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Introducció 
 
La publicació dels reials decrets 55/2005 i 56/2005, pels quals s’estableix 
l’estructura dels ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris 
oficials de grau i postgrau, constitueixen un pas decisiu per a la consecució dels 
objectius fixats en les diferents cimeres europees i, en definitiva, per a la integració 
definitiva del sistema universitari del nostre país a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior.  
 
Pel que fa als objectius fixats en la cimera de Lisboa i, en concret, sobre l’Espai 
Europeu de Recerca (ERA), els governs europeus són plenament conscients que el 
principal factor que s’ha de tenir en consideració per a la plena consecució 
d’aquests objectius és l’adequació dels estudis conduents a la formació de 
personal investigador a les necessitats cada cop més canviants i, en definitiva, a 
una major i més ràpida integració d’aquest personal al nostre entorn social, 
econòmic i productiu. 
 
Els canvis en la normativa reguladora dels estudis de doctorat que aquest 
document proposa, inspirats en l’actual marc normatiu i en l’experiència 
acumulada per la nostra universitat en la impartició d’aquests estudis, pretenen 
fer del doctorat l’eix fonamental a partir del qual es doni un nou impuls a 
l’activitat de recerca de la nostra societat per afrontar aquests importants reptes 
de futur. 
 
La present normativa s’ha elaborat amb l’objectiu que sigui un document de 
referència per a les unitats i per al conjunt de la comunitat universitària en 
l’organització, planificació i desenvolupament de ls estudis de doctorat a la UPC, i 
en especial per a les estudiantes i estudiants i el personal docent i investigador, 
pel que fa a l’orientació en el desenvolupament de l‘activitat i formació 
acadèmiques vinculades als estudis de tercer cicle. 
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CAPÍTOL I: LA REALITZACIÓ DEL DOCTORAT 
 
1. Àmbit d’aplicació 
 
El conjunt de normes definides en aquest document són d’aplicació als estudis de 
doctorat implantats a la UPC d’acord amb la nova estructura d’estudis 
universitaris oficials de postgrau definits pels reials decrets 55/2005 i 56/2005. 
 
Els articles 11 a 17 del capítol II , corresponents a la presentació i avaluació de la 
tesi doctoral, són d’aplicació de forma immediata a partir de l’aprovació de la 
present normativa, substituint la normativa aprovada amb el títol Modificació 
parcial de la normativa de doctorat (document CG 40/6 2005). 
 
També són d’aplicació immediata els articles 18 al 20 del mateix capítol II, 
així com les normes generals d’adaptació descrites en l’annex de la 
present normativa. 
 
 
2. Definicions 
 
Tercer cicle o doctorat: estudis universitaris que tenen com a finalitat la formació 
avançada del doctorand o doctoranda en tècniques de recerca. Aquesta 
formació pot articular-se mitjançant l’organització de cursos, seminaris o altres 
activitats adreçades a la formació investigadora i inclou l’elaboració i presentació 
de la tesi doctoral corresponent, consistent en un treball original de recerca. 
 
Tesi doctoral: treball original de recerca relacionat amb el camp científic, tècnic, 
humanístic o artístic del programa de formació que hagi seguit el doctorand o 
doctoranda. 
 
Línia de recerca: àmbit de coneixement amb una amplitud temàtica adequada 
que permet integrar conceptualment l’activitat de recerca d’un nombre suficient 
de PDI doctor amb capacitat de recerca suficient per dirigir les tesis doctorals que 
es vulguin desenvolupar.  
 
Òrgan responsable de la línia de recerca: les unitats bàsiques i/o adscrites a la 
UPC vinculades a la línia de recerca i, en nom seu, el coordinador o coordinadora 
de la línia de recerca (i la comissió que l’assisteix, si s’escau) constitueixen l’òrgan 
responsable de la línia de recerca a l’efecte d’aquesta normativa i exerceixen, 
d’acord amb les directrius que estableixi en tot moment la Comissió de Doctorat 
de la UPC, les competències definides a l’article 26 d’aquesta normativa. 
 
Homologació a grau acadèmic del títol de doctor o doctora: reconeixement 
oficial de la formació superada per a l’obtenció d’un títol de doctor o doctora 
estranger, com a equivalent a l’exigida per a l’obtenció del títol de doctor o 
doctora a Espanya. 
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3. Accés als estudis de doctorat 
 
3.1 Estudiants provinents d’estudis de grau o postgrau 
 
Per accedir  als estudis de doctorat es requereix haver obtingut un mínim de 60 
crèdits en programes oficials de postgrau o tenir el títol oficial de màster, sempre 
que l’estudiant hagi completat un mínim de 300 crèdits en el conjunt dels estudis 
universitaris de grau i postgrau. 
 
3.2 Estudiants provinent d’anteriors marcs normatius reguladors d’estudis de 
doctorat  
 
Tenir la suficiència investigadora és un requisit indispensable per accedir al 
doctorat. L’admissió queda sotmesa al criteri de l’òrgan responsable de la línia de 
recerca, d’acord amb els criteris d’admissió definits (vegeu el punt 4), i a la 
realització dels complements de formació que aquest consideri que és 
imprescindible que hagi cursat l’estudiant. 
 
3.3 Estudiants que han sol·licitat i obtingut l'homologació del títol de postgrau o 
l'homologació a grau acadèmic d’un màster cursat en un altre país 
 
Aquests estudiants poden accedir directament a cursar els estudis de doctorat i, 
en tot cas, la seva admissió queda sotmesa al criteri de l’òrgan responsable de la 
línia de recerca, d’acord amb els criteris d’admissió definits, i a la realització dels 
complements de formació o altres activitats que aquest consideri que és 
imprescindible que hagin de cursar de forma prèvia a l’elaboració de la tesi. 
 
4. Admissió al doctorat 
 
Com a requisit general per poder fer els estudis de doctorat en alguna de les línies 
de recerca aprovades en el marc dels programes oficials de postgrau de la UPC, 
és imprescindible aconseguir l’admissió en la línia de recerca. Per aconseguir -ho, 
l’estudiant s’ha d’adreçar a l’òrgan responsable de la línia de recerca i sol·licitar-
ho d’acord amb el procediment establert per a aquesta finalitat. 
 
Per a la valoració de la idoneïtat dels candidats es té en compte, a més dels 
criteris que l’òrgan responsable de la línia estableix, els següents, que l’estudiant 
ha d’acreditar documentalment com a requisit indispensable: 
 

1. Titulació o titulacions  obtingudes. 
2. Currículum del candidat, en el qual ha d’incloure una descripció dels 

treballs de recerca que ha dut a terme i les publicacions prèvies. 
3. Beques i/o ajuts a l’estudi que ha obtingut. 
4. Altres mèrits que puguin ser d’interès en la valoració de la idoneïtat del 

candidat o candidata. 
5. Motius pels quals vol accedir a la línia de recerca. 
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Pel que fa a estudiants estrangers, i en especial en els casos en què es requereix 
cursar activitats formatives complementàries, s’han d’acreditar els coneixements 
lingüístics suficients per seguir el desenvolupament d’aquestes activitats. 
 
L’admissió a una Línia de recerca a l’efecte de fer la tesi doctoral es pot 
formalitzar durant tot l’any, al contrari que la matrícula d’estudiant o estudianta 
de doctorat, i la de les activitats complementàries de formació, procediments per 
als quals la Comissió de Doctorat defineix a principis de cada any acadèmic el 
calendari detallat, tenint en compte les diferents necessitats organitzatives i de 
gestió. 
 
5. Matrícula d’un estudiant o estudianta de doctorat 
 
Un cop s’ha admès en alguna de les línies de recerca, l’estudiant o estudianta té 
l’obligació de formalitzar la matrícula com a estudiant o estudianta de doctorat.  
 
La matrícula té lloc anualment dins el calendari establert per a aquesta finalitat i 
ha d’incloure la matrícula de tutoria o, si ho ha establert com a requisit l’òrgan 
responsable de la línia de recerca, la matrícula corresponent a les activitats 
formatives complementàries que l’estudiant o estudianta ha de cursar. Aquesta 
inscripció li atorga el dret a la tutoria acadèmica, a la utilització dels recursos 
necessaris per al desenvolupament del seu treball i a la participació en 
actuacions de la mateixa universitat inherents als estudiants de programes oficials 
de postgrau. 
 
Els preus corresponents a la matrícula són els que fixa la Generalitat de Catalunya 
per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes. 
 
La manca de pagament de la matrícula dins els terminis establerts per la 
Universitat dóna lloc a l’anul·lació d’aquesta, així com dels drets que pugui tenir 
l’estudiant o estudianta pel fet d’haver-se matriculat en el doctorat. L’anul·lació 
de la matrícula no dóna dret a cap tipus de reintegrament, a excepció dels casos 
que, d’acord amb els criteris de gestió establerts, es consideren degudament 
justificats, tant pel que fa a termini com a forma. 
 
La Universitat exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de 
cursos acadèmics anteriors com a condició prèvia de matrícula. 
 
6. Tutorització dels estudiants de doctorat 
 
És potestat de l’òrgan responsable de la línia de recerca tutoritzar els estudiants 
que s’hi han matriculat, de manera individualitzada o conjuntament. En aquest 
darrer cas, per la càrrega de feina que pot representar es recomana que hi hagi 
una figura de tutor o tutora diferenciada de la del coordinador o coordinadora 
de la línia de recerca. 
 
La tutorització consisteix a fer el seguiment del progrés de l’estudiant o estudianta, 
així com emetre anualment l’informe de valoració sobre l’avenç en la seva 
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formació i en l’elaboració de la tesi. Aquest informe ha d’anar avalat mitjançant 
una signatura pel director o directora de la tesi. 
 
7. Activitats formatives complementàries 
 
L’òrgan responsable de la línia de recerca i, en nom seu, el tutor o tutora que s’ha 
assignat, ha d’especificar al doctorand o doctoranda, si escau, els complements 
de formació que ha de matricular, cursar i superar prèviament a la presentació de 
la proposta de tesi doctoral i com a complement a la seva formació en recerca. 
 
És responsabilitat de l’òrgan responsable de la línia de recerca fer un seguiment 
dels complements de formació cursats, així com establir els criteris que es 
consideren convenients per limitar la durada d’aquest procés de formació, per al 
qual pot proposar, si escau i en funció dels informes anuals de tutorització, 
mesures que condueixin a la desvinculació dels estudiants que no compleixin els 
criteris establerts. 
 
Com a norma general, els complements de formació poden ser dels tipus 
següents: 
 
7.1 Complements de formació oferts dins la programació anual d’alguna de les 

titulacions de màster oficials programades per la UPC en l’oferta de programes 
oficials de postgrau 

 
S’han de cursar dins l’oferta dels programes oficials de màster i estan subjectes a 
la normativa general que regula aquesta tipologia d’estudis pel que fa a 
l’organització de la docència i l’avaluació. La matrícula d’aquestes activitats s’ha 
de fer en la mateixa unitat gestora dels estudis de doctorat. La mateixa unitat 
s’encarrega d’informar l’estudiant sobre els aspectes relacionats amb la matrícula 
i, si s’escauen, amb la certificació de les activitats realitzades. 

 
7.2 Complements de formació mitjançant cursos, seminaris o altres activitats 

planificades o organitzades per la Comissió de Doctorat o per altres 
organitzacions 

 
La matrícula d’aquestes activitats o el reconeixement posterior d’aquestes en 
l’expedient de l’estudiant, es realitza en la mateixa unitat gestora dels estudis de 
doctorat. 
 
Les activitats planificades o, les propostes posteriors de reconeixement en 
l’expedient de l’estudiant han d’establir l’equivalència de l’activitat en crèdits 
ECTS, amb l’objectiu que, un cop superades, puguin completar una part o 
totalment el prerequisit de cursar 60 crèdits ECTS per a l’accés als estudis de 
doctorat.  
 
Els preus corresponents a la matrícula d’aquestes activitats els fixa la Generalitat 
de Catalunya per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques 
catalanes. 
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8. Proposta de tesi  
 
Com a norma general, qualsevol estudianta o estudiant de doctorat matriculat en 
estudis de doctorat a la UPC ha de matricular i presentar una proposta de tesi per 
fer en el marc de la línia de recerca que inclogui els apartats següents: 
 
o Dades identificatives del doctorand o doctoranda, del director o directora de 

la tesi que es proposa i del tutor o tutora, si n’hi ha. 
o Títol provisional de la tesi. 
o Resum de la proposta. 
o Objectius. 
o Estat de la qüestió. 
o Pla de treball amb una estimació de calendari. 
o Recerca bibliogràfica. 
o Publicacions realitzades en el camp, si n’hi ha. 
 
És potestat de l’òrgan responsable de la línia de recerca definir el procediment 
d’avaluació de la proposta de tesi. En qualsevol cas, la presentació de la 
proposta ha d’estar avalada pel director o directora de tesi que s’ha proposat i el 
tutor o tutora de l’estudiant o estudianta, la qual es recomana que sigui avaluada 
en defensa pública per un tribunal nomenat pel mateix òrgan responsable de la 
línia de recerca. 
 
 
CAPÍTOL II: ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE LA TESI DOCTORAL 
 
9. Elaboració de la tesi doctoral 
 
Per elaborar la tesi doctoral, l’òrgan responsable de la línia de recerca assigna al 
doctorand o doctoranda un director o directora de tesi, que ha de ser un doctor 
o doctora amb experiència investigadora acreditada (vegeu l’apartat 27, 
“Propostes d’implantació d’una nova línia de recerca”). La tesi pot ser codirigida 
per altres doctores o doctors, interns o externs a la UPC, a proposta de l’òrgan 
responsable de la línia de recerca o de la mateixa estudianta o estudiant. 
 
10. Canvis de director de la tesi doctoral 
 
A proposta de l’òrgan responsable de la línia de recerca, de la mateixa 
estudianta o estudiant, o per renúncia expressa d’algun dels codirectors, es pot 
sol·licitar el canvi de directora o director de tesi fins al moment previ al dipòsit 
d’aquesta per al procés de lectura. Per fer el canvi, que s’ha de justificar 
mitjançant un escrit, és indispensable l’aprovació definitiva de la Comissió de 
Doctorat.  
 
11. Avaluació prèvia de la tesi 
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Els procediments establerts per garantir la qualitat de les tesis doctorals abans de 
la presentació formal són els que s’exposen tot seguit. És responsabilitat de l’òrgan 
responsable de la línia de recerca garantir-ne el compliment i vetllar perquè es 
realitzin consecutivament i d’acord amb la normativa definida aquí, alhora que es 
procura que afavoreixin, quan correspon, la millora contínua del document final 
de la tesi que ha de dipositar el doctorand o doctoranda. 
 
11.1 Procediments per garantir la qualitat de les tesis doctorals abans de la 
presentació formal 
 
a. Informe que emet el director o directora de la tesi 
  
És el document indispensable a partir de l qual l’òrgan responsable de la línia de 
recerca pot començar el procés d’avaluació. L’ha d’avalar, mitjançant la 
signatura i amb el document normalitzat, el director o directora del doctorand o 
doctoranda. Si l’estudiant o estudianta té més d’un director, cal la signatura de 
tots. 
 
b. Valoració de la tesi doctoral  per l’òrgan responsable de la línia de recerca 
 
Amb l’informe del director o directora de la tesi, el doctorand o doctoranda ha 
de trametre la tesi a l’òrgan responsable de la línia de recerca perquè en faci una 
valoració prèvia, mitjançant la constatació que la tesi presentada i la 
documentació que l’acompanya compleixen la normativa vigent, recomanant 
els canvis que es considerin pertinents si s’hi constaten defectes o omissions. 
 
Posteriorment, i en un termini no superior a 10 dies a partir que es constata que la 
documentació presentada reuneix tots els requisits, l’òrgan responsable de la línia 
de recerca tramet la tesi a dues doctores o doctors experts en la matèria de què 
tracta la tesi i externs a la unitat o les unitats responsables de la línia de recerca, 
amb l’objectiu que la revisin i en facin les observacions que considerin 
convenients en un termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la tesi. 
 
L’òrgan responsable de la línia de recerca ha de procurar, mitjançant el procés 
que consideri més adequat, que les conclusions de l’informe dels experts externs 
siguin el màxim d’objectives possibles. Així mateix, hi ha d’interaccionar tantes 
vegades com sigui necessari durant el procés de revisió o al final d’aquest, perquè 
els comentaris o observacions de millora fets sobre el contingut de la tesi es 
puguin incorporar al document final, si escau, a criteri del doctorand o 
doctoranda i del director o directora de la tesi. 
 
La tria de ls experts externs es pot fer , si l’òrgan responsable de la línia de recerca 
ho considera adequat, tenint en compte la proposta de membres que han de 
constituir el tribunal encarregat de valorar la tesi doctoral. 
 
 
 
 



 11 

c. Autorització definitiva de l’òrgan responsable de la línia de recerca 
 
Els informes de les persones que fan la revisió externa s’han d’incorporar a 
l’expedient i, a la vista del seu contingut, l’òrgan responsable de la línia de 
recerca pot autoritzar la tramitació de la tesi, o deixar -la condicionada a la 
introducció dels canvis proposats per les expertes o experts externs. 
 
La decisió d’autorització o no a tràmit de la defensa de la tesi i la justificació 
corresponent, si s’escau, s’han de comunicar al director o directora de la tesi i al 
doctorand o doctoranda en un termini màxim de 10 dies a partir del moment en 
què es reben els informes. 
 
11.2 Proposta de membres que han de constituir el tribunal 
 
Juntament amb la documentació especificada per a la matrícula de la tesi 
(vegeu l’apartat 12), l’òrgan responsable de la línia de recerca ha d’adjuntar -hi 
una proposta de set persones expertes en la matèria que puguin formar part del 
tribunal que ha de jutjar la tesi, que han de ser doctores o doctors amb 
experiència investigadora acreditada, avalada pel seu currículum investigador.  
 
La proposta s’ha d’acompanyar d’un informe raonat sobre la idoneïtat de 
cadascun dels membres proposats, en el qual se n’ha d’indicar  la posició o el 
càrrec professional (si s’escau) i l’entitat o departament on exerceixen la seva 
activitat, i l’adreça completa, si no tenen vinculació amb la UPC.  
 
Per tal de valorar la idoneïtat, s’hi ha d’adjuntar un currículum breu (d’una 
llargària aproximada de 200 paraules) de cada un dels membres proposats (llevat 
dels que estan vinculats a la UPC, sobre l’activitat investigadora dels quals es 
disposa d’informació actualitzada), en el qual ha de constar l’activitat més 
rellevant que han dut a terme en l’àmbit de la recerca. La Comissió de Doctorat 
pot demanar informació complementària, si la que s’ha aportat es considera 
incompleta, per valorar la idoneïtat de les candidates o candidats proposats. A 
l’expedient ha de constar que els membres proposats accepten formar part del 
tribunal. 
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12. Matrícula de la tesi 
 
Una vegada obtinguda l’autorització per a la tramitació de la tesi, el doctorand o 
doctoranda n’ha de formalitzar la matrícula. Com a norma general i prerequisit 
per al dipòsit de la tesi, la persona que matricula la tesi ha d’abonar, a més del 
preu establert per a la matrícula del dipòsit de la tesi, les quantitats que pugui tenir 
pendents fins aleshores. 
 
Per formalitzar la matrícula cal presentar  la documentació següent: 
 
a) La sol·licitud de matrícula. 
b) Dos exemplars de la tesi. 
c) Una còpia de la tesi en format electrònic (PDF). 
d) Un resum de la tesi (4.000 caràcters com a màxim) en català o castellà i la 

traducció a l’anglès. 
e) L’autorització del director o directora de la tesi. 
f) Els informes de les persones que n’han fet la revisió externa. 
g) L’autorització a tràmit de l’òrgan responsable de la línia de recerca. 
h) La sol·licitud de menció de doctor europeus, si s’opta a aquesta menció, 

juntament amb la resta de documentació requerida (vegeu l’apartat 17). 
i) La proposta de tribunal, que ha d’incloure l’informe raonat d’idoneïtat, el 

currículum en format breu de tots els membres proposats externs a la UPC i, si 
s’escau, la informació complementària. 

 
Les tesis poden estar redactades en català, castellà o anglès, si bé la Comissió de 
Doctorat de la UPC en pot autoritzar, a petició del doctorand o doctoranda i 
amb el vistiplau de l’òrgan responsable de la línia de recerca, la presentació en 
un idioma diferent, si està degudament justificat i raonat. En el supòsit que la tesi 
estigui redactada en un idioma diferent als tres especificats anteriorment, cal 
presentar un resum addicional en una d’aquestes llengües. 
 
Com a norma general, la llengua de redacció de la tesi és la que s’utilitza en 
l’acte de defensa i l’exposició pública, llevat que el tribunal estimi que s’ha de fer 
en una altra llengua, tenint en compte el que s’indica a l’apartat b de l’article 17 
d’aquesta normativa, que fa referència a la menció de doctor europeus. 
 
13. Dipòsit de la tesi 
 
Les tesis doctorals han de quedar en dipòsit durant 15 dies naturals (excloent-ne 
els dies declarats com a no lectius a la UPC), a partir  del dia següent al que es 
formalitza el pagament de la matrícula.   
 
La Comissió de Doctorat, mitjançant la pàgina web de la UPC, fa difusió de les 
tesis que estan en dipòsit en cada moment. La Unitat de Gestió de Tercer Cicle 
facilita el procediment que s’ha de seguir perquè qualsevol doctor o doctora, 
degudament acreditat, pugui examinar  les tesis dipositades a text complet i, si 
escau, puguin adreçar per escrit, en format lliure, les observacions que considerin 
convenients sobre la tesi a la Comissió de Doctorat. 
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Un dels dos exemplars de la tesi adjuntats en el moment de la matrícula del dipòsit 
es lliura a la Unitat de Gestió de Tercer Cicle, i l’altre, a la seu de l’òrgan 
responsable de la línia de recerca en el marc de la qual s’ha elaborat la tesi. 
 
Si s’hi formulen observacions, s’han de comunicar al director o directora de la tesi, 
al doctorand o doctoranda i a l’òrgan responsable de la línia de recerca perquè, 
a la vista del seu contingut, actuïn en conseqüència. Per fer-ho, disposen d’un 
termini de 10 dies des de la finalització del període de dipòsit. Finalment, la 
Comissió de Doctorat de la UPC ha de resoldre el que consideri pertinent. 
 
14. Admissió a tràmit de lectura de la tesi 
 
Un cop transcorregut el termini de dipòsit sense que s’hi presentin observacions, o 
una vegada resoltes les que hagin estat formulades, la Comissió de Doctorat de la 
UPC ha de decidir si autoritza la defensa de la tesi o no, o si l’autoritza 
condicionada a fer-hi els canvis necessaris. 
 
La decisió que es pren s’ha de comunicar al doctorand o doctoranda, al director 
o directora de la tesi i a l’òrgan responsable de la línia de recerca. Si no se 
n’autoritza la defensa, cal especificar els motius i el fonament i les raons de la 
decisió. 
 
15. Nomenament del tribunal 
 
Juntament amb l’acord pel qual es fa la notificació de l‘autorització de defensa 
de la tesi i a la vista de la proposta de tribunal presentada per l’òrgan responsable 
de la línia de recerca, tenint en compte el currículum investigador de les persones 
candidates proposades i l’informe d’idoneïtat, la Comissió de Doctorat de la UPC 
nomena un tribunal, que ha de jutjar la tesi i que ha d’estar format per cinc 
membres titulars i dos de suplents, que han de ser doctors de qualsevol 
nacionalitat. 
 
No poden formar part dels tribunals de tesi més de dos membres de les unitats 
bàsiques i/o adscrites vinculades al programa oficial de postgrau al qual pertany 
la línia de recerca, ni més de tres de la mateixa universitat. El director o directora 
de la tesi no pot formar part del tribunal, llevat que es determini en eventuals 
acords bilaterals de cotutorització amb universitats estrangeres que ho tinguin 
previst. En cap cas no poden formar part del tribunal de tesi les persones que hi 
tenen un interès directe o que incorren en qualsevol altra causa legal 
d’abstenció. 
 
La Comissió de Doctorat de la UPC designa entre els membres del tribunal un 
president o presidenta i un secretari o secretària. Com a norma general, es 
designa com a secretari o secretària un membre del personal docent i 
investigador de la UPC, i com a president o presidenta, el membre que es proposa 
d’acord amb l’òrgan responsable de la línia de recerca, en funció de la seva 
activitat acadèmica i/o professional. 
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Si s’ha de substituir el president o presidenta per una causa sobrevinguda, l’ha de 
substituir la persona que proposa l’òrgan responsable de la línia de recerca entre 
la resta de membres que formen part del tribunal. En tot cas, la substitució s’ha de 
comunicar en el termini més breu possible a la Comissió de Doctorat. 
 
El nomenament del tribunal es comunica a l’òrgan responsable de la línia de 
recerca perquè, en el termini de cinc dies, faci arribar a cadascun dels membres 
del tribunal la notificació de la designació i una còpia de la tesi doctoral que s’ha 
d’avaluar. 
 
Fins al moment immediatament anterior a l’acte de defensa i exposició pública 
de la tesi, la Comissió de Doctorat de la UPC pot suspendre’n l’autorització per 
circumstàncies greus sobrevingudes, cosa que ha de comunicar al president o 
presidenta del tribunal de tesi. 
 
16. Acte de defensa de la tesi  
 
Una vegada nomenat el tribunal, el president o presidenta convoca l’acte de 
defensa de la tesi, cosa que ha de comunicar el secretari o secretària a la 
Comissió de Doctorat, al doctorand o doctoranda i a l’òrgan responsable de la 
línia de recerca amb una antelació mínima de quinze dies naturals al dia que ha 
de tenir lloc. 
 
L’òrgan responsable de la línia de recerca ha d’articular els mecanismes adients 
perquè es dugui a terme la defensa, en les seves instal·lacions o en altres pròpies 
de la UPC, i ha de comunicar el dia, el lloc i l’hora en què es fa la lectura de la tesi 
per mitjà d’un avís públic de lectura, amb la conformitat del president o 
presidenta del tribunal i amb 48 hores d’antelació com a mínim, a tot el PDI 
doctor adscrit a la unitat o les unitats vinculades a la línia de recerca mitjançant 
un missatge de correu electrònic a les adreces oficials respectives. En tot cas, cal 
adjuntar a l’expedient una còpia de la comunicació feta i se n’ha d’enviar una 
còpia a la Unitat de Gestió de Tercer Cicle per tal que se’n pugui fer la difusió 
oportuna mitjançant la pàgina web de la UPC. 
 
Una vegada convocat l’acte, el president o presidenta del tribunal ha d’articular 
les mesures de suplència adients en cas de renúncia o impossibilitat material 
d’assistir-hi formulada per algun membre titular. Si el dia fixat per a l’acte de 
defensa i exposició pública de la tesi no s’hi presenta algun dels membres, cal 
incorporar-hi els suplents. Si això no és possible, s’ha de fixar un altre dia per fer la 
defensa d’acord amb els membres del tribunal i el doctorand o  doctoranda. 
 
L’acte de defensa té lloc en sessió pública i al llarg del període lectiu del 
calendari acadèmic, tenint en compte que, a l’efecte de la defensa i exposició 
pública de les tesis, només es considera no lectiu el període comprès entre l’1 i el 
31 d’agost, així com els dies fixats expressament com a festius dins el calendari 
laboral aprovat anualment pels òrgans de govern. L’acte de defensa consisteix 
en l’exposició del doctorand o doctoranda de la tasca realitzada, la metodologia 
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emprada, el contingut i les conclusions a les quals ha arribat, amb una menció 
especial a les aportacions originals. 
 
A partir d’aquesta exposició, els membres del tribunal poden formular al 
doctorand o doctoranda les qüestions que consideren adients i demanar els 
aclariments que estimen pertinents. A més, el personal present que acredita la 
condició de doctor o doctora pot formular preguntes en el moment i de la 
manera que especifica el president o presidenta del tribunal. 
 
Finalitzada la defensa i discussió de la tesi i una vegada excusat el públic de la 
sala, cadascun dels membres del tribunal formula una valoració individual, per 
escrit i mitjançant document normalitzat, sobre la tesi defensada, que s’incorpora 
a l’expedient. Finalment, el tribunal atorga la qualificació global que considera 
adient entre les següents: no apte/a, aprovat/ada, notable o excel·lent, la qual es 
recull a l’acta de grau que han de signar tots els membres del tribunal. 
 
El tribunal, a la vista de la qualitat del treball presentat i de l’excel·lència de les 
aportacions originals del doctorand o doctoranda, pot atorgar la menció cum 
laude  amb el vot favorable de, com a mínim, quatre dels membres. 
 
El president o presidenta del tribunal, abans d’aixecar la sessió, comunica 
verbalment la qualificació obtinguda al doctorand o doctoranda i a la resta de 
persones assistents. 
 
El secretari o secretària del tribunal de la tesi ha de trametre tota la 
documentació relacionada amb l’avaluació de la tesi, juntament amb l’acta de 
grau, a la Comissió de Doctorat de la UPC. 
 
Un cop realitzat l’acte de defensa i exposició pública de la tesi i sempre que el 
resultat permeti l’obtenció del grau de doctor o doctora, el doctorand o 
doctoranda pot, en les condicions legals que s’estableixin, sol·licitar el títol de 
doctor o doctora a la unitat de gestió administrativa corresponent. 
 
17. Menció europea en el títol de doctor o doctora 
 
1. A l’anvers del títol de doctor o doctora es pot incloure la menció de doctor 
europeus, sempre que concorrin les circumstàncies següents: 
 
a. Al llarg de l’etapa formativa del postgrau, el doctorand o doctoranda ha 
d’haver realitzat una estada mínima de tres mesos en una institució 
d’ensenyament superior o de recerca d’un altre estat membre de la Unió 
Europea, per cursar-hi estudis o realitzar-hi treballs de recerca o alguna fase de la 
part experimental de la seva tesi, estada que ha d’haver estat promoguda o 
reconeguda per la unitat bàsica responsable de la línia de recerca. Cal acreditar 
aquesta estada amb el certificat corresponent expedit per la persona 
responsable de l’organisme o els organismes on es va fer. 
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b. Una part de la tesi i, com a mínim, el resum i les conclusions s’han d’haver 
redactat i presentat en una de les llengües oficials de la Unió Europea diferent de 
les que són oficials a Espanya. 
c. La tesi ha de tenir l’informe previ, acreditat oficialment, d’un mínim de dues 
doctores o doctors experts pertanyents a alguna institució d’ensenyament 
superior o centre de recerca d’un estat membre de la Unió Europea diferent 
d’Espanya. 
d. Almenys una persona experta pertanyent a una institució d’ensenyament 
superior o de recerca d’un estat membre de la Unió Europea, amb el grau de 
doctor o doctora i diferent de les que han emès l’informe previ previst a l’apartat 
anterior, ha d’haver format part del tribunal d’avaluació de la tesi. 
 
2. Per obtenir la menció de doctor europeus la defensa de la tesi s’ha de fer a les 
instal·lacions de la Universitat Politècnica de Catalunya, llevat que, en el marc de 
convenis bilaterals de codirecció de tesis amb institucions europees 
d’ensenyament superior, estigui prevista una fórmula diferent. 
 
18. Trasllat de l ’expedient a l ’efecte de la lectura de la tesi  
 
L'estudiant que havent estat admès a estudis de doctorat d’una altra universitat i 
havent-hi realitzat una part del projecte de tesi, vulgui accedir a una línia de 
recerca de la UPC per finalitzar -hi i presentar-hi posteriorment la tesi, pot fer-ho 
sempre que sigui admès per l’òrgan responsable de la línia de recerca 
corresponent. 
 
19. Presentació de tesis doctorals com a compendi de publicacions 
 
Per a la presentació de tesis doctorals com a compendi de publicacions, el 
doctorand o doctoranda ha de presentar una sol·licitud a la Comissió de 
Doctorat, a la qual ha d’ajuntar la documentació següent: 
 

a. L’informe del director o directora de la tesi, amb el vistiplau del 
coordinador o coordinadora de la línia de recerca, en el qual s’ha 
d’especificar la idoneïtat de la presentació de la tesi com a compendi. 

b. Una còpia dels articles o les altres publicacions que conformaran la tesi 
doctoral. 

c. L’acceptació per escrit dels coautors que el doctorand o doctoranda 
presenti el treball com a tesi. 

d. La renúncia dels coautors no doctors dels treballs a presentar -los com a 
part d’una altra tesi doctoral. 

 
La Comissió de Doctorat estudia la documentació aportada i decideix si és 
procedent la presentació de la tesi doctoral en aquest format.  
 
En tot cas, s’han de complir obligatòriament els criteris següents per a les tesis 
doctorals presentades en aquest format: 
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a. Les publicacions que es presenten com a part de la tesi no es poden 
presentar com a part integrant d’altres tesis doctorals. 

b. Els treballs han de ser acceptats per a la publicació amb posterioritat a 
l’inici dels estudis de doctorat. 

c. La tesi que es presenti ha de contenir, a més d’una còpia dels treballs 
publicats, una introducció en la qual es justifiqui la unitat temàtica de la 
tesi, un resum global dels resultats i la discussió d’aquests, i les conclusions 
finals. 

 
20. Premis extraordinaris de doctorat 
 
La Comissió de Doctorat promou anualment al llarg del segon quadrimestre de 
cada any acadèmic la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat. La 
convocatòria fa referència a les tesis llegides al llarg del segon any acadèmic 
anterior a la data de la convocatòria. 
 
S’hi poden presentar totes les tesis llegides en algun dels programes de doctorat 
de la Universitat durant el període especificat a la convocatòria i que han 
obtingut una qualificació d’excel·lent cum laude. 
 
Es poden atorgar premis en els àmbits següents: 
 
Arquitectura i Urbanisme 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions 
Enginyeria de Sistemes Industrials 
Enginyeria Civil 
Enginyeria Química, Tèrmica i de Materials 
Enginyeria Mediambiental i Sostenibilitat 
Ciències Aplicades 
 
Com a criteri general, els premis de cada període es resolen durant els mesos de 
juny i juliol corresponents al segon any després que finalitza el període esmentat, i 
es fan públics en l’acte d’inauguració del curs següent. 
 
La UPC dóna difusió de la convocatòria a tots els doctors i doctores que reuneixen 
els requisits especificats, perquè puguin presentar la seva candidatura a l’òrgan 
responsable de la línia de recerca on van realitzar el doctorat. Les persones 
interessades han d’aportar els documents acreditatius de la producció científica 
derivada de la tesi. 
 
L’òrgan responsable de la línia de recerca estableix l’àmbit en el qual es classifica 
la tesi i emet un informe raonat sobre la qualitat de les tesis presentades, avalat 
amb les publicacions, patents, aplicacions, desenvolupaments, participacions en 
actes científics, etc. que se n’hagin derivat. La documentació es remet a la 
Comissió de Doctorat de la UPC. 
 
La Comissió de Doctorat de la UPC designa un tribunal format per cinc membres 
titulars i dos suplents, tots ells doctors i amb recerca acreditada, per a cadascun 
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dels àmbits. Si un membre del tribunal ha estat director o tutor de tesi d’alguna de 
les que es presenten, s’ha d’abstenir i s’han d’arbitrar mecanismes de suplència, 
d’acord amb els criteris que estableix el president del mateix tribunal. 
 
El tribunal pot demanar la col·laboració de doctors experts quan sigui necessari 
per l’especificitat del tema desenvolupat en alguna de les tesis proposades o pel 
nombre de tesis presentades. 
 
El tribunal fa la seva valoració a partir dels informes associats, la producció 
científica, tècnica o artística i els treballs de recerca que siguin conseqüència 
directa de la tesi doctoral. Formalitza les seves deliberacions en una acta, en la 
qual es destaquen les tesis que, a judici del tribunal, tenen més qualitat. 
 
Les actes dels tribunals es remeten a la Comissió de Doctorat de la UPC, que 
s’encarrega de comunicar els resultats a les persones que han participat en la 
convocatòria, perquè hi puguin fer les observacions i objeccions que considerin 
adients, en un termini no superior als 15 dies. Un cop transcorregut aquest termini, 
la Comissió de Doctorat resol la convocatòria de premis extraordinaris de 
doctorat i la comunica a la Secretaria General de la UPC, perquè el Consell de 
Govern en tingui coneixement. 
 
El nombre de premis extraordinaris de doctorat no pot ser superior a 1 per cada 10 
tesis o fracció presentades a cadascun dels àmbits en la respectiva convocatòria, 
llevat que, per causes degudament justificades, els tribunals en proposin un 
nombre diferent i l’aprovi la Comissió de Doctorat de la UPC.  
 
 
 
CAPÍTOL III: EL TÍTOL DE DOCTOR O DOCTORA 
 
21. Expedició del títol 
 
La superació del tercer cicle dels estudis universitaris dóna dret a l'obtenció del 
títol de doctor o doctora, que representa el nivell més elevat de l’educació 
superior, acredita el rang acadèmic més alt i faculta per a la docència i la 
recerca, d’acord amb la legislac ió vigent. 
 
El títol de doctor o doctora s’expedeix a petició de la persona interessada, previ 
pagament del preu públic establert per a aquesta finalitat, i inclou la menció de 
doctor o doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
 
22. Doctorat honoris causa 
 
La Universitat pot nomenar doctor o doctora honoris causa les persones que, en 
atenció als seus mèrits acadèmics, científics o personals, mereixen aquesta 
consideració. 
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Les propostes de nomenament d’un doctor o doctora honoris causa les ha de 
formular el rector o rectora, els centres docents, els departaments i els instituts 
universitaris de recerca, i correspon al Consell de Govern aprovar-les. 
 
23.  Equivalència de títols de doctor o doctora estrangers 
 
Els títols de doctor o doctora estrangers poden ser equivalents parcialment o 
totalment al títol espanyol corresponent, quan s’estableixi de forma expressa en 
acords o convenis internacionals de caràcter bilateral o multilateral dels quals 
l’Estat espanyol formi part. 
 
24. L’homologació del títol de doctor o doctora 
 
Amb l’aprovació del Reial decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el 
Reial decret 285/2004, pel qual es regulen les condicions d’homologació i 
convalidació de títols estrangers d’educació superior, el rector o rectora de la 
Universitat té la competència per a l'homologació del grau de doctor o doctora. 

a. Gestió de les sol·licituds 
 
El procediment s’inicia mitjançant la sol·licitud de la persona interessada, dirigida 
al rector o rectora de la Universitat, d’acord amb el formulari establert per a la 
gestió d’aquestes sol·licituds. 
 
No es pot sol·licitar l’homologació de manera simultània en més d’una universitat, 
per la qual cosa s’exigeix a la persona que fa la sol·licitud la signatura d’un 
compromís en aquest sentit. 
 
b. Documents que han d’acompanyar les sol·licituds 
 
o Una còpia compulsada del document que acrediti la identitat i la nacionalitat 

de la persona que fa la sol·licitud, expedit per les autoritats competents del 
país d’origen o de procedència o per les autoritats espanyoles competents en 
matèria d’estrangeria. En el cas de ciutadanes o ciutadans espanyols, cal una 
fotocòpia compulsada del DNI. 

o Una còpia compulsada del títol per al qual se sol·licita l’homologació o de la 
certificació acreditativa de l‘expedició del títol. 

o Una còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis que ha 
realitzat la persona que fa la sol·licitud per obtenir el títol de postgrau, en el 
qual han de constar , entre altres informacions, la durada oficial, en anys 
acadèmics, el pla d’estudis desenvolupat, les assignatures cursades i els crèdits 
o, si no n’hi ha, la càrrega horària de cada una. 

o Una memòria explicativa de la tesi desenvolupada, redactada en català o 
castellà i anglès, així com un exemplar de la tesi, en el qual s’ha d’especificar 
els membres que van compondre el tribunal de la tesi i la qualificació 
obtinguda. 
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o De manera complementària, es poden demanar, a més, altres documents 
que es considerin necessaris per l’acreditació de l’equivalència entre la 
formació conduent a l’obtenció del títol estranger aportat i la que s’exigeix per 
a l’obtenció del títol espanyol amb el qual es pretén homologar.  

El pagament de les taxes que han d’abonar les persones interessades és un 
requisit necessari per iniciar el procediment. 

c. Criteris d’homologació 
 
El rector o rectora adopta la resolució motivadament, previ informe raonat de la 
Comissió de Doctorat, un cop examinada la informació aportada per l’estudiant 
o estudianta i tenint en compte: 

o La correspondència entre els nivells acadèmics requerits per a l’accés als 
estudis conduents a l’obtenció del títol estranger i per a l’accés al títol 
espanyol. 

o La durada i la càrrega horària del període de formació necessari per obtenir el 
títol estranger del qual se sol·licita l’homologació. 

o La correspondència entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol 
espanyol amb el qual se sol·licita l’homologació. 

o Els continguts formatius superats per obtenir el títol estranger. 
 
Per analitzar la documentació aportada per la persona que fa la sol·licitud, la 
Comissió de Doctorat pot sol·licitar  assessorament, tant a l’òrgan responsable 
d’una línia de recerca afí a la tesi doctoral presentada per la persona que fa la 
sol·licitud, com de manera individual a PDI de la UPC que es consideri adequat 
per la seva experiència docent i/o de recerca en l’àmbit de coneixement en el 
qual se sol·licita l’homologació del títol. 

d. Concessió 
 
La concessió de l’homologació s’acredita mitjançant una resolució i l'oportuna 
credencial expedida pel rector o rectora de la Universitat, d’acord amb el model 
establert pel Consell de Coordinació Interuniversitària, en la qual es fa constar el 
títol estranger que posseeix la persona interessada. 

 
 
CAPÍTOL IV: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL DOCTORAT 
 
25. La Comissió de Doctorat 
 
És competència de la Comissió de Doctorat, entre altres, proposar al Consell de 
Govern l’aprovació de noves línies de recerca, així com la suspensió temporal o 
definitiva de les línies de recerca vigents. 
 
Correspon també a la Comissió de Doctorat elaborar la proposta de reglament 
del doctorat, així com establir el calendari i els procediments necessaris per a un 
funcionament correcte. 
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26. Organització de les línies de recerca 
 
Les unitats bàsiques o adscrites a la UPC vinculades a la línia de recerca 
estableixen els procediments i mecanismes per nomenar-ne el coordinador o 
coordinadora i, si escau, la comissió que l’ha d’assistir. 
 
L’òrgan responsable de la línia de recerca exerceix, d’acord amb les directrius 
que estableix la Comissió de Doctorat de la UPC, les competències següents: 

 
o Representar les unitats bàsiques o adscrites implicades en la línia de recerca a 

la comissió de postgrau corresponent. 
o Mantenir actualitzada la relació de PDI vinculat a la línia de recerca que, 

d’acord amb els criteris establerts i la normativa vigent, es considera capacitat 
per a la direcció de tesis. 

o Mantenir actualitzada la informació referent a la línia de recerca i vetllar 
perquè se’n faci una difusió i promoció externes correctes. 

o Admetre els estudiants (inclou determinar -ne els criteris de selecció). 
o Realitzar les propostes de reconeixement d’activitats cursades pels estudiants 

admesos. 
o Establir, si escau, les necessitats de formació complementària que han de fer 

els estudiants admesos. 
o Avaluar les propostes de tesi. 
o Assignar als estudiants un tutor o tutora i un director o directora de tesi. 
o Escollir, a partir de la proposta prèvia del director o directora de tesi, els experts 

externs perquè facin l’informe sobre la qualitat de la tesi. 
o Mantenir contacte amb la Comissió de Doctorat pel que fa al procés de 

dipòsit i lectura de la tesi (tramesa de tesi, informes externs i propostes de 
tribunals, recepció i tramitació d’al·legacions...). 

o Trametre una còpia de la tesi a cada membre del tribunal nomenat per a 
l’avaluació de la tesi. 

o Fer el seguiment anual del progrés dels estudiants matriculats a la línia de 
recerca. 

 
27. Propostes d’implantació d’una nova línia de recerca 
 
Correspon a les unitats bàsiques i/o adscrites a la UPC, d’acord amb les 
competències que els atribueixen els Estatuts, fer les propostes d’implantació de 
noves línies de recerca vinculades als seus àmbits de coneixement, així com 
exercir -ne la supervisió i el seguiment posteriors. Les propostes de noves línies de 
recerca, un cop revisades i avaluades per la Comissió de Doctorat i un cop 
informada la Comissió d’Estudis de Postgrau, les ha d’aprovar el Consell de 
Govern com a pas previ per a la sol·licitud de nova implantació que s’ha de fer  a 
les administracions competents en aquesta matèria. 
 
La Comissió de Doctorat, d’acord amb la normativa vigent i amb els criteris i 
requisits d’informació fixats per les diferents administracions responsables, estableix 
anualment el procediment i els requisits mínims que permeti, a les unitats que ho 
vulguin, sol·licitar la implantació de noves línies de recerca o modificar 
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parcialment la informació vinculada a les línies de recerca vigents. Aquesta 
informació, un cop aprovades les línies de recerca o fetes les modificacions 
pertinents, és la informació bàsica que ha d’utilitzar la Universitat per fer públiques 
les línies de recerca, així com per fer -ne la difusió i promoció. 
 
En tot cas, perquè la Comissió de Doctorat consideri una proposta d’implantació 
de nova línia de recerca és indispensable que la proposta com a mínim  compleixi 
els requisits següents: 
 
o Tot el PDI vinculat ha de tenir el títol de doctor o doctora. 
o Almenys el 85 % dels potencials directors o directores de tesi han de tenir una 

activitat apreciable de recerca en els darrers tres anys, com a mínim. 
 
S’entén a l’efecte d’aquesta normativa que un membre del PDI doctor té 
activitat apreciable de recerca (i per tant activitat investigadora acreditada) 
quan en els darrers tres anys ha participat en projectes de recerca o ha obtingut 
resultats mesurables de la recerca realitzada o ha obtingut distincions significatives 
de recerca. 
 
28. Informació vinculada a la línia de recerca 
 
Amb independència dels requisits d’informació que estableixen les diferents 
administracions responsables, les línies de recerca de nova implantació han 
d’informar la Comissió de Doctorat dels aspectes següents: 
 
o Nom de la línia de recerca 
o Programa oficial de postgrau (POP) al qual pertany la línia de recerca. 
o Altres programes oficials, de màster i línies de recerca, vinculats al mateix POP. 
o Unitats bàsiques i/o adscrites a la UPC vinculades. 
o Altres universitats participants (si n’hi ha) i universitat coordinadora. 
o Grups de recerca involucrats, amb la relació de PDI involucrat i activitat de 

recerca apreciable en els darrers 3 anys. 
o Coordinador o coordinadora de línia de recerca (i la comissió que l’assisteix, si 

n’hi ha). 
o Procediment establert per al seguiment periòdic de ls estudiants. 
o Relació de PDI vinculat a la línia de recerca (cal tenir en compte que tot el PDI 

ha de ser doctor o doctora). 
o Relació de PDI encarregat de la direcció de tesis. 
o Nombre de places disponibles per a estudiants de nou accés per curs 

acadèmic, en funció de la capacitat de tutorització, direcció i recerca. 
o Principals titulacions d’accés, si n’hi ha. 
o Criteris d’admissió i selecció específics de la línia de recerca, així com criteris 

de valoració de mèrits. 
o Requisits de formació metodològica o científica complementaris, dels quals 

s’ha d’especificar (si s’escau) el programa oficial de màster en el qual estan 
programats. 

o Procés establert per a l'avaluació de la proposta de tesi (si s’escau). 
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o Límit temporal (si n’hi ha) per dur a terme els complements de formació i criteris 
per a la desvinculació de l'estudiant o estudianta si no el compleix. 

o Activitats organitzades per la línia de recerca (si s’escauen) adreçades a 
complementar la formació metodològica o científica de l'estudiant o 
estudianta. 

o Requisits específics, si n’hi ha, per presentar  i defensar la proposta de tesi. 
o Requisits establerts per a la proposta de nomenament de president o 

presidenta de tribunal, així com de la resta de membres (si són diferents i 
complementaris als que estableix aquesta normativa). 

o Infraestructura i equipaments que cal destacar que han d’estar disponibles 
perquè els estudiants i estudiantes puguin dur a terme la recerca. 

o Convenis específics establerts si hi participen organismes o universitats 
diferents. 

 
29. Seguiment de les línies de recerca 
 
Correspon a la Comissió de Doctorat fer el seguiment de l’activitat de les línies de 
recerca i realitzar les propostes que consideri oportunes als òrgans de govern, 
adreçades a la millora contínua de les seves activitats i els resultats aconseguits. 
 
Per al seguiment de l’activitat de les línies de recerca, la Comissió de Doctorat té 
en compte els diferents indicadors de resultats, promou accions adreçades a 
obtenir informació addicional, com ara enquestes als estudiants i estudiantes, i 
vetlla perquè, amb una periodicitat anual, les línies de recerca facilitin informació 
corresponent als estudiants matriculats. 
 
30. Convenis de col·laboració per fer estudis de doctorat 
interdepartamentals i interuniversitaris 
 
Les unitats bàsiques i adscrites poden proposar a la Comissió de Doctorat establir 
convenis de col·laboració per fer estudis de doctorat interdepartamentals i 
interuniversitaris. El conveni ha d’especificar quina de les universitats participants 
en el programa és la responsable de  la tramitació de l’expedient dels estudiants i 
de l’expedició i el registre d’un únic títol conjunt, o bé si cada universitat expedeix 
el títol corresponent. 
 
 
31. Convenis de col·laboració conduents a la doble titulació de doctor o 
doctora o a titulacions conjuntes 
 
A proposta de l’òrgan responsable de la línia de recerca, la Comissió de Doctorat 
pot autoritzar la signatura de convenis amb altres organismes de recerca que 
afavoreixin l'obtenció de la doble titulació de doctor o doctora.  
 
Per a la signatura del conveni és necessària la presentació prèvia d’una proposta 
que reguli els períodes de recerca que les candidates o candidats a doctor o 
doctora hauran de realitzar en cada una de les entitats, els responsables de la 
tutorització i direcció de les doctorandes o doctorands, els objectius del treball 
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que s’ha de dur a terme i el procediment per fer un seguiment constant dels 
resultats esperats, els recursos disponibles de suport a l’activitat de ls estudiants, a 
més dels altres aspectes que la Comissió de Doctorat consideri que és rellevant 
reflectir d’acord amb el marc normatiu vigent. 
 
32. Convenis de col·laboració amb empreses o altres organismes 
 
La Comissió de Doctorat ha de potenciar l’establiment de convenis amb 
empreses o altres organismes per dur a terme projectes conjunts universitat-
empresa, orientats a la realització de tesis doctorals d’interès comú. En tot cas és 
un requisit indispensable que l'estudiant o estudianta que treballi en el marc d’un 
conveni d’aquest tipus tingui la tutorització d’ambdues parts, aspecte que cal 
especificar en el conveni que han de signar ambdues parts, juntament amb el 
projecte que s’ha de realitzar (que ha de ser una activitat considerada com a 
part del treball d’e laboració de la tesi doctoral) i el temps de durada. 
 
Si el conveni inclou la retribució de l’estudiant o estudianta, aquest o aquesta ha 
d’estar subjecte o subjecta a la normativa vigent i a normatives pròpies 
elaborades per la Universitat per a aquesta tipologia d’estudiants i estudiantes i 
situacions contractuals, respectant en tot cas els criteris i principis regulats per l’RD 
63/2006, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en 
formació. 
 
 



 25 

Annex I: normes transitòries d’adaptació aplicables als estudiants que han 
iniciat els estudis de tercer cicle d’acord amb marcs normatius anteriors 
 
1. Normes generals d’adaptació 
 
Als estudiants que, en la data d’entrada en vigor d’aquesta normativa, han iniciat 
els estudis de doctorat se li apliquen les disposicions reguladores del doctorat i 
d’expedició del títol de doctor o doctora segons les quals ha iniciat els estudis, a 
excepció dels articles referents a l’avaluació de la tesi (articles 11 a 17 del capítol 
II de la present normativa), que s’apliquen a tots els estudiants i estudiantes a 
partir del moment en què s’aprova aquesta normativa. 
 
Amb la implantació de les línies de recerca, s’inicia l’extinció dels programes de 
doctorat que estiguin en vigor a la UPC. A partir del moment en què comenci el 
procés d’extinció, aquests programes deixaran d’acceptar estudiants o 
estudiantes de nou accés. Els estudiants o estudiantes que no hagin finalitzat 
l’etapa formativa dels seus estudis en el moment en què se  n’iniciï l’extinció, 
poden completar la seva formació amb activitats formatives ofertes en el marc 
d’altres plans d’estudis dels nous programes oficials de postgrau o, si no és 
possible, els programes de doctorat als quals estiguin vinculats continuaran oferint 
les activitats formatives vinculades durant els dos cursos acadèmics següents.  

 
Els estudiants que tinguin la suficiència investigadora i cursin els estudis en un 
programa de doctorat que sigui substituït per una línia de recerca de la mateixa 
àrea de coneixement, poden adaptar-se automàticament a la nova línia de 
recerca, prèvia petició de la persona interessada i autorització de l’òrgan 
responsable de la línia de recerca, sempre que estiguin al corrent del pagament 
de les matrícules de cursos anteriors. 
 
Els estudiants desvinculats dels actuals programes de doctorat durant dos anys o 
més que vulguin sol·licitar  la readmissió un cop sigui vigent l’actual normativa, han 
de demanar la readmissió en el marc dels nous programes oficials de postgrau, 
sempre que sigui possible en funció dels programes implantats i de la formació ja 
superada per la persona que fa la sol·licitud. 
 
2. Límit temporal per a l’adaptació 
 
L’estudiant o estudianta que en entrar en vigor de la present normativa hagi 
cursat estudis parcials de doctorat en el marc del que disposen el Reial decret 
778/1998, de 30 d’abril, o altres normes anteriors té de termini fins al 30 de 
setembre de l’any 2009 per obtenir  la suficiència investigadora. Si no l’obté, 
quedarà desvinculat o desvinculada del programa de doctorat al qual estigui 
vinculat o vinculada. Malgrat això, pot accedir al mateix programa oficial de 
postgrau, d’acord amb l’apartat 2 de la disposició transitòria primera de l’RD 
56/2005. Per fer-ho, ha de ser admès o admesa a un dels programes de màster 
oficial del programa oficial de postgrau i pot sol·licitar  el reconeixement de crèdits 
i convalidacions corresponents a cursos i treballs d’iniciació a la recerca que hagi 
dut a terme. 
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Annex II: modificació parcial de la normativa de matrícula i convalidacions 
dels estudis de doctorat regulats d’acord al Reial decret 778/98 
 
1. Introducció 
 
L’objectiu de poder gestionar adequadament el període transitori entre la 
progressiva substitució dels actuals programes de doctorat regulats pel Reial 
decret 778/98 pels nous Estudis Oficials de Màster i Doctorat, obliguen a 
replantejar els actuals marcs normatius en aquells aspectes que, pel sol fet 
d’introduir canvis sensibles en la gestió o una descripció més clara de l’actual 
marc normatiu i el seu tractament, puguin afavorir-ne una gestió més eficaç sense 
que aquest fet hagi d’anar en detriment de la qualitat acadèmica dels actuals 
programes formatius. 
 
Alhora, és un moment que s’estima adequat per tal de plantejar la 
descentralització de la gestió de processos en aquells aspectes que, com en el 
cas de la convalidació de crèdits i el reconeixement d’estudis parcials, la 
capacitat de decisió acadèmica es troba en les unitats responsables dels 
diferents programes formatius. 
 
Sens dubte aquests canvis, també han d’afavorir d’una forma més clara i senzilla 
la mobilitat entre els diferents plans d’estudi i etapes formatives dels estudiants de 
postgrau. 
 
Amb aquestes finalitats es realitza la present modificació, que substitueix i per tant 
deixa sense efectes els apartats següents de la normativa de matrícula i 
convalidacions dels estudis de doctorat regulats d’acord al Reial decret 778/98: 
 
o Apartat 3. Convalidacions de crèdits de doctorat de la normativa de matrícula 

i convalidacions dels estudis de doctorat (document aprovat per JG 20/7/99). 
o Apartat 3 mobilitat d’estudiants de l’Annex 1 de la mateixa normativa que 

tracta el desenvolupament del Reial decret 778/98: Titulacions intermèdies, en 
aquest darrer cas acord 22/1999 aprovat per JG el 23 de febrer de 1999. 

 
2. Convalidació de crèdits de doctorat 
 
Es poden admetre sol·licituds de convalidació fins una setmana abans que finalitzi 
els terminis establerts per a la formalització de la matrícula en cadascun dels 
períodes previstos. 
 
Poden demanar convalidacions els estudiants que hagin realitzat estudis 
universitaris de postgrau. 
 
Les convalidacions es fan sempre en funció dels estudis realitzats, mai a partir de 
matèries convalidades prèviament. 
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Per poder tractar les sol·licituds de convalidació la persona interessada ha de 
presentar a la unitat responsable del programa la documentació següent: 
 
1. La sol·licitud, d’acord amb l’imprès normalitzat que ha d’entregar a la unitat 

responsable acadèmica del programa en què es vulguin convalidar els 
estudis. 

 
2. Un certificació acadèmic personal (original o fotocòpia validada) que acrediti 

els estudis que es volen convalidar (només per estudis no cursats a la UPC). 
 
3. El programa dels estudis realitzats (només per estudis no cursats a la UPC). 
 
4. El resguard del pagament dels drets de convalidació (aquest import s’ha de 

fer efectiu a la mateixa unitat responsable de la gestió del programa, o 
mitjançant pagament en oficina bancària, d’acord al procediment establert). 

 
En el cas d’estudis seguits a l’estranger, els documents 2 i 3 han d’estar legalitzats 
per via diplomàtica, excepte quan es refereixin als estats signataris dels convenis 
de la Haia o Andrés Bello, que es formalitzaran amb la postil·la corresponent.  
 
El director de la unitat responsable del programa, per delegació del rector, resol 
les sol·licituds i es formalitza mitjançant la signatura d’una acta. El resultat es 
notifica a les persones interessades, i s’envia còpia de l’acta a la Unitat de Gestió 
de Tercer Cicle. les persones interessades poden demanar la revisió de la seva 
sol·licitud davant el rector mitjançant instància en un termini màxim de 10 dies 
comptadors a partir de la data de recepció de la notificació. 
 
L’estudiant formalitza la matrícula dels crèdits convalidats en el període o períodes 
de matrícula posterior a la resolució de la sol·licitud. 
 
Es consideren crèdits convalidables a efectes d’aquesta normativa: 
 
• Cursos i/o altres activitats realitzats en el marc de programes de doctorat 

regulats pel RD 778/98 o anteriors, o en el marc de programes oficials de 
postgrau espanyols o estrangers. 

 
Els estudiants poden demanar la convalidació d’altres estudis de postgrau no 
oficials cursats prèviament, no contemplats en l’apartat anterior, com a crèdits de 
tipus III, limitant en aquest cas la convalidació a un màxim de 5 crèdits. L’estudiant 
ha d’aportar un certificat en què s’acrediti el total de la càrrega lectiva. En el cas 
que consti una nota en l’acció formativa, el director de la unitat responsable del 
programa pot resoldre que es mantingui la qualificació en l’expedient de 
l’estudiant. 
 
3. Adaptació d’estudiants amb estudis parcials de doctorat cursats d’acord 
a anteriors marcs normatius 
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Prèvia sol·licitud realitzada per part de l’estudiant, i un cop avaluats els continguts 
formatius obtinguts per part d’aquest, el director de la unitat responsable del 
programa de doctorat pot resoldre l’adaptació parcial o total dels estudis cursats 
i superats per part de l’estudiant al Programa de Doctorat vigent. D’acord amb el 
que fixa el Decret de Preus, la matrícula dels crèdits en concepte d’adaptació 
per l’extinció del pla d’estudis és gratuïta.  
 
La unitat responsable del programa pot exigir a l’estudiant, un cop admès, que 
presenti un projecte de tesi amb caràcter previ a la seva avaluació pel tribunal 
únic. 
 
Per a l’obtenció del Diploma d’Estudis Avançats, és condició indispensable que 
l’estudiant superi un mínim de 6 crèdits de recerca tutelats en el marc del 
programa de doctorat en el que ha estat admès.  
 
Els estudiants que en virtut del que disposen els anteriors marcs normatius estiguin 
únicament pendents de la lectura de tesi, poden sol·licitar l’adaptació del seu 
expedient, sense que els sigui exigible cap altre requisit addicional dels que és 
exigible als altres estudiants de doctorat, entre aquests, el de la matriculació 
anual de la tutoria de la tesi. 
 
4. Equiparació d’estudis parcials de doctorat cursats en programes de 
doctorat d’altres universitats de l’estat 
 
Els estudiants que demanin l’admissió a un programa de doctorat de la UPC 
procedents d’altres universitats espanyoles, que estiguin en possessió del certificat 
de docència o del Diploma d’Estudis Avançats, en la mesura que l’àrea de 
coneixement del programa realitzat sigui la mateixa que té el programa 
d’admissió, poden ser admesos per la unitat o unitats responsables del programa, i 
només queden condicionats a les possibilitats i als criteris d’admissió d’aquestes. 
En aquest supòsits, i un cop formalitzat el corresponent trasllat d’expedient 
acadèmic, s’equiparen els estudis cursats prèviament així com la qualificació final 
obtinguda en les diferents fases superades. L’equiparació no dóna dret a la 
obtenció del mateix títol o certificat en el programa en el qual l’estudiant ha estat 
admès. 
 
En el supòsit que el programa realitzat sigui d’una àrea de coneixement diferent a 
la que té el programa en el qual es demana l’admissió, es requereix la prèvia 
avaluació del currículum aportat per l’estudiant. En aquest cas, l’estudiant ha de 
sol·licitar la corresponent convalidació de cada una de les matèries. La 
convalidació afecta a les matèries aprovades per l’estudiant que tinguin relació o 
siguin d’interès al programa per al qual es demana l’admissió. 
 
En tots dos supòsits, les unitats responsables del programa poden exigir als 
estudiants admesos que presentin un projecte de tesi, i posteriorment han de ser 
avaluats pel tribunal únic del programa. 
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5. Equivalència de continguts formatius entre programes de Màster Oficials 
de la UPC regulats d’acord al RD 56/2005 i els programes de doctorat 
regulats d’acord al RD 778/98  
 
Les unitats responsables de programes de doctorat poden definir equivalències 
entre activitats programades en l’oferta vigent d’aquests estudis de tercer cicle, i 
continguts formatius programats dins dels plans d’estudi dels nous programes de 
Màster Oficials que es vagin implantant d’acord al RD 56/2005. 
 
L’objectiu de l’establiment d’equivalències entre continguts formatius és el d’un 
millor aprofitament dels recursos docents. Implica que l’acció formativa en 
particular s’imparteix una sola vegada per part del professorat responsable, 
malgrat els estudiants matriculats puguin ser-ho de titulacions diferents. En aquests 
casos l’activitat formativa es realitza en el marc de la programació acadèmica 
del pla d’estudis d’un Màster Oficial i, per tant, és la unitat responsable d’aquest 
darrer pla d’estudis qui fixa els criteris per a la planificació d’horaris, avaluació dels 
continguts formatius, i altres que puguin ser d’interès per a l’estudiant. 
 
L’estudiant podrà matricular aquestes activitats, a efectes que, un cop superades, 
constin en el seu expedient d’acord amb el nom de l’activitat i nombre i sistema 
de crèdits que consten informats a l’oferta del programa de doctorat vigent.  
 
En el moment de formalitzar la matrícula, la unitat responsable del programa de 
doctorat ha d’informar a l’estudiant d’aquesta situació, i en el cas que els 
continguts de l’activitat es donin en el marc de la programació acadèmica d’un 
Màster Oficial, informar-lo de les particularitats que puguin ser d’interès per 
l’estudiant pel normal seguiment dels estudis, entre d’altres dels horaris i sistemes 
d’avaluació, en el cas que siguin diferents als aprovats i informats en l’oferta del 
programa de doctorat. 
 

6. Accés als nous programes oficials de postgrau per part d’estudiants que 
han iniciat els estudis de doctorat 
 
Els estudiants que han cursat estudis parcials de doctorat, en el marc del que 
disposa el RD 778/1998 de 30 d’abril o normes anteriors, poden accedir als 
programes oficials de Postgrau i obtenir el títol de Màster previst en el RD 56/2005, 
sempre que compleixin les condicions d’accés, hi siguin admesos i superin els 
requisits establerts d’acord al marc normatiu vigent. Amb aquest objectiu, poden 
sol·licitar el reconeixement dels crèdits corresponents a cursos i treballs d’iniciació 
a la recerca realitzats. 
 
El tractament d’aquest reconeixement és via equiparació dels crèdits obtinguts en 
el pla d’estudis que sigui admès, sempre que aquests crèdits no formin part del 
mínim de 60 crèdits ECTS a cursar per l’estudiant com a requisit per a l’obtenció 
del títol oficial de Màster. En cas contrari, el tractament és via el procés de 
convalidació de crèdits. 
 
 




