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Acord del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat de la 
Universitat de Girona, de 10 de maig de 2021, pel qual s’estableix el 
procediment per al dipòsit de les tesis doctorals mentre no estigui 
operatiu el tràmit corresponent 

 
 
Preàmbul 

 
En la darrera modificació 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 
modificada pel Consell de Govern en les sessions 5/2017, de 29 de juny, 8/2018, de 30 de 
novembre, 11/2019, de 16 de desembre, i 4/2021, de 27 de maig, s’estableix que mentre no 
estigui operatiu el dipòsit a través de l’aplicació de tràmits, l’Escola de Doctorat establirà el 
procediment a seguir per fer el dipòsit a través del Registre Electrònic de la Universitat de 
Girona. 
 
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 del 31/3/2011 i 
modificat pel Consell de Govern en les sessions del 29/5/2014 i del 14/05/2018, el Comitè de 
Direcció de l’Escola de Doctorat 
 
 
ACORDA: 
 
Article 1. Sol·licitud de dipòsit 
 
El dipòsit de la tesi doctoral es durà a terme a través del Registre Electrònic de la Universitat. 
Es pot accedir al registre a través del formulari de dipòsit en línia de la tesi doctoral.  
 
Les signatures electròniques que es consideren vàlides són DNIe, FNMT, idCAT, TCAT i 
TCAT-P. 
 
La sol·licitud haurà d’anar acompanyada dels documents següents, que caldrà adjuntar en el 
moment del registre: 
 

1. El fitxer electrònic de la tesi doctoral, en format PDF i signat electrònicament pel 
doctorand o doctoranda, pel director o directors de la tesi –essent vàlides les 
signatures del certificat de direcció de tesi, si aquest consta en el contingut de la tesi– 
i, si escau, pel tutor o tutora de la tesi, si tots els membres de la direcció són de fora 
de la Universitat de Girona. La mida màxima del fitxer PDF de la tesi doctoral és de 
100 Mb. 

2. Un fitxer electrònic editable (en format Word) amb un resum divulgatiu de la tesi en 
català i en anglès, aproximadament d’una pàgina, i un altre fitxer (en format tiff) amb 
una imatge publicable representativa del tema tractat a la tesi. 

3. La resposta del doctorand o doctoranda, en format PDF, als canvis de format 
sol·licitats per la Comissió Acadèmica, si escau, i als informes anònims dels experts 

https://aserv2.udg.edu/RegistreElectronic/FormulariTesi.aspx
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externs, en què s’indiquin clarament les modificacions introduïdes a la tesi doctoral, 
signada electrònicament pel doctorand o doctoranda. 

4. Curriculum vitae en format CVN, extret de l’aplicació de currículums vigent a la UdG 
(GREC). 

5. L’informe favorable del director o directors de la tesi en format PDF, signat 
electrònicament pel director o directors de la tesi, amb el vistiplau a aquest dipòsit. 

6. Si el doctorand o doctoranda aspira a la Menció Internacional en el títol de doctor, 
també cal adjuntar-hi l’acreditació de l’estada de com a mínim tres mesos en una 
mateixa institució d’ensenyament superior o centre de recerca d’un estat diferent 
d’Espanya, signada pel responsable del centre o centres d’acolliment. 

7. Si el doctorand o doctoranda vol sol·licitar la Menció Industrial, en el cas de no estar 
ja reconeguda per la Generalitat de Catalunya, haurà d’aportar la documentació 
acreditativa de les circumstàncies descrites en els requisits que marca l’article 15bis 
del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments 
oficials de doctorat. Caldrà aportar, doncs, el contracte laboral amb l’empresa, el 
conveni de col·laboració universitat-empresa i una memòria que detalli el projecte de 
recerca que s’ha dut a terme a l’empresa. 

 
El doctorand o doctoranda es compromet a lliurar un exemplar imprès de la tesi doctoral a 
l’Escola de Doctorat, amb la seva signatura manuscrita i la del director o directors de la tesi, 
abans de sol·licitar el títol de doctor o doctora. 
 
En cas que el doctorand o doctoranda no disposi de signatura digital, pot fer el dipòsit un 
membre de la direcció de la tesi pertanyent a la UdG o el tutor o tutora, si cap hi pertanyi. En 
aquest cas, el procediment serà el següent:  
 

1. El doctorand o doctoranda signa de forma manuscrita un document on autoritza el 
seu director o directora de tesi a dipositar-la a través del Registre Electrònic, i l’envia 
per correu electrònic al seu director o directora (o tutor o tutora, si el director o 
directora no té signatura electrònica) i a l’Escola de Doctorat, a l’adreça 
comissio.doctorat@udg.edu. 

2. El doctorand o doctoranda signa de forma manuscrita la tesi doctoral i prepara tots 
els documents que s’han esmentat abans, necessaris per fer el dipòsit, i que, quan 
sigui el cas, també signarà de manera manuscrita. 

3. El doctorand o doctoranda escaneja els documents i els passa a format PDF. 
4. El doctorand o doctoranda envia aquests documents i l’arxiu amb la seva tesi al 

director o directora. 
5. El director o directora presenta la sol·licitud de dipòsit per Registre Electrònic amb la 

seva signatura, adjuntant l’arxiu de la tesi i tota la documentació. 
6. El doctorand o doctoranda envia per correu postal ordinari a l’Escola de Doctorat tots 

els documents que ha generat, signats de forma manuscrita original, entre els quals 
hi ha d’haver un exemplar de la tesi. 

7. El director o directora presenta la sol·licitud de dipòsit amb la seva signatura 
electrònica. 

 
La defensa no es pot autoritzar fins que l’Escola de Doctorat no disposi dels documents amb 
signatura manuscrita.  
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Article 2. Exposició pública 
 
L’Escola de Doctorat publicarà el dipòsit de la tesi doctoral al tauler d’anuncis de la seu 
electrònica de la Universitat de Girona i a la seva web.  
 
A la notícia de la web s’indicarà que els doctors que vulguin consultar la tesi doctoral tenen 
tres dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la notícia per fer arribar la seva 
sol·licitud de consulta, per correu electrònic, a l’adreça comissio.doctorat@udg.edu. Caldrà 
que les persones sol·licitants adjuntin al seu missatge una còpia del títol que acrediti la seva 
condició de doctor o doctora, o bé adjuntin una declaració responsable indicant la universitat 
i l’any d’obtenció del títol. Durant aquest període de tres dies hàbils la tesi podrà ser 
examinada a l’Escola de Doctorat per qui acrediti la condició de doctor i hagi sol·licitat 
consultar-la. 
 
L’Escola de Doctorat fixarà dia i hora per a l’accés a la tesi doctoral i se n’informarà les 
persones interessades. El fitxer de la tesi doctoral en format PDF es penjarà de tal manera 
que pugui ser consultat, però no modificat ni se’n pugui disposar. Uns minuts abans de l’hora 
establerta, s’enviarà per correu electrònic l’adreça web per poder accedir a la tesi als doctors 
que hagin manifestat el seu interès. Es donaran un màxim de tres hores per a la consulta; 
passat aquest termini, el fitxer s’esborrarà. 
 
A continuació, els doctors que hagin participat en l’exposició pública tindran dos dies hàbils, 
a comptar des de l’endemà de l’últim dia d’exposició pública, per fer les al·legacions que 
considerin pertinents, dirigides al director o directora de l’Escola de Doctorat a través del 
Registre Electrònic de la Universitat. L’Escola de Doctorat les farà arribar a la Comissió 
Acadèmica corresponent per tal que les estudiï. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Queda derogada la Normativa reguladora del procediment excepcional per al dipòsit de tesis 
doctorals durant el període d'estat d’alarma per la covid-19, aprovada pel Consell de Govern 
en la sessió núm. 3/2020, de 30 d’abril. 
 
 
Disposició final. Entrada en vigor 
 
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis de la seu 
electrònica de la UdG d’aquesta resolució, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i l’article 58 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya. 

mailto:comissio.doctorat@udg.edu
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