ACORD DE COMPROMÍS PER A L'ELABORACIÓ DE LA TESI DOCTORAL
A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

PARTS

D'una part, la Dra. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili (en
endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 32/2018 de 7 de juny (DOGC núm.
7638, de 8 de juny de 2018), que representa aquesta institució d'acord amb les competències
que preveu l'article 66 de l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost
(DOGC núm. 3963, de 8 setembre, 2003), i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març
de 2012 (DOGC núm. 6100, de 2 d'abril de 2012).

I d'una altra,
el Sr. / la Sra. [nom i cognoms del doctorand], major d'edat, amb DNI/passaport) [número del
document], que actua en el seu nom i representació;
el Sr. / la Sra. [nom i cognoms del director/a de tesi], major d'edat, amb DNI/passaport)
[número del document], que actua en el seu nom i representació, i
el Sr. / la Sra. [nom i cognoms tutor/a de tesi ], major d'edat, amb DNI/passaport) [número del
document], que actua en el seu nom i representació.
ANTECEDENTS
1. El Sr. / la Sra. [nom i cognoms doctorand] participa, en qualitat de doctorand o doctoranda,
en treballs de recerca que es traslladaran en forma de tesi doctoral a la línia de recerca [nom
de la línia de recerca] i que es duen a terme a la URV sota la direcció del Dr. / de la Dra. [nom
del director/a de tesi], amb la tutorització del Dr. / de la Dra. [nom del tutor/a de tesi].
2. Per dur a terme aquesta tesi doctoral a la URV i gestionar els resultats i la informació
intercanviada o generada durant la seva elaboració, les parts estem interessades a regular les
funcions, les obligacions i els drets del doctorand o doctoranda, del director o directora i del
tutor o tutora de la tesi doctoral i la seva relació amb la URV.
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Per les raons exposades, les quatre parts subscrivim aquest acord, d'acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. OBJECTE DE L'ACORD
L'objecte d’aquest acord és fixar les funcions, els drets i les obligacions del doctorand o
doctoranda, del director o directora de tesi i del tutor o tutora de tesi, així com especificar el
procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual
o industrial que es poden derivar de la recerca duta a terme durant la tesi doctoral.
SEGONA. DURADA
Aquest compromís entra en vigor quan el doctorand o doctoranda es matricula per la seva tesi
doctoral a la URV, i finalitza per algun dels quatre supòsits següents:
1) Quan el doctorand o doctoranda hagi defensat la tesi i hagi sol·licitat el títol de doctor o
doctora per la URV.
2) Quan el doctorand o doctoranda hagi renunciat a prosseguir la seva tesi doctoral.
3) Quan el doctorand o doctoranda sigui donat de baixa del programa de doctorat en què està
admès.
4) En cas d'incompliment d'alguna de les clàusules previstes en aquest document o a la
Normativa reguladora dels procediments d'admissió del projecte de tesi, d'elaboració,
d'autorització, de nomenament del tribunal i d'avaluació de les tesis doctorals a la URV.
TERCERA. DRETS I DEURES
Els drets i deures del doctorand o doctoranda estan regulats per l'article 14 del Reglament de
l'Escola de Postgrau i Doctorat de la URV, aprovat pel Consell de Govern en sessió ordinària,
d'11 de juliol de 2013. Les funcions i els drets i deures del tutor o tutora i del director o
directora de la tesi estan regulats pels articles 12 i 13 del mateix Reglament.
La URV ha de reconèixer la dedicació del director o directora i del tutor o tutora d'acord amb la
normativa vigent a la URV.
QUARTA. BONES PRÀCTIQUES
El doctorand o doctoranda, el director o directora i el tutor o tutora de la tesi es comprometen
a seguir en tot moment pràctiques de treball segures, d'acord amb la legislació actual,
incloent-hi l'adopció de les mesures necessàries en matèria de salut, seguretat, recuperació
d'accidents informàtics i prevenció de riscos laborals. També es comprometen a evitar la còpia
total o parcial no autoritzada d'una obra aliena presentant-la com a pròpia en les obres o
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documents literaris, científics o artístics que es generin com a resultat de la recerca duta a
terme durant la tesi doctoral. Així mateix, si el doctorand o doctoranda fa experiments amb
éssers vius, l'investigador o investigadora en formació i el director o directora de tesi declaren
que coneixen i es comprometen a complir la legislació vigent i les normes reguladores en
matèria d’ètica, experimentació animal i bioseguretat.
El doctorand o doctoranda i el director o directora de tesi es comprometen a complir els
principis ètics de respecte a la dignitat humana, la confidencialitat i la no-discriminació, i a
disposar del consentiment informat i escrit de les persones implicades, si escau.
Tots els signants d’aquest document han de fer constar clarament, en les publicacions que es
puguin derivar del treball de recerca realitzat en el marc dels estudis de doctorat que estan
duent a terme, la seva pertinença a la URV. En el cas d’investigadors adscrits a altres
estructures de recerca (instituts, observatoris, etc.), aquesta filiació a la URV ha de quedar
també clarament identificada. La filiació a la URV ha de seguir les directrius per a la signatura i
filiació institucional aprovades per Comissió de Política Científica i Transferència.
CINQUENA. DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL
5.1. El doctorand o doctoranda té dret a ser reconegut com a titular dels drets de propietat
intel·lectual o industrial que li puguin correspondre d'acord amb la legalitat vigent (propietat
intel·lectual: RD 1/1996, de 12 d'abril; propietat industrial: Llei de patents 11/1986, de 20 de
març, i RD 55/2002, de 18 de gener) i amb la Normativa sobre propietat industrial i intel·lectual
de la URV, aprovada pel Consell de Govern el 30 d'abril de 2009, així com a aparèixer com a
coautor en tots els treballs, articles i comunicacions on s'exposin els treballs de recerca en què
el doctorand o doctoranda hagi participat de manera rellevant.
5.2. El doctorand o doctoranda té dret a exercir els drets de propietat intel·lectual derivats de
la seva activitat formativa en la recerca i d’acord amb la seva contribució, segons el que
estableix la legalitat vigent. Els drets esmentats són independents, compatibles i acumulables
amb altres drets que puguin derivar-se de la recerca duta a terme, sense perjudici dels
condicionants derivats de l'obra col·lectiva quan el doctorand o doctoranda participi o estigui
vinculat a un projecte col·lectiu de recerca. Amb independència dels drets de titularitat que
puguin correspondre a les parts, l'estudiant, a través de l'investigador o investigadora
principal, s'obliga a comunicar els resultats que es derivin de la seva formació investigadora
que puguin ser susceptibles d'explotació. La URV, si ho estima convenient, pot difondre els
resultats esmentats, sempre que respecti els drets de propietat intel·lectual i industrial que
puguin originar-se.
5.3. Pel que fa als eventuals drets de propietat industrial que pugui tenir el doctorand o
doctoranda sobre els resultats de la recerca, el doctorand o doctoranda quedarà subjecte al
que estableix la legislació vigent per a les patents universitàries i a la normativa aprovada per
la URV. Les quantitats que pugui percebre per l'explotació i la cessió dels drets esmentats no
tenen en cap cas naturalesa salarial.
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5.4. El doctorand o doctoranda ha de comunicar a la URV els canvis de domicili, a l’efecte de
poder comunicar les seves obligacions respecte a la tramitació de títols de propietat industrial
o propietat intel·lectual als països on la URV decideixi estendre’s.
Si no comunica aquestes dades, el doctorand o doctoranda ha d’autoritzar la URV la manera i
el lloc en què vol rebre els ingressos que li puguin correspondre pels beneficis derivats dels
títols de propietat industrial o intel·lectual en què tingui lloc.
SISENA. CONFIDENCIALITAT
6.1. El doctorand o doctoranda es compromet a mantenir en secret totes les dades i
informacions que puguin tenir la consideració d'informació confidencial i que el director o
directora de tesi, el tutor o tutora o, si escau, qualsevol altre membre de l'equip investigador
en què estigui integrat li proporcionin o revelin de manera oral, escrita, gràfica o per qualsevol
altre mitjà de difusió. Així mateix, s'obliga a no revelar, comunicar, cedir ni divulgar a tercers
informació relativa al seu treball utilitzant la informació obtinguda únicament i exclusivament
amb la finalitat d'elaborar la tesi doctoral.
6.2. El doctorand o doctoranda s'obliga a no revelar cap informació confidencial sobre el
projecte de recerca en què participi sense haver obtingut, de manera expressa i per escrit,
l'autorització corresponent del director o directora de tesi doctoral o del tutor o tutora. Si
s'escau, el doctorand o doctoranda es pot acollir al procediment especial per a l'autorització i
la lectura de tesis doctorals sotmeses a processos de transferència de coneixement i
tecnologia regulat per la Normativa reguladora dels procediments d'admissió del projecte de
tesi, d'elaboració, d'autorització, de nomenament del tribunal i d'avaluació de les tesis
doctorals de la URV.
6.3. El doctorand o doctoranda s'obliga a signar els compromisos de confidencialitat que li
puguin requerir el director o directora de la tesi doctoral, el director o directora del projecte de
recerca o el tutor o tutora. El compromís de confidencialitat i secret continua en vigor i és
vinculant fins i tot després que hagi finalitzat la relació administrativa o laboral entre el
doctorand o doctoranda i la URV.
SETENA. CLÀUSULES ESPECÍFIQUES PER A AJUTS O CONVENIS
En el cas que doctorand o doctoranda gaudeixi d'un ajut o estigui a l'empara d'un conveni amb
una empresa o institució per al desenvolupament de la tesi doctoral, seran d'aplicació les
clàusules específiques de confidencialitat i de propietat intel•lectual i industrial contingudes
en l'ajut o conveni.
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VUITENA. MODIFICACIÓ
Aquest acord només es pot modificar amb el consentiment exprés i per escrit de totes les
parts, amb referència explícita a la voluntat de modificar-lo.

NOVENA. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
En cas d'incompliment dels compromisos inclosos en aquest document, o d'un altre tipus de
conflicte, les parts ens comprometem a informar del problema l'Escola de Postgrau i Doctorat,
que per resoldre el conflicte ha de seguir el procediment aprovat pel Comitè de Direcció de
l'Escola.
Si el doctorat es du a terme en col·laboració amb altres institucions, les parts ens hem d'atenir
a les disposicions particulars esmentades al conveni de col·laboració, que els signataris
d'aquesta carta hem de conèixer.
DESENA. RENÚNCIA
En cas que el doctorand o doctoranda renunciï a continuar la seva tesi doctoral, es compromet
a informar per escrit dels motius de la seva renúncia al director o directora de l'Escola de
Postgrau i Doctorat.
ONZENA. DIPÒSIT INSTITUCIONAL
Un cop aprovada la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda es compromet a lliurar a l'Escola
de Postgrau i Doctorat un exemplar de la tesi en format paper i en format electrònic per poder
arxivar-los en el dipòsit institucional constituït a aquest efecte.
DOTCENA. INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ PROFESSIONAL
El doctorand o doctoranda ha de proporcionar a l'Escola de Postgrau i Doctorat, si hi està
d'acord, les dades referides a la seva situació professional fins a cinc anys després d'haver
obtingut el títol de doctor o doctora. L'Escola de Postgrau i Doctorat ha d’utilitzar aquestes
dades únicament per mantenir una estadística sobre les sortides professionals dels seus
titulats doctors.
I, en prova de conformitat, signem aquest acord en el lloc i la data indicats més avall.

Tarragona, ....... de..................... de 20..
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PER LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
EL DIRECTOR DE L'ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT
Per autorització de signatura del rector mitjançant resolució de data ........(14 de setembre de
2018)
Dr. Josep Ribalta Vives

EL/LA DOCTORAND/A
Sr./Sra. .........................

EL/LA DIRECTOR/A DE LA TESI
Dr./Dra. ..........................

EL/LA TUTOR/A DE LA TESI
Dr./Dra. ...........................
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