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Acord del Consell de Govern de 26 d’abril de 2012 pel qual s’aprova la 
modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat 2012-13

MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA DE DOCTORAT 
2012-2013 RESPECTE A LA DEL CURS 2011-2012

TÍTOL I. ASPECTES ACADÈMICS DELS PROCESSOS DE GESTIÓ

Art. 2. Calendari de preinscripció, admissió i matrícula

S’actualitzen els terminis establerts al calendari per als alumnes de nou accés, 
avançant la finalització  del mes de maig  al mes de març.

En el cas dels estudiants de segon curs, també s’avancen. Es podran automatricu-
lar del 17 al 30 de setembre o, posteriorment, del 25 al 30 de cada mes de l’octubre 
al desembre.

Art. 10. Avaluació i defensa de la tesi doctoral

S’actualitza la documentació que des del Departament s’ha de lliurar al secretari/
ària del tribunal abans de l’acte de defensa:

- “L’acta del grau de doctor/a

- Formulari per avaluar la qualitat de les tesis doctorals (tres còpies: una còpia 
per a cada membre del tribunal)

- Formulari per atorgar la qualificació global de les tesis doctorals per part del 
tribunal

- Formulari per proposar la menció “cum laude”, que cald introduir en un sobre 
en blanc, per part de cada un dels membres del tribunal 

- Document d’activitats del doctorand o doctoranda”

Art. 11. Qualificació de la tesi  

S’elimina la referència a les tesis dipositades fins al 10 de febrer de 2012.

Art. 12. Finalització del procediment

S’adequa la documentació que el secretari/ària del tribunal ha de lliurar al depar-
tament:

- s’hi s’elimina la referència a la fitxa de base de dades Teseo

- s’hi afegeix com a documentació els tres sobres amb el vot secret, que con-
tindrà la proposta referida de la menció “cum laude”.

S’actualitza, igualment, la documentació que ha de lliurar el departament, que que-
da recollida de la manera següent:

- “A la secretaria del centre, l’original de l’acta de grau de doctor. 

- A l’Escola de Postgrau i Doctorat, fotocòpia de l’acta de grau de doctor, i els 
originals dels formularis d’avaluació, el de la qualificació global i els vots se-
crets dins dels sobres.
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- Al Servei de Gestió Acadèmica, fotocòpia de l’acta de doctor. 

- El Departament també ha de disposar d’una còpia de l’acta de grau de doctor”

Art. 15. Cotutela de la tesi doctoral

S’hi afegeix com s’han de tractar els pagaments del procés de matrícula  en els 
casos de cotutela: 

“Durant el període d’elaboració de la tesi, el doctorand/a es matricularà en les dues 
universitats i abonarà l’import de les taxes establert en cadascuna. 

Pel que fa al concepte de tutela de tesi, cada curs acadèmic l’abonarà en una de les 
universitats, coincidint amb el període majoritari de l’estada. 

En el cas de la URV, per poder aplicar l’exempció del preu de la tutela, caldrà que 
el doctorand/a presenti al Servei de Gestió Acadèmica el justificant del pagament 
a l’altra universitat.”

En els casos de cotutela es fa constar expressament que el preu de l’examen de la 
tesi doctoral s’ha d’abonar a la URV.

Art. 16. Difusió de la tesi TDX

S’hi elimina la referència a la fitxa de dades Teseo i a la còpia de l’acta de grau que 
les secretaries dels departaments havien d’enviar a l’EPD.

Art. 17. Premi extraordinari de doctorat

S’hi elimina la referència a la gratuïtat de l’import corresponent a l’expedició del 
títol de Doctor o Doctora que fins ara es podia concedir als estudiants que havien 
obtingut el premi extraordinari d’estudis.

TÍTOL II. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA

Art. 20. Classes de matrícula

S’hi actualitza la data d’inici de la prestació de l’activitat acadèmica, que queda 
fixada a  l’1 d’octubre.

Art. 21. Ajuts de matrícula

S’elimina l’article atès que, en aplicació de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya, no serà possible la concessió.

Art. 21. Modalitats de pagament

Atès que s’ha avançat la finalització del calendari de matrícula del mes de maig al 
mes de març,  s’elimina d’aquest article la referència al pagament en efectiu de les 
matrícules del mes de maig.

Art. 22. Recàrrecs 

Regulació de la nova gestió de la morositat per impagaments de matrícula.
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“Els estudiants que no han fet efectiu l’¡mport del rebut de matrícula a la data de 
venciment dels rebuts seran considerats suspesos temporalment dels efectes de la 
matrícula.

Per regularitzar la seva situació, hauran de demanar l’activació de la matrícula i 
abonar els rebuts pendents amb un increment, d’acord amb la taula següent:

• Fins a tres mesos, 0 %

• Per cada mes posterior, un 5 % addicional  

S’aplicarà un recàrrec del 40% als preu de la matrícula als estudiants que tinguin 
un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-ho, llevat que es 
tracti dels primers estudis de doctorat.”

Art. 23. Suspensió temporal

Regulació de la nova gestió de la morositat per impagaments de matrícula.

“Els doctorands que no han fet efectiu l’import del rebut de matrícula a la data de 
venciment seran considerats suspesos temporalment.

Durant el període que estiguin en aquesta situació, els efectes seran:

- No se’ls podrà expedir certificats acadèmics ni d’expedició de títol.

- Tindran accés als serveis virtuals de la URV. En els casos que sigui possible, 
a través d’aquests se’ls informarà de la seva situació.

S’anul·larà la matrícula als doctorands que el 15 de juny encara es trobin pendents 
d’abonar algun dels imports corresponents a la matrícula dels curs acadèmic vi-
gent.”   

TÍTOL III. TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Art. 25. Consideracions generals

S’estableixen els documents pels quals s’identificarà la persona interessada.

S’estableix que tant per a les sol·licituds que presenten els estudiants com per 
al lliurament de les notificacions s’utilitzarà, sempre que sigui possible, el correu 
electrònic institucional.

S’hi introdueix l’opció de presentació de sol·licituds de forma telemàtica i, quan 
estigui disponible, l’ús del tauler d’avisos electrònic per a les notificacions.

Art. 26. Accés i admissió 

S’actualitza l’article substituint el mes de maig pel mes de març com a data de fi-
nalització dels tràmits corresponents.

Art. 27. Matrícula de tutoria de tesi (curs d’admissió)

S’actualitza l’article substituint el mes de maig pel mes de març com a data de fi-
nalització dels tràmits corresponents.
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Art. 29. Matrícula de tutoria de tesi (segon curs i successius)

S’adeqüen els períodes de matrícula, que implica un avançament: del 17 al 28 de 
setembre, i del 25 al 30 dels mesos d’octubre, novembre i desembre.

Art. 30. Regularització de matrícules de curs/os anterior/s

S’hi afegeix l’obligació de la regularització d’un mínim de tres matrícules en el cas 
que l’admissió a un programa i la defensa de la tesi es produeixi en un marge me-
nor de tres cursos.

S’actualitza l’article substituint el mes de maig pel mes de març, com a data de 
finalització dels tràmits corresponents.

Art. 33. Reprendre estudis

S’actualitza l’article substituint el mes de maig pel mes de març, com a data de 
finalització dels tràmits corresponents.


