleix el doctorand o doctoranda per ser admès als dos
programes de doctorat.
b) Requisits de matriculació del doctorand o doctoranda a cada universitat.
c) Nom dels directors o directores de la tesi a cada universitat.
d) Distribució del temps d’estada del doctorand o doctoranda en cadascuna de
les universitats.
e) Explicació del procediment d’admissió a tràmit i defensa de la tesi de la
universitat on tingui lloc l’acte de defensa. La composició del tribunal s’ha
d’ajustar a la legislació vigent dels dos països.
f)

Compromís de cadascuna de les universitats participants de reconèixer la
validesa de la tesi doctoral defensada en el marc del conveni i, per tant,
d’expedir el corresponent títol de doctor o doctora.

La CAPD elevarà al rector o rectora les propostes de conveni, a través de la Secretaria
Tècnica de la Comissió de Doctorat de la URL.
En relació al desenvolupament de la tesi doctoral, s’hauran de complir els següents
requisits:
1. El doctorand tindrà assignat un director o directora de tesi en cadascuna de les
universitats signants del conveni.

10 de 18

Normes Generals d’Organització
dels Estudis de Doctorat URL

2. La tesi s’inscriurà en ambdues universitats signants del conveni.
3. El tribunal encarregat de jutjar la tesi serà establert de comú acord entre les
universitats signants del conveni.
4. Hi haurà un únic acte de defensa de la tesi en una de les universitats del conveni,
aplicant la normativa de la universitat on es defensi la tesi, amb el tribunal acordat
per ambdues universitats signants del conveni.
5. S’enviarà una còpia literal de l’acta de grau a la universitat signant del conveni
on no s’hagi defensat la tesi doctoral, així com còpia de qualsevol altre certificat
rellevant en l’avaluació de la tesi doctoral.
6. La protecció del contingut de la tesi i dels drets d’explotació i publicació dels
resultats estaran garantits d’acord amb les disposicions específiques de cada
país.
7. Per obtenir el títol de doctor o doctora s’han de complir els requisits de cadascuna
de les universitats per a la presentació de la tesi doctoral d’acord amb la
legislació vigent dels dos països.
La CAPD realitzarà un seguiment de les tesis doctorals que estan en règim de cotutela,
informant-ne oportunament a la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull.
Article 16. Compromís documental
Un cop el doctorand o doctoranda tingui assignat un director o directora de tesi,
s’estableix un compromís documental, signat pel president o la presidenta de la CAPD
corresponent, el doctorand o doctoranda i el director o directora, que inclou entre d’altres
un procediment de resolució de conflictes i preveu aspectes de drets de propietat
intel·lectual, industrial i de confidencialitat.
La URL disposa d’un model de compromís documental a disposició de les CAPD de la
Universitat, que es pot adaptar a les necessitats de cada cas.
Article 17. Document d’Activitats del Doctorand o Doctoranda
El Document d’Activitats del Doctorand o Doctoranda (DAD) és un registre individualitzat
de control on es recullen totes les activitats acadèmiques i de recerca desenvolupades
pel doctorand o doctoranda en el marc de la tesi doctoral.
El model normalitzat del DAD es troba disponible al web de la URL.
Article 18. Pla de recerca
Abans de la finalització del primer any, el doctorand o doctoranda elaborarà un pla de
recerca que inclourà, com a mínim, la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així
com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-ho. El pla de recerca també pot
contenir els mecanismes previstos en relació als aspectes ètics de la recerca que es
durà a terme.
Aquest pla es podrà millorar i detallar al llarg de la seva estada en el programa de
doctorat i ha d’estar avalat pel tutor o tutora i pel director o directora de la tesi.
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Article 19. Seguiment anual
Anualment, la CAPD avaluarà el pla de recerca i el DAD, juntament amb els informes
del director o directora de la tesi i del tutor o tutora. L’avaluació positiva és requisit
indispensable per continuar en el programa de doctorat.
En cas d’avaluació negativa, que ha de ser degudament motivada, el doctorand ha de
tornar a ser avaluat en el termini de sis mesos, i a aquest efecte ha d’elaborar un nou
pla de recerca. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand
serà declarat baixa definitiva en el programa amb efectes immediats.

Capítol 6. LA TESI DOCTORAL
Article 20. Contingut
La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat pel doctorand o
doctoranda, en qualsevol camp de coneixement. La tesi doctoral ha de capacitar el
doctorand o doctoranda per al treball autònom en l’àmbit de la R+D+I i l’adquisició de
les competències i capacitats bàsiques que preveu la legislació vigent per als estudis de
doctorat.
La tesi podrà ser desenvolupada i/o defensada en els idiomes habituals per a la
comunicació científica en el seu camp de coneixement. Cas que l’idioma escollit sigui
diferent del català, el castellà o l’anglès, caldrà que la CAPD ho autoritzi expressament.
Article 21. Tesi per compendi de publicacions
Una tesi doctoral per compendi de publicacions a la URL estarà formada per un mínim
de 3 articles sobre una mateixa línia d’investigació 2:
a) Només s’inclouran a la tesi articles en publicacions que disposin d’un sistema
d’avaluació per consemblants i/o que estiguin indexades preferentment en bases
de dades científiques internacionals.
b) Només s’inclouran en el compendi articles publicats, o acceptats per a la seva
publicació.
c) Els articles, per poder ser inclosos en el compendi, hauran de tenir data
d’acceptació posterior a la primera matriculació del doctorand o doctoranda als
estudis de doctorat.
En relació als coautors o coautores dels articles publicats:
a) Hauran de donar la seva conformitat per escrit a la utilització de l’article com a
part de la tesi del doctorand o doctoranda.
b) Cas de no tenir el grau de doctor o doctora, renunciaran per escrit a utilitzar
l’article en una altra tesi. La CAPD podrà considerar excepcions justificades en

2 En els programes de doctorat interuniversitaris, la CAPD-URL podrà valorar assumir la
normativa de la Universitat Coordinadora
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l’aplicació d’aquesta norma, amb el vistiplau de la Comissió de Doctorat de la
URL.
c) No podran formar part del tribunal de la tesi.
La tesi doctoral per compendi de publicacions comptarà, almenys, amb una introducció
general que presenti els treballs publicats i la contribució específica del doctorand o
doctoranda, una justificació de la unitat temàtica, una còpia de cada treball publicat, un
resum global dels resultats, la seva discussió i les conclusions finals.
Per tot això anterior caldrà sempre, abans del dipòsit de la tesi, una presentació de
sol·licitud formal a la CAPD (la qual vetllarà per la qualitat de les publicacions que es
volen presentar per a la tesi) i la seva acceptació favorable. A l’esmentada sol·licitud
s’afegirà també un informe del director o directora de la tesi indicant quina és la
contribució específica del doctorand o doctoranda al treball presentat, i la de la resta
d’autors, si s’escau.
Serà necessari presentar a la Comissió de Doctorat de la URL, en el moment de la
sol·licitud d’admissió a tràmit per a la seva defensa, l’acta d’aprovació de la CAPD i les
autoritzacions dels coautors i coautores dels articles, així com, quan escaigui, la seva
renúncia a utilitzar l’article en una altra tesi doctoral.

Capítol 7. DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL
Article 22. Tribunal de la tesi doctoral
La Comissió de Doctorat de la URL serà l’encarregada de nomenar el tribunal que
avaluarà cada tesi doctoral, prèvia proposta de la CAPD en el qual s’emmarqui
l’esmentada tesi.
Cada programa de doctorat constituirà el tribunal per jutjar una tesi doctoral segons
s’especifiqui a la memòria de verificació del programa, entre les dues possibilitats
següents:
a) Tribunal format per 3 membres titulars i dos suplents. Un dels titulars, com a
màxim, formarà part del professorat de la URL o les institucions col·laboradores
en el programa. En tot cas, els tres membres estaran vinculats a diferents
entitats.
b) Tribunal format per 5 membres titulars i dos suplents. Dos dels titulars, com a
màxim, formaran part del professorat de la URL o les institucions col·laboradores
en el programa. En cap cas hi haurà més de dos membres de la mateixa entitat.
Els suplents també hauran de contemplar com a màxim un professor de la URL o
institucions col·laboradores.
Ni el director o directora, ni el tutor o tutora podran ser membres del tribunal, tret dels
casos de tesis presentades en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb universitats
estrangeres que així ho tinguin previst en el conveni respectiu. En aquest supòsit, el
tribunal podria estar format per quatre o sis membres titulars, segons escaigui.
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Els membres del tribunal per avaluar una tesi doctoral hauran d’estar en possessió del
títol de doctor o doctora, i tenir experiència investigadora acreditada. També pot ser
membre del tribunal el professorat habilitat de la universitat pública i el professorat de
categoria equivalent d’una universitat estrangera. En casos degudament motivats per la
temàtica de la tesi, podran ser membres del tribunal doctors i doctores de l’àmbit
empresarial o professional, que destaquin per la seva expertesa en la temàtica de la
tesi.
La Comissió de Doctorat de la URL, després d’estudiar els mèrits en recerca i innovació,
podrà acreditar un doctor o doctora de reconegut prestigi en l’àmbit de la tesi, i que no
estigui vinculat a una universitat espanyola, amb l’únic efecte de formar part del tribunal.
Un mínim de tres experts (que podran formar part del tribunal proposat per a l’avaluació
de la tesi i que en qualsevol cas hauran de complir les mateixes condicions establertes
per a ser membres del tribunal) farà un informe previ a la defensa de la tesi. Cada
informe serà signat per l’expert que l’hagi elaborat i presentat a la CAPD, per tal que
aquesta pugui lliurar-lo a la Comissió de Doctorat de la URL en el moment de la
presentació de la sol·licitud d’admissió a tràmit per a la defensa de la tesi doctoral.
Caldrà que tots els informes tinguin la valoració favorable per tal de poder iniciar els
tràmits que portaran a la defensa de la tesi.
Article 23. Dipòsit de la tesi doctoral
Un cop es disposi dels informes dels experts, juntament amb l’autorització del director o
directora i l’autorització de la CAPD, la tesi es presentarà a la reunió de la Comissió de
Doctorat de la URL que s’escaigui, mitjançat la sol·licitud d’admissió a tràmit per a la
defensa de la tesi doctoral (model normalitzat disponible al web de la URL).
La Comissió de Doctorat de la URL admetrà a tràmit la tesi doctoral, si s’escau, deixantla en dipòsit durant 14 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la reunió on s’ha
presentat, tot garantint-ne la publicitat mitjançant el taulell d’anuncis dels centres i la web
de la URL, per tal que els doctors o doctores que ho desitgin puguin formular les
observacions oportunes.
En cas que la tesi no s’admeti a tràmit, la Comissió de Doctorat de la URL comunicarà
per escrit al doctorand o doctoranda, al director o directora de la tesi, al tutor o tutora i a
la CAPD les raons de la seva decisió. El doctorand o doctoranda tindrà un termini de set
dies naturals des de la data de recepció de la notificació per formular un recurs, dirigit al
president o presidenta de la Comissió de Doctorat de la URL.
El nomenament oficial del tribunal es farà, si durant el període de dipòsit no hi ha cap
petició d’esmena, durant els cinc dies posteriors a la finalització del període de dipòsit,
sense perjudici de fer-lo amb posterioritat, en el supòsit de no tenir una data de defensa
consensuada.
La defensa de la tesi doctoral podrà tenir lloc, com a molt aviat, el 20è dia des de la
reunió de la Comissió de Doctorat en què s’ha admès, i s’haurà de defensar abans de 6
mesos naturals a comptar des de l’endemà de la data de finalització del dipòsit.
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Tot el procediment de admissió a tràmit de la tesi doctoral, així com la documentació
relacionada necessària per al tràmit es detalla al document disponible al web de la URL
Instruccions per a l’admissió a tràmit de la defensa de la tesi doctoral.
Article 24. Defensa de la tesi doctoral
La tesi doctoral s’ha d’avaluar en un únic acte de defensa que tindrà lloc en sessió
pública i consisteix en l’exposició i defensa del doctorand o doctoranda del treball de
recerca elaborat, davant els membres del tribunal. Els doctors i doctores presents a
l’acte públic poden formular qüestions en el moment i la forma que assenyali el president
del tribunal.
El tribunal que avaluï la tesi doctoral ha de disposar del DAD degudament complimentat.
Aquest document de seguiment no dóna lloc a una puntuació quantitativa, però sí que
constitueix un instrument d’avaluació qualitativa que complementa l’avaluació de la tesi
doctoral.
En circumstàncies excepcionals, determinades per la CAPD, es podran introduir
mesures complementàries de protecció de la confidencialitat durant la defensa oral, que
anunciarà el president del tribunal a l’inici de l’acte de defensa.
Article 25. Qualificació de la tesi doctoral
El tribunal ha d’emetre un informe sobre l’acte de defensa i la qualificació global
concedida a la tesi en termes de: no apte, aprovat, notable i excel·lent. El tribunal podrà
atorgar la menció «cum laude» si la qualificació global és d’excel·lent i s’emet en tal
sentit el vot secret positiu per unanimitat.
La secretaria acadèmica del centre farà l’escrutini del vot secret per a la concessió de la
menció «cum laude» en una sessió diferent de la corresponent a la defensa de la tesi
doctoral. En cas de concessió, emetrà el corresponent certificat, que s’annexarà a l’acta
de grau, per tal de poder tramitar el títol de doctor o doctora amb l’esmentada menció.
El vicerectorat competent en matèria de doctorat notificarà per escrit la resolució
definitiva del tribunal a l’interessat o interessada, amb còpia al director o directora, als
codirectors o codirectores i al tutor o tutora de la tesi.
Només en el cas que s’hagi concedit la menció «cum laude», l’autor o l’autora de la tesi
doctoral podrà optar al Premi Extraordinari del corresponent programa de doctorat, si té
la recomanació positiva per unanimitat del tribunal que jutgi la tesi doctoral. Aquesta
recomanació s’inclourà en el mateix certificat de concessió de la menció «cum laude».
Article 26. Premi Extraordinari de doctorat
La Universitat Ramon Llull podrà atorgar cada curs acadèmic un Premi Extraordinari de
doctorat per a cada programa de doctorat, sempre que s’hagin complert les condicions
que s’estableixen en el present article.
Cada CAPD nomenarà un tribunal específic, format com a mínim per 3 doctors o
doctores, per jutjar quina tesi mereix el premi d’entre les tesis del programa a considerar.
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Cap dels membres d’aquest tribunal pot ser director o directora d’alguna de les tesis que
han de ser jutjades.
Els tribunals es reuniran durant la primera quinzena de juliol i prendran en consideració
les tesis doctorals defensades entre l’1 de juliol de l’any anterior i el 30 de juny de l’any
en curs.
Perquè el tribunal pugui constituir-se per decidir el premi, hi ha d’haver un mínim de cinc
tesis doctorals defensades en el programa durant el període esmentat o bé acumulades
de cursos anteriors fins el 30 de juny de l’any en curs. Les tesis doctorals només poden
ser considerades per al premi en una única ocasió.
El tribunal decidirà la tesi que mereix el Premi Extraordinari i ho comunicarà a la CAPD.
Les CAPD comunicaran a la Comissió de Doctorat de la URL la decisió del tribunal,
exposant per escrit els motius la mateixa. Caldrà indicar la composició del tribunal, el
nombre de tesis defensades d’aquell programa en el període i el nom de les persones
candidates als premis. El premi pot quedar desert.
La Comissió de Doctorat de la URL, a la reunió ordinària de juliol o setembre, aprovarà,
a proposta de les CAPD, els Premis Extraordinaris de doctorat de cada curs, podent
desestimar-los només quan s’incompleixi algun aspecte formal o de procediment.
La Comissió de Doctorat de la URL redactarà l’acta de concessió dels premis de forma
conjunta per a tota la Universitat.
La Comissió de Doctorat de la URL rebrà les possibles reclamacions en un termini
màxim de 3 mesos a partir de la seva resolució i hi donarà resposta en el termini d’un
mes.

Capítol 8. TÍTOL DE DOCTOR O DOCTORA PER LA UNIVERSITAT RAMON LLULL
Article 27. Menció internacional en el títol de doctor o doctora
En l’anvers del títol de doctor o doctora es podrà incloure la menció «Doctorat
Internacional», sempre que es compleixin els següents requisits:
a) Haver realitzat una estada d’un mínim de tres mesos de durada en una institució
d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi fora d’Espanya, durant
l’elaboració de la tesi.
Aquesta estada pot ser fragmentada, sempre que sigui per motius degudament
justificats i el total de temps sigui igual o superior a tres mesos. En qualsevol cas,
s’ha d’haver fet en una mateixa institució.
b) Dos experts doctors o doctores, vinculats a una institució d’ensenyament
superior o centre de recerca de prestigi de fora d’Espanya, han d’haver emès un
informe d’avaluació de la tesi.
c) Un expert doctor o doctora, vinculat a una institució d’ensenyament superior o
centre de recerca de prestigi de fora d’Espanya, diferent del tutor de l’estada, ha
d’haver format part del tribunal avaluador de la tesi.
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d) Una part de la tesi doctoral, com a mínim el resum i les conclusions, s’ha d’haver
redactat i presentat en l’acte de defensa, en una llengua diferent a les oficials a
Espanya.
Aquest requisit no és aplicable quan l’estada s’hagi realitzat en un país de parla
hispana.
Per sol·licitar la menció internacional en el títol de doctor o doctora caldrà presentar, en
el moment de sol·licitar l’admissió a tràmit per a la defensa de la tesi doctoral, la
documentació addicional detallada al document, disponible al web de la URL,
Instruccions per a l’admissió a tràmit de la defensa de la tesi doctoral.
Article 28. Diligència de cotutela internacional en el títol de doctor/a
Es podrà incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la diligència «Tesi en règim de
cotutela amb la Universitat ‘Nom de la Universitat’», sempre que es compleixin els
següents requisits:
a) La tesi doctoral ha d’haver estat dirigida per com a mínim dos doctors o doctores de
dues universitats, la URL i una altra estrangera, que hauran d’haver formalitzat un
conveni de cotutela per al desenvolupament de la tesi doctoral.
b) Durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctor o doctora,
el doctorand o doctoranda ha d’haver realitzat una estada mínima de sis mesos a
cadascuna de les universitats signatàries del conveni de cotutela, realitzant treballs
de recerca, ja sigui en un sol període o en diversos. Les estades i les activitats
hauran d’estar reflectides en el conveni de cotutela.
Per sol·licitar la diligència de cotutela internacional en el títol de doctor o doctora caldrà
presentar, en el moment de sol·licitar l’admissió a tràmit per la defensa de la tesi
doctoral, la documentació addicional detallada al document, disponible al web de la URL,
Instruccions per a l’admissió a tràmit de la defensa de la tesi doctoral.
Article 29. Menció industrial en el títol de doctor/a
Es podrà incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció «Doctorat
Industrial», sempre que es compleixin els següents requisits:
a) Existència d’un contracte laboral o mercantil entre el doctorand o doctoranda i una
empresa, pública o privada, o bé una administració pública.
b) El doctorand o doctoranda haurà d’haver desenvolupat la seva formació
investigadora en una empresa o administració pública, en col·laboració amb la
Universitat, dins el context d’un projecte d’R+D+I que haurà de ser l’objecte de la
tesi doctoral realitzada.
c) L’empresa o administració pública en què presti servei el doctorand o doctoranda i
la Universitat, hauran de subscriure un conveni de col·laboració específic. En aquest
conveni s’han d’indicar les obligacions de la Universitat i les obligacions de
l’empresa o administració pública, així com el procediment de selecció dels
doctorands i doctorandes.
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d) El doctorand o doctoranda ha de tenir un tutor o tutora de tesi designat per la
Universitat i un responsable designat per l’empresa o administració pública que, si
la CAPD ho autoritza i compleix els requisits, pot ser director o directora de la tesi
d’acord amb la normativa pròpia de doctorat.
Per sol·licitar la menció industrial en el títol de doctor o doctora caldrà presentar, en el
moment de sol·licitar l’admissió a tràmit per la defensa de la tesi doctoral, la
documentació addicional detallada al document, disponible al web de la URL,
Instruccions per a l’admissió a tràmit de la defensa de la tesi doctoral.

Capítol 9. ARXIU DE LA TESI DOCTORAL
Article 30. Tesis Doctorals en Xarxa i TESEO
Un cop defensada la tesi doctoral, la Universitat l’arxivarà en format electrònic en accés
obert en el repositori Tesis Doctorals en Xarxa.
Per garantir els drets de propietat intel·lectual dels autors o autores i els possibles
aspectes confidencials de la tesi doctoral, aquesta es podrà publicar en accés obert de
forma parcial, tenint en compte les especificacions de l’autor o autora recollides en el
document, disponible al web de la URL, Plantilla acceptació publicació en el TDX,
d’obligada presentació en el moment de sol·licitar l’admissió a tràmit per la defensa de
la tesi doctoral a la Comissió de Doctorat de la URL.
En aquest punt, la Universitat introduirà les dades de la tesi a la base de dades TESEO
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
En casos excepcionals i a petició de la CAPD, la Comissió de doctorat de la URL
habilitarà els mecanismes de protecció dels aspectes confidencials de la tesi.
Article 31. Exemplar definitiu imprès de la tesi
L’exemplar definitiu imprès de la tesi haurà d’incloure el model de portada URL com a
primer full del mateix, i estarà signat pel doctorand o doctoranda i per tots els i les
membres del tribunal que hagi avaluat la tesi, a la darrera pàgina. Els models
normalitzats de la primera i la última pàgina de la tesi, es troben disponibles al web de
la URL.
Un cop defensada la tesi doctoral, el vicerectorat competent en matèria de doctorat
procedirà a l’arxivament de l’exemplar definitiu imprès de la tesi a la seu del Rectorat.
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