
 
 
 

RECOMANACIONS PER AL DIPÒSIT DE LES TESIS 
DOCTORALS PER REGISTRE ELECTRÒNIC 
 

Aquest document dóna orientacions al doctorand o doctoranda per facilitar 
l'aplicació de la Normativa reguladora del procediment excepcional per al dipòsit 
de tesis doctorals durant el període d’alarma per la COVID-19 aprovada pel 
Consell de Govern en la sessió 3/2020 de 30 d’abril de 2020, que trobareu al web 
de l’Escola de Doctorat en l’apartat Informació acadèmica > Normatives. 

 

Registre electrònic 

Per accedir al registre electrònic heu d’anar a l’apartat de Tràmits electrònics de 
la Seu electrònica de la UdG (Seu electrònica > Serveis d’informació > Tràmits 
electrònics > Dipòsit de tesi doctoral).  També podeu accedir directament al 
formulari de dipòsit en línia de la tesi doctoral. Cal que abans d’anar-hi us hàgiu 
identificat a la web de la UdG. 

El formulari del registre està escrit en català. Podeu trobar la traducció al castellà 
i anglès en PDF a les següents adreces: 

• Castellà: Solicitud de depósito en línea de la tesis doctoral 
• Anglès: Request to deposit online a doctoral thesis 

 

Signatura digital 

És molt convenient que disposeu de signatura digital. Les signatures 
electròniques que es consideren vàlides són DNIe, FNMT, idCAT, TCAT i TCAT-
P. Si sou PDI o PAS de la UdG, per obtenir el certificat TCAT-P, podeu consultar 
la informació disponible a l’espai d’e-Administració de La Meva UdG, on trobareu 
les instruccions i el formulari de sol·licitud. 

 

En cas que no disposeu de signatura digital 

En aquest cas el procediment és el següent: 

1. El doctorand signa de forma manuscrita la tesi i els documents que ha de 
presentar (carta contestant als revisors, etc.). 

2. El doctorand escaneja els documents i els converteix a format PDF. 

https://aserv2.udg.edu/RegistreElectronic?formulari=tesi
https://www.udg.edu/ca/Portals/3/Impresos/sol-diposit-tesi-online_ES.pdf
https://www.udg.edu/ca/Portals/3/Impresos/sol-diposit-tesi-online_EN.pdf
https://lameva.udg.edu/ca-es/inici/unitat?unit=eadmin&cate=9093&catpare=9092#docs


 
 
 
3. El doctorand envia aquests documents al director de tesi a través de 
comparteix.udg.edu. 

4. El doctorand signa de forma manuscrita un document on autoritza el seu 
director de tesi a presentar la tesi a través del registre electrònic, i envia per correu 
electrònic aquesta autorització al seu director i a l'Escola de Doctorat 
(comissio.doctorat@udg.edu). 

5. El doctorand envia per correu ordinari a l'Escola de Doctorat tots els 
documents que ha generat i signat de forma manuscrita, entre els quals una còpia 
de la tesi doctoral. La defensa no es pot autoritzar fins que no disposem d'aquests 
documents. 

6. El director presenta la sol·licitud de dipòsit amb la seva signatura electrònica. 

 

Mida màxima dels fitxers 

La mida màxima del fitxer PDF de la tesi doctoral és de 100 Mb. Si el fitxer PDF 
generat és més gran de 100 Mb, us recomanem que accediu a eines gratuïtes a 
Internet que us permeten comprimir el PDF i reduir el seu pes mantenint la 
màxima qualitat possible.  

 

Procediment per a l’exposició pública de la tesi doctoral 

L’Escola de Doctorat fixarà un dia i hora per a l’accés a la tesi doctoral a través de 
Google Drive i n’informarà els doctors que hagin manifestat interès a accedir-hi. 
El fitxer de la tesi doctoral en format PDF es penjarà de manera que el document 
pugui ser consultat però no modificat, ni se’n pugui disposar. Uns minuts abans 
de l’hora establerta per accedir a la tesi, s’enviarà per correu electrònic l’adreça 
web per accedir-hi als doctors que hi hagin manifestat interès. Es donarà un 
màxim de 3 hores per fer la consulta de la tesi. Un cop passades les tres hores 
s’esborrarà el fitxer de Google Drive. 

 

Dubtes 

Per qualsevol dubte, adreceu-vos a la secretaria acadèmica de l’Escola de 
Doctorat: sec.edoctorat@udg.edu.  

 

 

http://comparteix.udg.edu/
mailto:comissio.doctorat@udg.edu
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