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CAPÍTOL I: GUIA D’ESTIL

1. Coberta, contracoberta i llom

La coberta és la part més externa del llibre; en cobreix i protegeix el
contingut, i pot ser dura o tova. Segons el material de què siguin fetes les
cobertes, es poden utilitzar diferents tipus d'enquadernació.

Una tesi doctoral de la URV ha de ser fàcilment identificada com a tal observant únicament
l’exterior del manuscrit sense necessitat d’haver de consultar‐ne l’interior. Per aquesta raó, la
coberta ha de contenir els elements següents de forma clara i visible:







La indicació “TESI DOCTORAL” (en l’idioma que correspongui)
El nom i cognoms del doctorand/a
El títol de la tesi
El nom de la Universitat Rovira i Virgili (amb lletres) i l’emblema de la URV
L’any de finalització de la tesi doctoral

Si la tesi s’ha dut a terme en un programa de doctorat conjunt entre dues o més universitats, o
bé en règim de cotutela entre la URV i una universitat estrangera, la coberta de la tesi també ha
de contenir l’emblema de les altres universitats.
Totes aquestes dades identificadores de la tesi han d’anar a l’espai reservat a tal efecte, sota
fons de color sòlid, segons el model de coberta de la URV.1
D’altra banda, tot i que la investigació del candidat/a normalment s’haurà realitzat en el marc
d’un grup de recerca de la Universitat, finançat o no per entitats públiques o privades, en cap
cas correspon fer‐ne esment a la coberta. Per aquest motiu la coberta no ha de contenir:




El nom del grup de recerca
Altres logotips (departament, grup de recerca, empreses privades)

1

Model de coberta, llom i contracoberta normalitzats, segons l'estil aprovat per la URV (plantilla en
format PDF), disponible a www.urv.cat.
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La coberta (part més externa del llibre) consta de coberta anterior (de davant
o principal) i coberta posterior (de darrere o secundària).

La coberta posterior, també denominada en moltes ocasions contracoberta, pot contenir el
logotip o emblema dels organismes o les entitats col∙laboradores que hagin aportat mitjans
materials i econòmics, si escau. Aquests emblemes, juntament amb el de la URV, s’han de situar
a la part inferior de la coberta posterior, seguint el model de la URV abans esmentat, i no poden
afegir‐se a la coberta anterior ni al llom.

El llom representa tant la part interior del llibre per on s'uneixen els fulls a la
tapa com la part exterior del llibre, on s’uneixen les dues cobertes (l’anterior i
la posterior). Com a part exterior, el llom és la part visible quan els llibres estan
arrenglerats en lleixes, i normalment porta el títol del llibre.

El llom ha d’incloure, a la part inferior, l’emblema de la URV i l’any de finalització de la tesi
doctoral, i a la part superior, la indicació “TESI DOCTORAL” (en l’idioma que correspongui).
També cal consignar‐hi el nom i els cognoms del doctorand/a, així com, en la mesura que sigui
possible, el títol de la tesi, seguint el model normalitzat de la URV.

2. Pàgines de cortesia

A continuació de la coberta, abans de la portada, s’ha de deixar un full en blanc per les dues
cares.
Després hi pot haver una altra pàgina on es facin constar breument, si escau, aspectes
destacables de la tesi doctoral quant al format (tesis amb continguts confidencials) o al
desenvolupament de la tesi (cotuteles, doctorats industrials, etc.).
Si la tesi es presenta en una versió de contingut reduït per no difondre aspectes sotmesos a
confidencialitat (d’acord amb el procediment previst per l’Escola de Postgrau i Doctorat i la
normativa de doctorat vigent), s’ha de fer constar en aquesta pàgina de cortesia la indicació
“Tesi en versió reduïda, per acord de confidencialitat”.
En el cas que la tesi s’hagi portat a terme en el marc d’un doctorat industrial, s’hi ha de fer
constar el suport rebut tal com requereixi la convocatòria corresponent.
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3. Portada

La portada és l'element identificador del llibre per antonomàsia: és la pàgina
inicial (només susceptible de ser precedida pel full de cortesia o els
preliminars) i ha de contenir almenys el títol (i subtítol, si n'hi ha), l’autor o
autors (o entitats responsables) i el peu d'impremta (ciutat i any).

La portada és una pàgina on consten totes les dades rellevants de la tesi doctoral. El format en
què es presenta aquesta informació respon a un estil clàssic de portada de publicacions de mena
molt diversa, on la informació destaca per la seva simplicitat i claredat. Aquesta informació es
pot agrupar en dos grans blocs.
Segons el model normalitzat de portada de la URV,2 en el primer bloc, que ocupa
aproximadament dos terços de la portada, necessàriament s’hi ha de fer constar:






El nom i els cognoms del doctorand/a
El títol de la tesi
L’expressió “Tesi doctoral” i, a la ratlla següent, l’expressió “dirigida pel Dr. / per la Dra.
[...]”
El nom del departament on s’ha realitzat la tesi (opcionalment, a la ratlla següent, s’hi
pot fer constar el nom del grup de recerca)

El segon bloc, que ocupa el terç restant de la portada, ha d’incloure:






El logotip i el nom de la Universitat Rovira i Virgili
El logotip i el nom d’altres universitats, institucions o organismes col∙laboradors
(opcional)
La ciutat d’alguna de les seus institucionals de la URV (opcional)
L’any

S’ha de tenir en compte que l’idioma de la portada ha de coincidir amb l’idioma en què es
redacta la tesi doctoral.

2

Model de portada normalitzat, segons l'estil aprovat per la URV (plantilla en format PDF), disponible a
www.urv.cat.
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En cap cas es pot fer constar a la portada altra informació que l’especificada en aquest apartat
(per exemple, no s’hi pot indicar la menció de doctorat internacional, la composició del tribunal,
el logotip del grup de recerca o d’empreses patrocinadores, etc.).

4. Acreditació de la direcció de la tesi

La tesi presentada pel candidat/a és avalada pel director/a de tesi, i això formalment es
materialitza amb l’adjunció, en la mateixa memòria, d’un certificat original i signat, on es deixa
constància que el doctorand/a ha realitzat el treball d’investigació sota la seva direcció.
Com qualsevol diligència, en la qual es reconeix oficialment un o més fets, l’estructura d’aquest
document ha de ser la següent:


Cos: el text ha d’exposar el fet que es consigna. S’inicia amb la fórmula “FAIG CONSTAR”,
destacada en majúscules. La resta de la informació s’escriu al mateix paràgraf, en
minúscula i sense cap signe de puntuació que el separi del fragment destacat.



Datació: va abans de la signatura. Inclou la població, el dia, el mes i l’any en què es
redacta el document.



Signatura: hi han de constar, per ordre, el càrrec (director/a de la tesi), la signatura i el
nom i cognoms de la persona que signa la diligència.

Aquest document3 ha d’estar imprès en paper amb capçalera del departament o institut de
recerca al qual està adscrit el director/a de la tesi (o, si més no, en paper amb capçalera de la
URV), i òbviament cal que vagi signat.
En el cas que la tesi opti a menció internacional, el director/a ho ha de fer constar en aquesta
diligència.

5. Quart full: agraïments (opcional)

El full de després de la portada pot contenir la menció d’entitats que han donat suport econòmic
a l’estudiant, de projectes relacionats amb el tema de la tesi en què ha participat, d’estades fetes
en altres universitats, i de persones, unitats o serveis que han ajudat el doctorand/a en algun
aspecte de la tesi: revisió lingüística, preparació de material, lectura crítica d’algun dels capítols,
etc.

3

Model d’acreditació de la direcció de la tesi (plantilla en format Word)

6/7

6. Continguts opcionals

En funció de les àrees de coneixement i de les diferents tradicions dels departaments en la
presentació de treballs de recerca, les tesis poden presentar els continguts següents:






Llista d’abreviatures
Índex de figures
Índex de taules
Llista de publicacions derivades de la tesi

7. Estructura de la tesi doctoral

Tant si és per compendi d’articles com si és una monografia, la tesi ha de comptar amb una
estructura mínima com la que es proposa a continuació:









Índex o taula de continguts
Resum de la tesi doctoral
Introducció / antecedents / marc teòric / problematització
Descripció d’objectius globals
Mètode / resultats / discussió
Conclusions globals
Bibliografia (si no està inclosa en cadascun dels apartats previs)

8. Criteris de sostenibilitat i format

El consum responsable del paper ofereix avantatges tant des del punt de vista ambiental com
socioeconòmic.
Per aquest motiu, es fan les indicacions següents:




Impressió a doble cara
Interlineat, mida de la lletra, etc. coherents
Marges (superior, inferior, dret i esquerre) coherents
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