
 

PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN 
L’ÀMBIT DEL DOCTORAT A LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

 

 

Un dels aspectes importants del Reial Decret (RD) 99/2011 del 28 de gener de 2011 pel 

que es regulen les ensenyances oficials de doctorat a l’Estat Espanyol fa referència a 

l’existència d’un procediment per a la resolució de conflictes que la Universitat ha de 

establir en l’àmbit dels estudis de doctorat (article 11.8 del RD).  

El procediment a seguir per la resolució d’un conflicte el marca cada Universitat. A la 

nostra Universitat la definició d’un procediment de resolució de conflictes és una tasca 

que ha de dur a terme el Comitè de direcció de l’Escola de doctorat segons consta en 

l’article 8.17 del Reglament de l’Escola de doctorat aprovat pel Consell de Govern 3/11 

de 31 de març de 2011.  

Sempre que sigui possible l’investigador en formació i els seus tutor i (co)directors 

hauran d’intentar solucionar el problema de forma amistosa. Si això no és possible 

s’haurà d’informar a l’Escola de doctorat que iniciarà el procediment que es detalla en 

aquest document i que ha estat aprovat pel Comitè de direcció de l’Escola de doctorat 

en la sessió 3/2011 de 24 de novembre de 2011. Tot el procés es realitzarà d’acord 

amb el que marquen els Estatuts de la Universitat de Girona, amb respecte als drets i 

llibertats de les persones, i procurant respectar la confidencialitat de les actuacions. 

Aquest procediment no serà aplicable a les conductes o actuacions que puguin tenir 

transcendència disciplinària, respecte de les quals caldrà aplicar la normativa en vigor. 

 

Inici  

En el cas d’un conflicte, l’investigador/a en formació o el(s) director(s) de Tesi podran 

posar-l’ho en coneixement de l’Escola de doctorat a través del menú d’Incidències que 

estarà a la seva disposició dins l’aplicatiu de doctorat de la UdG. Mentre no hi hagi 

aquest menú disponible, la informació es farà arribar a l’Escola de doctorat mitjançant 

una instància dirigida al director de l’Escola de doctorat i entregada a través d’una 

oficina de Registre de la UdG. L’Escola de doctorat informarà a la corresponent 

Comissió Acadèmica del programa de doctorat de l’existència del conflicte. 

 



Procés de resolució 

La Comissió acadèmica o la Comissió en què aquesta delegui estudiarà el cas i, si ho 

considerà oportú, entrevistarà els diferents agents que intervenen directament en el 

conflicte (investigador/a en formació, director(s) de Tesi, membres del grup de 

recerca...) i també a altres membres de la comunitat universitària que puguin aportar 

dades rellevants per a la resolució del conflicte. 

  

Resolució  

En un termini inferior a tres mesos després de l’enviament de la incidència, la Comissió 

acadèmica del programa de doctorat resoldrà sobre el conflicte. La resolució es podrà 

impugnar per qualsevol de les parts afectades mitjançant petició argumentada al 

Comitè de direcció de l’Escola de doctorat que seguirà un procediment idèntic al 

descrit anteriorment per a la seva resolució.  

Si ho considera oportú, la Comissió acadèmica del programa de doctorat pot inhibir-se 

d’emetre una resolució sobre un determinat conflicte i en aquest cas el procediment 

anirà al Comitè de direcció de l’Escola de doctorat que estarà obligat a emetre una 

resolució en un termini inferior a tres mesos després de rebre l’encàrrec. 

Finalment, contra la resolució de la Comissió Acadèmica o del Comitè de direcció es 

podrà interposar un recurs davant del Rector, segons el previst als articles 114 i 115 de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 

i del Procediment Administratiu Comú. 

 


