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1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EPD-024 Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral 
 
 
2. TIPUS DE PROCÉS 

☐ Estratègic 

☒ Clau  

☐ Suport 

 
 
3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

 Procés o processos superiors: No n’hi ha 

 Procés o processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat:  
PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand 
PR-EPD-013 Orientació 

 Procés o processos inferiors: No n’hi ha 
 
 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objecte d’aquest procés és establir el protocol pel qual un doctorand/a pugui 
sol·licitar el dipòsit, la defensa i l’avaluació de la seva tesi doctoral. 
 

El director de tesi (DT), la comissió acadèmica (CA) i el Comitè de Direcció de 

l’Escola (CDE), han d’autoritzar i aprovar en diferents fases el dipòsit i la defensa de 

la tesi, elaborant una sèrie d’informes que justifiquin la seva decisió. El procés 

finalitzarà un cop s’hagi defensat i avaluat la tesi. 

 
4.1. Definicions 

Tesi Doctoral: Resultat d’un treball de recerca científica amb la finalitat de demostrar 
la capacitat d’investigació del doctorand/a, així com realitzar una aportació original i 

substantiva a la riquesa de coneixements relatius a una matèria determinada o, si es 
prefereix, un valor afegit a l’estat de la qüestió concernent a algun aspecte particular 
del mateix. 
Dipòsit de la tesi doctoral: Tràmit mitjançant el qual el doctorand o doctoranda que 
tingui l'acceptació del director/a de tesi i de la comissió acadèmica del programa de 
doctorat sol·licita, d’acord amb el procediment establert, la defensa de la tesi doctoral 
per obtenir el títol de doctor o doctora. 

Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

0.0 Versió inicial 24/05/2016 
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Defensa de la tesi doctoral: Acte final en el qual el doctorand/a realitza la 
presentació de la seva Tesi Doctoral i dels resultats obtinguts perquè siguin avaluats 
pel Tribunal i poder obtenir el títol de Doctor. 
Avaluació de la tesi doctoral: Procediment mitjançant el qual els membres del 
Tribunal avaluen el contingut i la recerca realitzada per establir la nota de la Defensa 
de la Tesi Doctoral. 
Difusió de la tesi doctoral: Procés amb el qual es publica la Tesi Doctoral al TDX i al 

TESEO per la seva consulta pública. 
 
5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

5.1 Sol·licitud de dipòsit de tesi 

Un cop el doctorand/a ha finalitzat l’elaboració de la tesi doctoral estarà en 
disposició d’iniciar els tràmits per fer el seu dipòsit i la defensa i així obtenir el títol 

de Doctor/a. 

El doctorand/a ha de descarregar de la web i emplenar l’ ”Informe per a la Defensa 
de la Tesi” amb la següent informació:   

 Resum tesi per a la presentació oral tant a la CA com al CDE 

 Contribucions i coneixements que aporta la tesi 

 Metodologia emprada 

 Conclusions 

 Publicacions dels resultats 

 Informació necessària per a la difusió de la tesi a través TDX i TESEO 

Un cop emplenat l’informe el doctorand/a ha d’accedir al tràmit on-line “Sol·licitud 
de dipòsit de tesi” i emplenar la sol·licitud, a més d’adjuntar la versió definitiva dels 
següents documents : 

 Informe per a la defensa de la tesi (apartat anterior)  

 Exemplar de la tesi  

 Currículum  

 Document amb el detall de les publicacions  

 En cas de sol·licitar la menció internacional, justificants d'haver realitzat 
l'estada mínima de tres mesos fora d'Espanya.  

 En cas de sol·licitar la menció de doctorat industrial, justificants de 
l’existència d’un contracte laboral o mercantil entre el doctorand/a i una 
empresa sector privat o del sector públic, així com amb una Administració 
Pública. Memòria del projecte realitzat durant el doctorat. 

Finalment, s’envia la sol·licitud i la documentació i l’EPD i el/la coordinador/a reben 
un avís a través d’un correu electrònic automàtic.  
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L’EPD rep la sol·licitud i comparteix la documentació a través del BSCW amb el/la 
coordinar/a del PD i la secretaria de departament. L’EPD sol·licita al director/s i/o 
directora/es la següent documentació: 

 Informe d'autorització del director/a de la tesi  

 Composició dels membres del tribunal 

 En el cas de sol·licitar la menció internacional, el Director/a ha de presentar 
a la secretaria la composició de 2 experts (doctors d’institucions superiors o 
instituts de recerca fora de l’estat espanyol) que han d’emetre un informe. 

L’EPD comunica al Coordinador/a del PD i al departament que la documentació es 
troba al BSCW per tal que procedeixin a l’aprovació del dipòsit de tesi, si escau. 

5.2 Autorització del dipòsit de Tesi Doctoral per la Comissió Acadèmica 

La Comissió Acadèmica, un cop revisada la documentació del BSCW i d’acord amb 
l’Informe del Director/a de tesi, autoritza, si s’escau, la defensa de la tesi. També 
aprova la composició del tribunal.  

La secretaria del departament quan rep l’Autorització del Dipòsit de la tesi 
introdueix al sistema informàtic les dades sobre l’acceptació del dipòsit, per part de 

la CA, i els membres del tribunal i trasllada l’informe d’autorització de la Comissió 
Acadèmica i del director/a de tesi al BSCW. En cas que el doctorand/a hagi 
demanat menció Doctorat Internacional s’ha d’introduir la composició del grup 
d’experts.  

5.3 Dipòsit de tesi doctoral 

L’EPD valida la documentació generada i notifica al doctorand/a que s’ha autoritzat 
el dipòsit de la tesi. Li transmet el contracte TDX juntament amb el rebut de 
pagament del dret a examen de la tesi doctoral.  

Un cop el doctorand/a ha realitzat el pagament, i quan tota al documentació 
generada és correcte, l’EPD tramita la documentació i la tesi al CDE. 

L’EPD publica/actualitza a la web la llista de tesis dipositades que estan disponibles 

per ser consultades. 

En el cas que un doctor/a de la URV vulgui consultar alguna tesi dipositada, ha 
d’enviar un missatge a tesis@urv.cat. I si es volen lliurar observacions sobre el 
contingut d’alguna tesis al director de l’EPD, les haurà d’enviar per correu a la 
mateixa adreça. 

5.4 Aprovació de la defensa de la tesi doctoral pel CDE 

EL CDE un cop valorada la documentació i les possibles observacions fetes 
anteriorment durant la fase d’exposició, autoritza o no la defensa de la tesi 
juntament amb la composició del tribunal. 

Un cop autoritzada la defensa de la tesi, l’EPD genera els nomenaments pels 
membres que composen el tribunal i envia la notificació sobre l’aprovació de la 

mailto:tesis@urv.cat
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defensa per part del CDE al doctorand/a, al director/s i/o directora/es i al 
departament. 

5.5 Convocatòria de l’acte de defensa 

La secretaria del departament tramita un exemplar de la Tesi als membres del 
tribunal, tant als titulars com als suplents. 

El Director/a, doctorand/a i membres del tribunal estableixen data, lloc i hora de 
l’acta defensa i ho comuniquen a la secretaria de departament. 

La secretaria de departament realitza els següents passos necessaris per l’acta de 
defensa:  

 Introdueix la data, lloc i hora de l’acta defensa 

 Reserva la sala i tot el necessari per al correcte desenvolupament de l’acta 

 En cas de Menció Doctorat Internacional, ha de comprovar que els membres 
externs hagin tramitat els dos informes d’avaluació corresponents.  

Quan l’EPD rep la confirmació de la data, lloc i l’hora de l’acta defensa, genera 
automàticament totes les comunicacions necessàries i genera l’Acta de Grau de 
Doctor/a que l’envia a la secretaria departament. 

5.6 Ampliació període defensa 

El doctorand/a pot sol·licitar al coordinador/a del PD l’ampliació del període de 
defensa en el termini establert. 

La CA revisa la sol·licitud, i si s’escau, aprova l’ampliació del període de defensa, 
lliurant la resolució per correu electrònica a tesis@urv.cat perquè l’EPD actualitzi les 
dades al sistema informàtic corresponent. 

L’EPD informa de la resolució per correu electrònic a la persona interessada, al 
tutor/a i/o director/a de la tesi doctoral així com al departament 

5.7 Celebració de l’Acte de defensa 

La secretaria del departament imprimeix els documents necessaris perquè el 
tribunal qualifiqui la tesi: l’acta de grau de doctor/a, la guia de desenvolupament de 
l’acte de qualificació de la tesi doctoral, el formulari per tal que cada membre del 
tribunal valori en vot secret la proposta de menció “Cum Laude” i en cas de menció 
internacional, l’informe dels revisors externs.  

La secretaria del departament lliura al secretari/ària del tribunal, tota la 

documentació abans de l'acte de defensa. 

El president obre la sessió de la lectura i es desenvolupa la defensa de la tesis 
doctoral, procedint el doctorand a la defensa de la seva tesi doctoral. Un cop 
finalitzada la defensa de la tesi, el president obre un torn de preguntes en el que 
els membres del tribunal (i posteriorment també altres doctors presents, si s’escau) 
s’adrecen al doctorand/a i un cop finalitzat el torn de preguntes es procedeix a 
qualificar la tesis (punt 5.8). 

mailto:tesis@urv.cat
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5.8 Avaluació tesi doctoral 

Els membres del tribunal, un cop exposada la tesi, emeten la seva qualificació de la 
tesi com a NO APTE, APROVAT, NOTABLE O EXCEL·LENT. 

El president del tribunal recull el resultat de les avaluacions dels membres del 
tribunal per atorgar la qualificació global, s’incorpora a l’acta de grau de doctor/a i 

es procedeix a la signatura d’aquest document per part de tots els membres del 
tribunal.  

Si la qualificació és EXCEL·LENT, el tribunal procedeix a la votació de la menció 
“Cum Laude”. La votació de la menció “Cum Laude” es fa introduint en un sobre o 
urna el formulari “Vot secret” per atorgar la menció “Cum Laude” al doctorand/a, 
de manera que es garanteixi en tot moment el vot secret. 

El president comunica al doctorand la qualificació i en cas de ser EXCEL·LENT també 
li informa que s’ha dut a terme la votació de la menció “Cum Laude”, el resultat de 
la qual li serà comunicat oficialment en el termini màxim d’una setmana. 

El secretari del tribunal entrega a la secretaria del departament la documentació de 
la defensa. Aquesta documentació, inclourà: 

 L'acta de grau de doctor/a signada per tot el tribunal 

 En cas de qualificació EXCEL·LENT, el sobre o urna, sense obrir, que conté 
els vots secrets per atorga la menció “Cum Laude” 

En el cas d’haver-hi vots secrets per la menció “Cum Laude”, en data posterior, i 
sempre en el termini màxim d’una setmana des de la data de la defensa, el 
president de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat procedirà a: 

 Obrir la sessió d'escrutini. 

 Procedir al recompte de vots secrets.  

 Traslladar el resultat de la menció “Cum Laude” a l’acta doctor/a on ja ha de 
constar la signatura dels membres del tribunal.  

 Signar l’acta de grau doctor/a.  

 Lliurar la documentació a la secretaria de departament. 

Finalment, el coordinador del programa de doctorat informarà del resultat als 
membres del tribunal i al nou doctor/a. 

 

5.9 Tramesa de la documentació de qualificació de la tesi 

Un cop ha finalitzat l'acte de defensa i de qualificació, la secretaria del departament 
tramita la documentació sobre la qualificació de la tesi, cap a les diferents unitats 
implicades: 

 Secretaria del centre: l’original de l’acta de grau de doctor/a i els vots 
secrets dins dels sobres.  
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 EPD: enviar per e-mail a tesis@urv.cat la còpia escanejada de l’acta de grau 
doctor/a i vots secrets.  

 Servei de Gestió Acadèmica: la fotocòpia de l’acta de grau de doctor/a.  

 Servei de biblioteca i documentació: l'original de la tesi definitiva i 
enquadernada. 

5.10 Difusió a TDX i TESEO 

L’EPD tramita l’exemplar de la tesi en el projecte TDX (Tesis doctorals en xarxa) i 
en TESEO (Ministeri d’Educació, Cultura i Esport) per a la seva difusió. 

 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

 Normativa acadèmica i de matrícula doctorat de la URV, aprovada per la 
Consell de Govern de data 25/02/2016 

 Reial decret 99/2011, de 28 de gener 2011, que regula els ensenyaments 
universitaris oficials de doctorat.  

 Reial decret 543/2013, de 12 de juliol de 2013,  que modifica el reial decret 
1393/2013 i 99/2011. 

 Reial decret 195/2016, de 13 maig, pel que s’estableixen els requisits per 
l’expedició del SET. 

 Criteris a tenir en compte en el procés d’avaluació i seguiment dels doctorands. 
 Noves versions del procés. 

 
2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

 Registre de la sol·licitud de defensa de la tesi doctoral. 
 Doc6: Informe d'autorització del director/a de la tesi. 
 Doc9: Informe d'autorització de la comissió acadèmica. 
 Acta d’autorització del dipòsit de la CA i del CDE. 
 Nomenament dels membres del tribunal. 
 Comunicacions generades per l’aplicatiu informàtic (Redotri) i recollides a la 

guia. 
 Data, lloc i hora de defensa de la tesi doctoral. 
 Acta de grau de doctor/a. 
 Formulari per avaluar la qualitat de la tesis doctoral.  
 Formulari per valorar en vot secret la proposta de menció “cum laude”. 

 
3.  Usuaris / clients 

 

 Doctorands/es. 
 Directors de tesi i tutors. 
 Coordinadors/es. 
 Comissió Acadèmica. 
 Comitè de direcció de l’EPD. 
 Membres de tribunal. 
 Avaluadors externs. 
 Secretaries de departament. 

 Secretaria del centre. 
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 Servei de gestió acadèmica. 
 Centre de recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). 
 Escola de Postgrau i Doctorat. 

 
4. Propietari / gestor 

 EPD 

 CDE 
 

5. Agents d’interès 
 

 Doctorands 
 Directors de tesi  
 Tutors 
 Coordinadors 

 Comissió Acadèmica 
 Membres del CDE 
 Membre de tribunal 
 Avaluadors externs 
 PDI 
 PAS 
 EPD 
 Secretaries de departament 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

 Que el procediment i documentació del procés estiguin constantment 
actualitzats i publicats en un lloc de fàcil accés per al doctorand.  

 Que el procés  s’ajusti al principi d’eficàcia administrativa. 
 Que els terminis de resposta no suposin perjudici per als alumnes. 

 En cas de reclamacions que el temps i el procediment no suposin perjudicis 
per als alumnes. 

 
8. INDICADORS 

 Id Nom de l’Indicador 

01 Número de doctorands que sol·liciten el dipòsit 

02 Número de doctorands autoritzats per defensar la tesi 

03 Número de doctorands que defensen la tesi 

04 Número de doctorands que sol·liciten menció doctorat internacional 

05 Número de doctorands que sol·liciten menció doctorat industrial 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I PR – EPD – 024 Dipòsit, defensa i avaluació de la tesi doctoral. 
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10. CALENDARI DEL PROCÉS 

Durant el curs acadèmic. 
 
11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

Id Nom del Registre Responsable custodia Ubicació 

a)  
Doc1: Informe per a la defensa 
de la tesi (PDF)  

EPD BSCW 

b)  Doc2: Exemplar de la tesi (PDF) EPD BSCW 

c)  Doc3: Currículum (PDF) EPD BSCW 

d)  
Doc4: Document amb el detall de 
les publicacions (PDF) 

EPD BSCW 

e)  
Doc5: Justificants d'estada 

mínima fora d'Espanya (PDF) 
EPD BSCW 

f)  Doc6: Informe d'autorització del 
director/a de la tesi (PDF) 

EPD BSCW 

g)  
Doc7: Composició dels membres 
del tribunal (PDF) 

EPD BSCW 

h)  
Doc8:menció Doctorat 
Internacional (Només en cas que 

s’hagi sol·licitat) 

EPD BSCW 

i)  
Doc9: Informe d'autorització de 
la comissió acadèmica (PDF) 

EPD BSCW 

j)  
Doc10:Model per a fer 
observacions de les tesis 
dipositades (PDF) 

EPD BSCW 

k)  
Doc11: Informe dels avaluadors 
experts per menció europea o 

internacional (PDF) 

EPD BSCW 

l)  Doc12: Acta grau doctor/a EPD EPD 

m)  Doc13: Vot secret proposta 
menció “Cum Laude” 

EPD EPD 

n)  

Doc14: Guia de desenvolupament 
de l’acte de qualificació de la tesi 
doctoral de l’acte de defensa i 

qualificació de la tesi 

EPD BSCW 

o)  Doc15: documentació menció 
doctoral industrial  

EPD BSCW 

 
 
12. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT (instruccions de treball, manuals, 

procediments, etc.) 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

 Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de 
juliol, i pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener. 

 Reial decret 99/2011, de 28 de gener 2011, que regula els ensenyaments 
universitaris oficials de doctorat.  
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 Reial decret 543/2013, de 12 de juliol de 2013,  que modifica el reial decret 
1393/2013 i 99/2011. 

 Reial decret 195/2016, de 13 maig, pel que s’estableixen els requisits per 
l’expedició del SET. 

 Normativa acadèmica i de matrícula doctorat de la URV, aprovada per la 
Consell de Govern de data 25/02/2016 
 

 
14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

 Correu electrònic 
 Web de l’EPD 
 Intranet 
 Sistema informàtic REDOTRI 

 Uxxiac 
 



DOCTORAND/A
ESCOLA DE
POSTGRAU

I DOCTORAT

COMISSIÓ
ACADÈMICA

DEPARTAMENT
CORRESPONEN

COORDINADOR
DEL PD

DIRECTOR/A DE LA
TESI

ANNEX I -  PR-EPD-024 DIPÒSIT, DEFENSA I EVALUACIÓ DE LA TESI DOCTORAL

Inici

Preparació de la

documentació de la

sol·licitud

Sol·licitar el dipòsit

de tesis on-line

Revisió de la

documentació i

publicació al BSCW

Recepció de la comunicació de la sol·licitud

de dipòsit de tesi

Data: 12/09/2016 (aprovació)
Revisió: 0.0

1 de 3

a

b,c,d,e

Sol·licita al

director/a de tesi

l'informe d'avaluació

Enviament

documentació a la

secretaria

corresponen

f,g,h

a) Dipòsit de la tesi

S'aprova

el dipòsit?

Sí

No

Validació de

l'autorització i

membres del tribunal

i comunicació a

l'estudiant

Transmissió del

contracte TDX amb el

rebut de pagament

Pagament del rebut

d'examen de la tesi

doctoral

Informació al CDE,

director/a i al

departament

Publicació a la web de

la llista de tesis

dipositades

Realització d'un

informe d'avaluació i

d'una proposta de

membres del tribunal

Presentació de la

documentació

realitzada

g,h,i

Introducció al REDOTRI

l'acceptació de defensa

i els membres del

tribunal

Generació de l'informe

d'autorització i

incorporació al BSCW

Modificació de la

documentació
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b) Defensa de la tesi

Consulta i valoració

de la documentació

presentada

Autoritza la

defensa?

Generació dels

nomenaments dels

membres

Enviament de la

notificació sobre

l'aprovació

Sí

Recepció de la notificació d'aprovació
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Tramitació dels

exemplars de la tesi

Establiment de data, lloc i hora de l'acta de defensa i recepció de la comunicació

Impressió de l'acta de

Grau de doctor/a i

ompliment del

documents

l,m,n

Defensa de la tesi

No

Nova sol·licitud del

dipòsit

Fi
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c) Avaluació de la tesi doctoral

Emissió de la

qualificació de la

tesi

Recol·lecció del

resultat de les

avaluacions

Otorgació de la

qualificació global

de la tesi

l

Qualificació

d'excel·lent?

Votació de la menció "Cum Laude"

Comunicació al

doctorand de la

qualificació

No

Sí

Tramitació de la

documentació

de qualificació

de tesi

Recepció de

l'acta de grau de

doctor/a

Recepció de la

fotocòpia de

l'acta de grau de

doctor/a

Entrega vots

secret

Escrutini dels

vots secrets

Defensa de la tesi

Recepció de la

comunicació de la

qualificació
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