
 
 

Acord del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de la Universitat 
de Girona, de 28 de juny de 2021, pel qual es regulen els conflictes 
d’interessos dels membres dels tribunals de tesis doctorals a la 
Universitat de Girona  
 

Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat de la Universitat de Girona 
reben dels directors de tesis propostes per designar els membres dels tribunals. En 
alguns casos s’ha detectat que alguns dels candidats proposats, malgrat complir la 
normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona (article 9), 
tenen una relació molt propera amb el doctorand o els directors de tesi. En casos com 
aquests, en què podria haver-hi conflictes d’interessos, la comissió acadèmica no té 
instruments normatius per demanar la substitució de membres del tribunal per 
altres no afectats per conflictes d’interessos. Per aquesta raó es creu convenient 
aprovar una normativa que permeti modificar els tribunals si es detecta que es donen 
situacions de conflictes d’interessos en algun dels seus membres. Per això,  

A la vista dels arguments fins aquí adduïts, i en virtut de les competències que li 
atribueix el Reglament de l’Escola de Doctorat, aprovat pel Consell de Govern en la 
sessió de 31/3/2011 i modificat en les sessions de 29/5/2014 i 14/05/2018, el Comitè 
de Direcció de l’Escola de Doctorat 

ACORDA: 

1. En el moment que es comuniqui als membres d’un tribunal que han estat 
nomenats com a tals, se’ls demanarà que informin l’Escola de Doctorat de 
l’existència de possibles conflictes d’interessos. La comissió acadèmica del 
programa de doctorat avaluarà aquests possibles conflictes d’interessos i, si ho 
considera oportú, proposarà un nou tribunal o substituirà els membres afectats 
per algun dels suplents. La comissió acadèmica podrà actuar d’ofici si detecta 
l’existència d’un conflicte d’interessos, encara que no n’hagi estat informada pels 
membres del tribunal. 

2. Les circumstàncies que es considera que donen lloc a conflicte d’interessos per 
ser membre d’un tribunal de tesi són les següents:  
- Ser coautor o coautora de 5 o més publicacions de recerca o haver participat en 
2 o més patents en els últims 3 anys amb els directors de la tesi.  
- Haver estat estudiant de doctorat o director o directora de tesi dels directors de 
la tesi doctoral en els últims 3 anys. 
- Tenir parentiu de primer o segon grau amb el doctorand o els directors de la 
tesi. 
- Qualsevol altra situació que impedeixi fer una valoració imparcial de la tesi. 

3. Cada comissió acadèmica, si ho creu oportú, podrà incloure altres circumstàncies 
que consideri que donen lloc a conflicte d’interessos per ser membre d’un tribunal 
de tesi. 
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