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Normativa reguladora del procediment 
excepcional per a la lectura i defensa de tesis 
doctorals mitjançant videoconferència durant 
l’estat d’alarma amb motiu de la covid-19  
Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 3/2020, de 30 d’abril (eBOU-1940) 

 

Preàmbul  
Considerant les circumstàncies excepcionals derivades de la crisi de la covid-19 i el que 
estableixen el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i la resolució del rector de data 14 de març, i 
amb la finalitat que l’activitat acadèmica d’avaluació i defensa de tesis doctorals pugui 
desenvolupar-se amb la màxima normalitat possible durant el període de suspensió de les 
activitats acadèmiques presencials, la Universitat de Girona habilita aquest procediment 
extraordinari d’avaluació i defensa de tesis doctorals que s’ajusta al que preveu l’article 14 de Reial 
decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, i a la 
Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat de Girona, aprovada pel Consell 
de Govern en la sessió 3/2017, de 31 de març, i modificada en les sessions 5/2017, de 29 de juny, 
8/2018, de 30 de novembre, i 11/2019, de 16 de desembre.  

Les tesis que s’acullin a aquest procediment de defensa hauran de justificar la necessitat de la 
defensa per videoconferència.  

 

Article 1. Requisits per a l’acte de lectura i defensa per 
videoconferència  
Els requisits establerts per a la lectura i defensa de la tesi doctoral per videoconferència són els 
següents:  

1. Sessió pública. Cal garantir el caràcter de sessió pública de l’acte d’avaluació i defensa. Per 
això es publicarà la notícia de la lectura de la tesi a la web de l’Escola de Doctorat i a les xarxes 
socials tal com es fa amb la defensa de tesis presencials. Tothom que vulgui participar en la 
videoconferència ho ha de demanar prèviament mitjançant un correu electrònic a l’adreça 
comissio.doctorat@udg.edu. Aquesta sol·licitud s’haurà d’enviar com a molt tard tres dies 
naturals abans de la defensa de la tesi. A les persones que hagin sol·licitat participar se’ls enviarà 
l’enllaç a la videoconferència.  

2. Acreditació de la identitat del doctorand. Per garantir l’acreditació de la identitat del 
doctorand, abans de l’inici de l’acte se sol·licitarà al doctorand que acrediti la seva identitat 
mitjançant el document nacional d’identitat (DNI), NIF/NIE o passaport. El secretari del tribunal 
ho farà constar a l’acta.  

3. Interacció entre l’estudiant i el tribunal. Per garantir la interacció entre l’estudiant i el 
tribunal, durant la videoconferència s’haurà de permetre:  

a. L’exposició i defensa pel doctorand, de manera síncrona, de la feina de recerca davant els 
membres del tribunal.  

b. La formulació de totes les qüestions que es consideri oportunes per part del tribunal, que 
el doctorand haurà de respondre en el moment i en la forma que assenyali el president 
del tribunal. Igualment, s’haurà de permetre que qualsevol doctor assistent a l’acte per 
videoconferència pugui formular les seves preguntes, en el moment i en la forma que 
assenyali el president del tribunal.  

c. La informació del tribunal al doctorand sobre la qualificació final concedida a la tesi.  
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Per poder complir aquests requisits s’aconsella utilitzar alguna de les plataformes de 
videoconferències recomanades pel Servei Informàtic de la Universitat de Girona. En qualsevol 
cas, cal utilitzar plataformes de videoconferència que permetin gravar la sessió i accedir a la sala 
de videoconferència proporcionant un enllaç.  

 

Article 2. Sol·licitud de defensa  
Per poder defensar la tesi per videoconferència, el doctorand haurà de presentar una sol·licitud al 
director de l’Escola de Doctorat (document model a l’Annex 1). Aquesta sol·licitud haurà d’estar 
signada digitalment. En el cas que no sigui possible la signatura digital s’acceptarà que se signi 
manualment i s’enviï la documentació escanejada. Tant en un cas com en l’altre, el doctorand 
haurà de rebre el vistiplau a la defensa per videoconferència dels membres del tribunal, del 
director o directors de la tesi i del tutor de la tesi. El document s’haurà de trametre per correu 
electrònic a l’adreça comissio.doctorat@udg.edu. A la sol·licitud caldrà justificar-hi la necessitat 
de fer la defensa de la tesi de manera urgent. La sol·licitud haurà de ser aprovada per la Comissió 
Acadèmica del Programa de Doctorat del doctorant (document model a l’Annex 2) i pel director 
de l’Escola de Doctorat (document model a l’Annex 3).  

 

Article 3. Gestió de la defensa  
L’avaluació de la defensa de la tesi doctoral en remot es realitzarà a través de l’aplicació que hagi 
triat el secretari del tribunal de mutu acord amb la resta de membres del tribunal, el director o 
directors i el doctorand. El secretari comunicarà per correu electrònic a l’adreça 
comissio.doctorat@udg.edu quina plataforma s’utilitzarà per a la videoconferència, així com la 
URL on hauran de connectar-se els membres del tribunal, el doctorand i totes les persones que 
vulguin seguir la sessió de defensa. També haurà de confirmar la data i l’hora de la defensa de la 
tesi. La persona responsable de la gestió de les sol·licituds a l’Escola de Doctorat de la UdG haurà 
de seguir els passos següents:  

1. Enviar als membres designats per formar part del tribunal de la tesi un correu informatiu amb:  

a. La informació de la normativa i els procediments establerts per l’Escola de Doctorat.  

b. L’enllaç de convidat a la sessió de videoconferència creat anteriorment pel secretari del 
tribunal i un recordatori de la data i l’hora de la convocatòria.  

c. El document per al tractament de dades de caràcter personal que el president del tribunal 
llegirà perquè el doctorand i els membres del tribunal donin el seu consentiment i es 
pugui realitzar la defensa per videoconferència i el seu enregistrament.  

d. La plantilla d’informe que ha d’emetre cada membre del tribunal.  

e. La informació del sistema que s’ha de seguir per poder votar per a la menció “cum laude”.  

f. Al secretari se li enviarà, a més, la plantilla de l’acta de la sessió i el document acreditatiu 
de la identitat del doctorand.  

2. Enviar un correu informatiu al doctorand que defensarà la seva tesi doctoral per 
videoconferència amb:  

a. La URL d’accés i l’hora de la convocatòria.  

b. El document per al tractament de dades de caràcter personal.  

c. Les indicacions necessàries perquè pugui realitzar la defensa. Per exemple, que haurà 
d’identificar-se amb el seu DNI o document acreditatiu equivalent a l’inici de la sessió i 
que abans de començar haurà de donar autorització per poder gravar la sessió.  

3. Enviar un correu informatiu a les altres persones que hagin manifestat interès a participar en 
la sessió de defensa de la tesi doctoral per videoconferència.  
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Article 4. Acte de defensa  
El secretari actuarà com a moderador de la sala de videoconferència.  

L’acte de defensa es realitzarà de la manera següent:  

1. 15 minuts abans de l’hora establerta en la convocatòria, el moderador i el doctorand accediran 
a la sala de videoconferència creada per a la defensa per tal de comprovar que tot funciona 
adequadament.  

2. Abans de començar, tant els membres del tribunal com el doctorand hauran d’activar la càmera 
i l’àudio. Els convidats a la sessió hauran de tenir la càmera i el micròfon desactivats.  

3. Es realitzarà la identificació del doctorand mitjançant el seu DNI o document acreditatiu 
equivalent i s’emetrà un certificat d’identificació del candidat (model de document a l’Annex 4).  

4. Iniciada la sessió a l’hora prevista, el moderador activarà la gravació i el president llegirà la 
clàusula de protecció de dades. Tant el doctorand com cada un dels membres del tribunal 
expressaran la seva acceptació. Si qualsevol d’ells no hi estigués conforme, la defensa per 
videoconferència no es durà a terme.  

5. Finalitzada la defensa, amb l’objecte que el tribunal pugui dur a terme la deliberació, el 
doctorand i la resta dels assistents hauran de sortir de la sessió de videoconferència. El moderador 
interromprà la gravació.  

6. Un cop acabada la deliberació del tribunal, s’informarà el doctorand i la resta d’assistents, per 
correu electrònic o per la via que hagin acordat prèviament, perquè puguin reincorporar-se a la 
sessió. Després de reprendre l’enregistrament, el president donarà a conèixer la qualificació de la 
tesi atenent al que estableix la legislació vigent. La resta de membres del tribunal hauran 
d’expressar la seva conformitat amb aquesta qualificació.  

7. Es posarà fi a la gravació.  

8. Els membres del tribunal signaran digitalment l’informe de la tesi doctoral i l’enviaran a 
l’adreça electrònica del secretari del tribunal. Si no disposen de signatura digital el podran signar 
manualment i enviar el fitxer escanejat.  

9. El secretari signarà digitalment l’acta de la defensa i la passarà per correu electrònic als altres 
dos membres del tribunal perquè la signin digitalment. Si algun membre no disposa de signatura 
digital la podrà signar manualment i enviar el document escanejat. El secretari enviarà l’acta, el 
certificat d’identificació del candidat i els informes signats pels membres del tribunal a l’adreça 
comissio.doctorat@udg.edu.  

10. Si escau, els membres del tribunal emetran el vot per a la concessió o denegació de la menció 
“cum laude”.  

11. El secretari pujarà l’enregistrament de la defensa a un sistema de transferència de fitxers i 
comunicarà a comissio.doctorat@udg.edu l’adreça per poder-lo baixar.  

12. La persona responsable de la gestió de les sol·licituds a l’Escola de Doctorat de la UdG 
visualitzarà el resultat de l’escrutini secret per a la concessió de la menció “cum laude” i en farà 
una captura de pantalla per informar-ne posteriorment la Comissió Acadèmica. Es procedirà, si 
escau, a la votació de l’atorgament de la qualificació “cum laude” en la forma que es determini.  

13. Des de l’Escola de Doctorat es notificarà que s’han rebut correctament tots els documents o, 
en cas contrari, es requerirà els documents que faltin.  

 

Disposició addicional. Supletorietat de la Normativa acadèmica dels 
estudis de doctorat de la Universitat de Girona  
Durant l’estat d’alarma, la presentació i dipòsit de les tesis doctorals es podrà fer de conformitat 
amb el procediment previst en aquesta normativa. Amb caràcter supletori, per a tot el que no 
estigui previst en aquest procediment, el dipòsit de la tesi doctoral i el nomenament del tribunal, 
se seguirà el que estableixen els articles 8.8 i 9 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat 
de la Universitat de Girona, aprovada pel Consell de Govern en la sessió 3/2017, de 31 de març, i 
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modificada en les sessions 5/2017, de 29 de juny, 8/2018, de 30 de novembre, i 11/2019, de 16 de 
desembre.  

Es faculta la direcció de l’Escola de Doctorat per modificar, si escaigués, els annexos incorporats 
a aquesta normativa. Així mateix, la direcció de l’Escola de Doctorat dictarà les directrius 
oportunes per implementar els tràmits telemàtics que es preveuen en els articles precedents.  

 

Disposició final. Entrada en vigor  
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Universitat de Girona. 
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