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URV.E12.02.00 

CONVOCATÒRIA DE PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT 
CURS 2021-22  

(Aprovada pel Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, 21 de juliol de 2022)  

 

En virtut del que disposa la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat del curs 2021-22, aprovada 
pel Consell de Govern reunit el 25 de febrer de 2021, i modificada pel Consell de Govern de 26 de juliol 
de 2021. 

S’ACORDA 

Promoure la convocatòria de Premi Extraordinari de Doctorat del curs 2021-22, d’acord amb les següents  

BASES 

1. Cada curs acadèmic la URV convoca i atorga els premis extraordinaris de doctorat a les tesis que tinguin 
més qualitat. 

2. Poden presentar candidatura al premi extraordinari de doctorat els doctors per la URV que hagin 
defensat la tesi en el curs 2021-22 i compleixin els requisits següents: 

a) Haver obtingut en la defensa de la tesi la menció cum laude. 
b) Tenir, en el moment de la sol·licitud, com a mínim, una contribució científica (articles en revistes 

científiques, llibres o capítols de llibre, patents, obres artístiques o altres contribucions que siguin 
rellevants per al seu camp d’estudi) derivada de la tesi doctoral en què consti explícitament la 
afiliació a la URV o a un institut universitari de recerca adscrit a la URV. En aquest cas, en la mesura 
que sigui possible, hi ha de constar una referència a la tesi doctoral. 

3. Per poder presentar propostes de premis extraordinaris, cada comissió acadèmica ha de tenir aprovat 
internament un procediment que ha d’incloure els criteris addicionals de valoració i la documentació 
necessària que requerirà als candidats que optin a premi extraordinari en el seu programa de doctorat. 
Aquesta informació es pot consultar a la fitxa de cadascun dels programes de doctorat, disponibles a 
través de l’enllaç: http://www.doctor.urv.cat/doctorands/premis-extraordinaris/  

4. Les persones que vulguin optar al premi han d’adreçar a la comissió acadèmica corresponent, a través 
de la secretaria del departament que els dóna suport, la sol·licitud i la documentació d’acord amb el que 
estableix aquesta convocatòria. La sol·licitud, segons el model normalitzat (vegeu l’annex 1), i la 
convocatòria es publiquen a la web de l’Escola de Doctorat (ED):  

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/premis-extraordinaris/   

La sol·licitud, degudament omplerta i signada per la persona interessada, ha d’anar acompanyada de la 
documentació que la comissió acadèmica requereixi. Aquesta documentació pot consultar-se a la web 

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/premis-extraordinaris/
http://www.doctor.urv.cat/doctorands/premis-extraordinaris/
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http://www.doctor.urv.cat/doctorands/premis-extraordinaris/ per a cadascun dels programes de 
doctorat. 

El termini per presentar la sol·licitud és del 2 al 30 de novembre de 2022. 

La sol·licitud i la documentació, adreçades al coordinador o coordinadora del programa de doctorat, es 
poden presentar per les següents vies, segons el que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques:  

- De manera virtual a través del registre electrònic de la Universitat Rovira i Virgili. Per accedir-hi cal 
anar a l’enllaç de Registre General de la Universitat (https://seuelectronica.urv.cat/registre.html), 
entrar a "Accés al registre electrònic" i fer una instància genèrica.  

- Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili (c/ de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003, de 
Tarragona) o a qualsevol dels registres auxiliars de la URV. La localització i els horaris es poden 
consultar a  https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 

- A les oficines de Correus de l’Estat espanyol, en la forma que s’estableixi reglamentàriament. En el 
cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de Correus de 
l’Estat espanyol corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 
1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació 
adreçat a la Universitat Rovira i Virgili sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no 
està datada i segellada per l’oficina de Correus de l’Estat espanyol corresponent, s’entén com a data 
vàlida de presentació la d’entrada al registre de la Universitat Rovira i Virgili. 

- A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger. 

- Altres canals segons l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions publiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015). 

Si la documentació s’envia per alguna de les vies que no sigui un registre electrònic o presencial de la 
Universitat Rovira i Virgili, l’aspirant ho ha de comunicar a l’Escola de Doctorat mitjançant un correu 
electrònic a l’adreça escoladoctorat@urv.cat, dins el període de presentació de sol·licituds, adjuntant-hi 
la sol·licitud i el justificant adients. 

Si la persona interessada no aporta aquesta documentació en el termini establert, ni en el corresponent 
període d’esmena i millora de la sol·licitud segons el que estableix l’article 68 de l’esmentada Llei 39/2015, 
no se la tindrà en compte a efectes del premi. 

5. La comissió acadèmica, convocada i presidida pel coordinador o coordinadora del programa de 
doctorat, és l’òrgan responsable de fer la validació documental i de vetllar per la transparència dels criteris 
de valoració dels doctors que opten al premi extraordinari de doctorat. Així mateix, la comissió acadèmica 
ha de valorar la documentació segons els criteris que ha establert i elevar una proposta, establint un ordre 
de prelació, al Comitè de Direcció (CDE) de l’Escola de Doctorat. Aquesta prelació ha de contenir, de forma 
recomanada, la informació següent: 

 

http://www.doctor.urv.cat/doctorands/premis-extraordinaris/
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html
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1. Ordre de prelació 
2. Cognoms i nom del doctor o doctora proposat 
3. DNI/NIE del doctor o doctora proposat 
4. Nom del programa de doctorat cursat  
5. Baixes temporals 
6. Data de defensa de la tesi 
7. Requisits valorats per la comissió acadèmica i puntuació de cadascun  
8. Altres aspectes que la comissió acadèmica consideri rellevants per al premi 

 

El termini perquè les comissions acadèmiques presentin les propostes al CDE finalitza el 13 de gener de 
2023. Juntament amb la proposta prioritzada, cal enviar la documentació presentada pels candidats 
seleccionats. Les comissions acadèmiques poden elevar al CDE una proposta de premi extraordinari de 
tesi doctoral per cada deu tesis doctorals defensades o fracció en el curs acadèmic 2021-22, degudament 
prioritzades. 

La tramesa de la proposta i la documentació s’ha de fer a través del departament al qual s’adscriu el 
coordinador o coordinadora del programa de doctorat. 

6. El CDE, presidit pel president o persona en qui delegui, proposa al Consell de Govern els doctors que 
siguin mereixedors dels premis extraordinaris de cada curs acadèmic d’entre les propostes de les 
comissions acadèmiques. No obstant això, el CDE pot proposar declarar deserta alguna o algunes de les 
propostes si no les considera prou meritòries. 

El CDE ha d’aprovar la proposta d’assignació dels premis per elevar-la al Consell de Govern.  

7. El Consell de Govern atorga, si s’escau, a proposta del CDE, els premis extraordinaris de doctorat. Contra 
aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos, a comptar des de 
l’endemà de la data de publicació de l’acord, sense perjudici de poder interposar potestativament un 
recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de 
la publicació de l’acord. Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri oportú. 

8. Els títols acreditatius de premis extraordinaris de doctorat es lliuren en un acte oficial. 

9. Les dades facilitades per les persones sol·licitants passen a formar part d’un fitxer propietat de la URV 
amb l’objectiu de gestionar i resoldre la concessió del premi, d’acord amb el que estableix aquesta 
convocatòria. Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició 
al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al c/ Escorxador, s/n (43003) de Tarragona, 
mitjançant els models disponibles a la pàgina web:  

http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/llei_protec_dades.html 

http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/llei_protec_dades.html
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10. La participació en aquests premis suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre 
la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria les ha de 
resoldre el CDE, les decisions del qual són inapel·lables. 

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s'apliquen els preceptes inclosos en la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

Sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer les persones beneficiàries, la deformació de 
fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud 
comporta la revocació del premi. 

11. Les persones candidates poden retirar la documentació aportada en el termini de dos mesos, comptats 
a partir d'un mes després que s'hagi fet pública la concessió dels premis.  
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ANNEX 1 

SOL·LICITUD DE PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT 
CURS ACADÈMIC _________________ 

DADES PERSONALS 
Nom: 
 

Primer cognom: 
 

Segon cognom: 
 

DNI/NIE: 
 

Adreça a efectes de notificació: 
 

C. Postal 
 

Població: 
 

País: 
 

Telèfon/ mòbil: 
 

Adreça electrònica a efectes de notificació: 
 

 

EXPOSO 

• Que he cursat el programa de doctorat denominat 
__________________________________________________________________________________. 

• Que en data ________________ vaig defensar la tesi doctoral al departament de 
______________________________________________________________________________ 

• Que la tesi va obtenir la menció cum laude. 
• Que la meva tesi va obtenir la menció (internacional / industrial / cap) _________________________. 
 

SOL·LICITO 
Que sigui acceptada la sol·licitud per poder optar al Premi Extraordinari de Doctorat del curs 
______________________. Adjunto la documentació necessària, la qual detallo a continuació, a fi que la comissió 
acadèmica del programa de doctorat pugui valorar la meva candidatura. 

Relació de documentació presentada (és obligatori detallar tots els documents, en el mateix ordre que es 
presenten) : [NOTA: si la relació és massa llarga i excedeix aquest espai, afegir un altre full]. 

 

 
____________________________, ____ de/d’ ___________ de ____________ 

(Signatura de la persona interessada) 

DOCUMENTACIÓ: 

La sol·licitud, degudament omplerta i signada per la persona interessada, ha d’anar acompanyada de la documentació 
que la comissió acadèmica requereixi als candidats que optin a premi extraordinari en el seu programa de doctorat. 
Aquesta documentació pot consultar-se a la web http://www.doctor.urv.cat/doctorands/premis-extraordinaris/ 

 
PRESIDENT O PRESIDENTA DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT 
Unitat destinatària: Secretaria del departament on es va defensar la tesi (Dpt. de________________________) 
 

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passen a formar part d’un fitxer propietat de la URV amb l’objectiu de gestionar i resoldre la 
concessió del premi, d’acord amb el que estableix aquesta convocatòria. Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al c/ Escorxador, s/n (43003) de Tarragona, mitjançant els models 
disponibles a la pàgina web: http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/llei_protec_dades.html 


