
 
       Acord núm. 215/2008 del Consell de Govern de 21 d’octubre de 2008, pel qual s’aprova la normativa dels 

ensenyaments de doctorat de la Universitat de Lleida. 
  

       Acord núm. 195/2011 del Consell de Govern de 26 d’octubre de 2011, pel qual s’aprova una nova redacció 
de l’article 4.2 de la normativa dels ensenyaments de doctorat de la Universitat de Lleida. 

 

       Acord núm. 8/2012 del Consell de Govern de 2 de febrer de 2012, pel qual s’aprova la modificació de la 
normativa dels ensenyaments de doctorat de la Universitat de Lleida (articles 8, 9 i 10) 

 

       Acord núm. 186/2013 del Consell de Govern de 24 de juliol de 2013, pel qual s’aprova la modificació de 
l’apartat 13 de l’article 8 de la Normativa dels ensenyaments de doctorat de la Universitat de Lleida  

 

 
Article 1. Definició i objectius 
  
1.1.   Els ensenyaments de doctorat de la Universitat de Lleida (UdL) tenen com a finalitat la formació d’investigadors 

doctors i investigadores doctores d’alta qualitat científica, capaços d’incorporar-se a equips de recerca nacionals i 
internacionals, tant públics com privats. 

  
1.2.   Els ensenyaments de doctorat en la UdL s’organitzen en programes de doctorat. Cada programa de doctorat 

inclou activitats formatives i de recerca que condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora per la Universitat 
de Lleida. 

  
1.3.   Els ensenyaments de doctorat es regeixen pel que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE de 

30 d’octubre), per aquesta normativa i altra de complementària que es pugui establir. 
  
Article 2. Els programes de doctorat 
  
2.1.   Cada programa de doctorat és el conjunt organitzat de totes les activitats formatives i d’investigació que 

condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora per la Universitat de Lleida. 
  
2.2.   Les activitats formatives i d’investigació de cada programa de doctorat s’organitzen en un període de formació i un 

període d’investigació, que és necessari superar per obtenir el títol de doctor o doctora. 
  
2.3.   El coordinador o coordinadora del doctorat de cada postgrau proposarà al vicerectorat que en tingui la 

competència sobre els estudis de tercer cicle els objectius generals del programa de doctorat, així com els criteris 
d’admissió. Aquest criteris hauran de garantir la viabilitat de la proposta d’acord amb les pautes acordades per la 
Subcomissió d’Estudis de Doctorat i s’estructuraran en els apartats següents: 
a)   Objectius generals del programa 
b)   Línies d’investigació del programa 
d)   Processos administratius (terminis i procediment de preinscripció i matrícula), telèfon i adreça electrònica del 

coordinador o coordinadora del programa i dels serveis administratius. 
  
Article 3. Accés als ensenyaments de doctorat en el període de formació 
  
3.1.   Per accedir al programa de doctorat en el període de formació és necessari complir les mateixes condicions que 

per a l’accés als ensenyaments oficials de màster, tal com preveu l’article 16 del Reial Decret 1393/2007 
  
Article 4. Accés als programes de doctorat en el període d’investigació 
  
4.1.   Per accedir al programa de doctorat en el seu període d’investigació és necessari, com a mínim, complir una de 

les condicions següents: 
  

4.1.1. Estar en possessió d’un títol oficial de màster universitari, o un altre del mateix nivell expedit per una 
institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior (EEES). 

  
4.1.2. Estar en  possessió d’un títol obtingut conforme a sistemes educatius aliens a l’EEES, sense necessitat de 

la seua homologació, però prèvia comprovació que el títol acredita un nivell de formació equivalent als 
corresponents títols oficials de màster universitari de l’Estat espanyol i que faculta en el país expedidor del 
títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà en cap cas l’homologació del títol 
previ que posseeix la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar 
ensenyaments de doctorat. 

  
4.1.3. Haver superat els 60 crèdits inclosos en un o diversos màsters universitaris. 
  
4.1.4. Estar en possessió d’un títol adaptat a l’EEES amb un mínim de 300 crèdits ECTS 
  
4.1.5. Estar en possessió del diploma d’estudis avançats, obtingut d’acord amb el que disposa el Reial decret 

778/1998 de 30 d’abril, o haver obtingut la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985 
de 23 de gener, tal com preveu la disposició addicional quarta del Reial decret 1393/2007 de 30 d’octubre. 

  
4.2.   L’estudiant ha d’haver cursat un mínim de 300 crèdits ECTS (o equivalent quant a durada) entre els estudis de 

grau i postgrau, i d’aquests 300 crèdits, un mínim de 60 crèdits ECTS han de correspondre a estudis de postgrau.  
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Article 5. Procediment d’admissió en un Programa de doctorat 
  
5.1.   El procediment d’admissió en el període de formació serà el mateix que el dels màsters dels postgraus oficials. 
  
5.2.   La sol·licitud d’inscripció al període d’investigació haurà d’incloure la línia de recerca la qual es realitzarà la tesi 

doctoral, el nom de la persona responsable de la línia de recerca i el nom del director o directora de la tesi i, si 
s’escau, del tutor o tutora. Aquesta sol·licitud cal enviar-la a la Secció de Doctorat amb la documentació 
corresponent segons la via d’accés, incloent-hi els documents que justifiquen que compleix les condicions 
d’admissió. 

  
5.3.   La Secció de Doctorat comprovarà els requisits administratius i remetrà el document d’admissió, amb l’informe 

sobre el període acadèmic de la persona sol·licitant, al coordinador o coordinadora del doctorat 
  
5.4.   El coordinador o coordinadora del doctorat trametrà a la Secció de Doctorat la sol·licitud d’admissió un cop resolta 

i signada. 
  
5.5.   En cas de resolució favorable, la Secció de Doctorat la comunicarà a la persona interessada, indicant-hi els 

passos a seguir que seran els següents: 
  

5.5.1. Matrícula de la tutela acadèmica  
  
5.5.2. Inscripció del tema de tesi  que haurà de ser  aprovada per la Subcomissió d’Estudis de de Doctorat 

  
5.6.   En cas de resolució desfavorable, la Secció de Doctorat farà la notificació corresponent a la persona interessada 

amb indicació del recurs que es pot interposar i els motius de la denegació. 
  
Article 6. La matrícula de tutela acadèmica 
  
6.1.   L’estudiantat ha de formalitzar obligatòriament, cada curs acadèmic i mentre durin els seus estudis de doctorat, la 

matrícula de tutela acadèmica. 
  
6.2.   La matrícula de tutela acadèmica es pot fer abans de l’aprovació del tema de tesi per part de la Subcomissió 

d’Estudis de Doctorat. No es pot fer una segona matrícula de tutela sense que la Subcomissió d’Estudis de 
Doctorat hagi aprovat el tema de tesi definitivament. 

  
Article 7. La inscripció de la tesi doctoral 
  
7.1.   El doctorand o doctoranda ha de presentar al coordinador o coordinadora del doctorat un projecte de tesi doctoral, 

amb el vistiplau del director o directora de la tesi i del tutor o tutora, quan la direcció de la tesi l’exerceixi una 
persona externa a la Universitat de Lleida. La inscripció del tema de tesi s’ha de presentar a la Subcomissió 
d’Estudis de Doctorat, almenys un any abans d’entregar la tesi doctoral definitiva. Qualsevol altra situació ha de 
ser resolta per la Subcomissió d’Estudis de Doctorat. 

  
7.2.   El projecte de tesi doctoral ha d’incloure el tema de tesi, l’estat actual del tema objecte de recerca mitjançant una 

revisió bibliogràfica, els objectius, els material i mètodes d’estudi i la planificació temporal. El coordinador o 
coordinadora del programa de doctorat decidirà sobre l’admissió del projecte un  cop consultada la direcció del 
departament al qual pertany el director o la directora de la tesi, o el tutor o tutora, si la persona que la dirigeix no 
és de la UdL. 

  
Article 8. Presentació i defensa de la tesi doctoral 
  
8.1. La tesi doctoral consisteix en un treball original d’investigació sobre una matèria relacionada amb el camp 

científic, tècnic o artístic propi d’un programa de doctorat. 
 
8.2. El doctorand o doctoranda ha d’efectuar la matrícula dels drets d’examen de la tesi doctoral abans de la 

presentació de l’exemplar definitiu de la tesi. Cal que n’entregui dos exemplars, un per al departament 
responsable de la tesi i un altre per a la Subcomissió d’Estudis de Doctorat. 

 
8.3. La memòria de la tesi doctoral s’ha de presentar en format imprès i ha d’estar redactada en català, castellà, 

anglès o francès. Ha d’incloure un resum de, com a màxim, una pàgina en català, en castellà, en anglès i, si es 
considera adient, en qualsevol altra llengua. 

 
8.4. El departament ha de sotmetre la tesi a l’avaluació externa de dues persones expertes en el tema de la tesi, que 

pertanyin a dues unitats diferents i alienes a la UdL. El departament ha d’enviar aquests informes a la 
Subcomissió d’Estudis de Doctorat juntament amb la resta de la documentació. 

 
8.5. El director o la directora de la tesi doctoral i el director o directora del departament al qual està assignada la 

persona que dirigeix la tesi o la persona que n’exerceix la tutoria acadèmica, han d’aprovar, mitjançant document 
escrit i signat, el lliurament de la memòria de tesi doctoral. 

 
8.6.  Simultàniament a la presentació de la memòria de tesi doctoral, el director o directora del departament 

responsable de la tesi envia a la presidència de la Subcomissió d’Estudis de Doctorat la proposta feta per l’òrgan 
competent del departament, de cinc membres per a la constitució del tribunal que ha de jutjar la tesi, tres titulars i 
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dos suplents. Dels dos suplents un serà de la UdL i l’altre extern a la UdL. En aquesta proposta, feta en el format 
aprovat per la Subcomissió d’Estudis de Doctorat, ha de quedar justificada la idoneïtat de les persones 
proposades per valorar el contingut de la tesi. En vista dels currículums de les persones proposades, la 
Subcomissió d’Estudis de Doctorat nomenarà els tres membres titulars i els dos suplents del tribunal. La 
presidència del tribunal correspon al membre de més alt rang acadèmic i, en igualtat de condicions, al de major 
antiguitat en el rang. D’aquests membres un, i només un, ha de ser de la Universitat de Lleida, d’acord amb els 
criteris generals indicats en l’article 14 del Reial decret 99/2011.  El membre del tribunal de la UdL actuarà com a 
secretari o president. 

 
8.7. El director o la directora de la tesi no pot formar part del tribunal, a excepció de casos de tesis presentades en el 

marc d’acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que així ho tinguin previst. 
 
8.8. El departament ha d’enviar a la Subcomissió d’Estudis de Doctorat: 

- Un exemplar de la tesi doctoral; 
- Els informes dels avaluadors externs; 
- L’aprovació de la persona que ha dirigit la tesi i del director o directora del departament responsable de la tesi; 
- El vistiplau del tutor o la tutora, quan la persona que dirigeix la tesi sigui externa a la UdL, i 
- La proposta de tribunal amb les dades d’idoneïtat de cada persona proposada. 

 
8.9. Una vegada acceptada la memòria de tesi per la Subcomissió d’Estudis de Doctorat, dos exemplars de la tesi 

doctoral quedaran dipositats durant deu dies naturals, l’un a la Secretaria General de la UdL i l’altre a la 
secretaria del departament responsable de la tesi. El dipòsit s’ha de comunicar a través de qualsevol mitjà que en 
garanteixi la màxima difusió. Durant aquest període la memòria pot ser consultada per qualsevol doctor o 
doctora, que pot dirigir per escrit a la Subcomissió d’Estudis de Doctorat les consideracions que cregui 
convenients. En aquest cas, la Subcomissió prendrà les decisions que estimi oportunes, una vegada escoltat el 
director o directora de la tesi, el departament i els experts que consideri adequats. 

 
8.10. Transcorregut el període de dipòsit de la memòria sense que s’hagin presentat al·legacions, o una vegada 

resoltes aquestes per la Subcomissió d’Estudis de Doctorat, aquesta ho comunicarà a la persona interessada per 
tal que el departament responsable de la tesi faci arribar a cadascun dels membres del tribunal un exemplar de la 
memòria de tesi doctoral i s’autoritzarà la lectura de la tesi. 

 
8.11. L’acte de defensa de la tesi doctoral serà convocat i comunicat a la Subcomissió d’Estudis de Doctorat  amb una 

antelació mínima de quinze dies naturals abans de la celebració pel membre del tribunal que pertany a la UdL 
amb el vistiplau del president o presidenta del tribunal, si és el cas. 

 
8.12. La tesi doctoral s’ha d’avaluar en l’acte de defensa en sessió pública i que consisteix en l’exposició i defensa pel 

doctorand o doctoranda del treball d’investigació elaborat davant dels membres del tribunal. Les persones 
doctores presents en l’acte públic poden formular qüestions en el moment i forma que assenyali el president o 
presidenta del tribunal. 

 
8.13. El tribunal ha d’emetre un informe i la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb la següent escala: No 

apte, aprovat, notable i excel·lent. 
 El tribunal pot proposar que la tesi obtingui la menció de ‘cum laude’ si la qualificació global és d’excel·lent i emet 

en aquest sentit el vot secret positiu per unanimitat. 
 L’escrutini dels vots per a l‘esmentada concessió es farà en una sessió diferent de la corresponent a la defensa 

de la tesi doctoral. 
 A tal efecte, l’escrutini dels vots es farà després de l’acte de defensa de la tesi, a la Secció de Doctorat, en 

presència del vicerector o vicerectora de Recerca o del director o directora de l’Escola de Doctorat. 
 S’aixecarà acta amb l’escrutini i s’incorporarà a la resta de documentació de l’acte de lectura de tesi. Tota 

aquesta documentació serà enviada a la Secció de Doctorat perquè es pugui expedir el resguard del títol de 
doctor o doctora. 

 
8.14. Un cop aprovada la tesi doctoral, la Universitat de Lleida s’ocuparà de què la tesi sigui introduïda en format 

electrònic d’accés obert en un repositori institucional. El repositori institucional per dipositar les tesis llegides i 
aprovades a les universitats del sistema universitari de Catalunya és TDX (Tesis Doctorals en Xarxa, 
www.tdx.cat), segons acord pres per La Junta de Consell Interuniversitari de Catalunya en la reunió de 
06/10/2011. A aquest efecte l’autor o l’autora de la tesi entregarà, juntament amb el contracte per autoritzar la 
publicació, el text complet de la seva tesi en format electrònic. 

  
Article 9. Menció europea  o menció internacional en el títol de doctorat  
  
Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor o doctora la menció de doctor europeu o doctora europea, o en el revers la 
menció de doctor o doctora internacional, sempre que es compleixi el següent: 
 
9.1.  Que durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctorat, el doctorand o doctoranda hagi 

realitzat una estada mínima de tres mesos, cursant estudis o realitzant treballs d’investigació que li hagin estat 
reconeguts per la UdL, fora  d’Espanya, en una institució d’ensenyament superior o en un centre d’investigació  
de prestigi, d’un estat membre de la Unió Europea (UE), per a la menció europea, o d’un altre país, per a la 
menció internacional. 

 
9.2.  Que tota o la major part de la tesi doctoral, incloent-hi el resum i les conclusions, estigui redactada i sigui 

exposada en part en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de 

http://www.tdx.cat/


coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials d’Espanya. A més a més, el resum i les conclusions 
també hauran d’estar escrits en una de les llengües oficials de la UdL. Aquesta norma no serà d’aplicació quan 
les estades, informes i experts provinguin d’un país de parla hispana. 

 
9.3. Que la tesi doctoral tingui l’informe d’un mínim de dos persones expertes que pertanyin a alguna institució 

d’educació superior o centre d’investigació de dos estats diferents d’Espanya. 
 
9.4.  Que formi part del tribunal avaluador de la tesi almenys una persona experta que pertanyi a alguna institució 

d’educació superior o centre d’investigació d’un estat diferent d’Espanya, amb el títol de doctor o doctora, i 
diferent de la persona responsable de l’estada mencionada a l’apartat 9.1. 

 
9.5.  Que la defensa de la tesi s’hagi efectuat a la UdL. 
  
Article 10. Premis extraordinaris de doctorat  
  
10.1. La UdL atorga anualment els premis extraordinaris de doctorat. 
 
10.2. Es pot atorgar un premi extraordinari per àmbit de titulació per cada cinc tesis amb la qualificació d’excel·lent ‘cum 

laude’ o apte ‘cum laude’ . Si el nombre de tesis d’un àmbit de titulació aprovades durant el curs acadèmic és 
inferior a cinc, s’acumulen a les del curs o cursos següents fins que s’arribi a les cinc tesis. La Subcomissió 
d’Estudis de Doctorat assigna la tesi a un àmbit en el moment de l’entrada en dipòsit. 

 
10.3. Si el nombre de tesis doctorals d’un àmbit de titulació determinat que han estat aprovades amb la qualificació 

d’excel·lent ‘cum laude’ o apte ‘cum laude’ no arriba a cinc, la Subcomissió d’Estudis de Doctorat pot agrupar les 
tesis d’aquest àmbit amb les d’altres àmbits de temàtica relacionada, sempre que en cap d’aquests no hi hagi 
cinc tesis llegides durant el mateix any o acumulades fins en aquell moment. 

 
10.4. Per optar a l’atorgament del premi extraordinari és necessari haver obtingut la qualificació d’excel·lent ‘cum laude’ 

en la tesi doctoral i que el total de vots positius emesos pel tribunal sigui superior a tres, o obtenir la qualificació 
d’apte ‘cum laude’ si la defensa de la tesi s’ha fet d’acord amb la normativa del RD 99/2011 de 28 de gener (BOE 
35, de 10 de febrer), o obtenir la qualificació d’excel·lent ‘cum laude’ si la defensa de la tesi s’ha fet d’acord amb 
la normativa del RD 534/2013 de 12 de juliol (BOE 167, de 13 de juliol). Els doctors i doctores que compleixin 
aquests requisits es converteixen automàticament en candidats a premi extraordinari. 

 
10.5. La Subcomissió d’Estudis de Doctorat de la Universitat de Lleida nomena els tribunals que han de jutjar la 

concessió dels premis extraordinaris en cadascun dels àmbits de titulació. 
 
10.6. El tribunal està format per tres membres: el president o presidenta, el secretari o secretària i un vocal; un dels 

membres ha de ser extern a la Universitat de Lleida. Tots han de ser doctors i no hi pot figurar cap dels directors 
o tutors de les tesis jutjades. 

 
10.7. El tribunal valora les tesis dins l’any acadèmic següent al de la lectura de la tesi, excepte en el supòsit previst a 

l’apartat 10.2. Per a la concessió del premi extraordinari, el tribunal avalua les aportacions científiques reflectides 
en la tesi. 

 
10.8. El tribunal, per tal d’assegurar una avaluació correcta dels candidats, pot recórrer a l’assessorament d’altres 

especialistes i demanar els informes pertinents. 
 
10.9. La valoració de les diferents tesis doctorals no comporta en cap cas la realització d’altres proves susceptibles de 

ser avaluades. 
 
10.10. En l’acta del tribunal han de quedar expressades les raons que justifiquen la proposta final. 
 
10.11. El Consell de Govern de la Universitat de Lleida, un cop examinades les propostes presentades per la 

Subcomissió d’Estudis  de Doctorat, resol la concessió dels premis extraordinaris de doctorat. 
 
10.12. Els candidats i candidates poden retirar la documentació presentada en el termini d’un mes a comptar de 

l’atorgament dels premis extraordinaris. 
  
Disposició transitòria 
  
A l’estudiantat que en la data d’entrada en vigor del Reial decret 99/2011 hagi iniciat estudis de doctorat se li aplicaran 
les disposicions reguladores del doctorat i de l’expedició del títol de doctor o doctora per les quals ha iniciat estudis. En 
tot cas, el règim relatiu a tribunal, defensa i avaluació de la tesi doctoral establert al Reial decret 99/2011 serà aplicable 
als esmentats estudiants a partir del 3 de febrer de 2012.  
 
Disposició final 
 
Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 
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