
SR./A RECTOR/A DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

(Signatura del representant)  

1r cognom 2n cognom

Nom Núm. DNI o passaport

Data de naixement Lloc de naixement 

Nacionalitat

Adreça postal Ciutat

Codi postal Província País

Telèfon E-mail 

2. DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ

3. DADES DEL REPRESENTANT (només en el cas d’actuar mitjançant representació)

1r cognom 2n cognom 

Nom Núm. DNI o passaport 

4. DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD 

1. DADES PERSONALS DEL/DE LA  SOL·LICITANT 

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE  

6. QUEDO ASSABENTAT/DA que l'eficàcia de la sol·licitud d'equivalència està condicionada a la veracitat 
de les dades i documents aportats i al compliment dels requisits establerts a la normativa vigent. 

El/la sol·licitant declara sota la seva responsabilitat, 
  
- No haver obtingut l'equivalència del títol del qual es sol·licita l'equivalència a l'Estat espanyol. 
- No haver sol·licitat l'equivalència del mateix títol en una altra universitat de forma simultània.

Lloc i data: 
En cas d’haver autoritzat a un representant,  

Lloc i data: 

(Signatura del 
sol·licitant)   

SOL·LICITUD DECLARACIÓ D'EQUIVALÈNCIA D'ESTUDIS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR AL 
NIVELL ACADÈMIC DE DOCTOR/A

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Servei de Gestió Acadèmica 

Al títol universitari espanyol de Doctor/a  

Sol·licitud de declaració 
d’equivalència del títol de: 

Atorgat per la Universitat / 
Institució d’educació superior de:

País



(*)Document acreditatiu de la identitat i nacionalitat de lad’estar vigent i no haver superat la data límit de 
validesa persona que fa la sol·licitud, el qual ha d'estar vigent i no haver superat la data limit de validesa.

DOCUMENTS QUE HAN D’ACOMPANYAR A AQUESTA SOL·LICITUD

(*) Original i còpia o còpia compulsada de:

(*) Títol del qual se sol·licita  l'equivalència o certificació acreditativa de l'expedició del títol
Traducció oficial al castellà o català (si s’escau)

Legalització (si s’escau)

(*) Certificació acadèmica dels estudis que ha fet la persona que fa la sol·licitud per obtenir el títol de 
Doctor/a, en la qual han de constar, entre d'altres:

- la durada oficial en anys acadèmics 
- el pla/programa d'estudis que ha seguit 
- les assignatures cursades, si és el cas 
- la càrrega horària de cadascuna d'elles, si és el cas

Legalització (si s’escau)

Traducció oficial al castellà o català (si s’escau)

Memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en castellà, català on anglès, amb indicació dels 
membres del jurat i qualificació

Justificant d'abonament de la taxa d'equivalencia

(*) Altres documents:

En el cas d'haver autoritzat a una persona per actuar com a representant, DNI o passaport del 
representant

En el cas que hagi sol·licitat l'equivalència del seu títol en una altra universitat i hagi estat denegada, 
resolució emesa per aquesta universitat

Altres (especificar): 
 

Exemplar de la tesi en l'idioma en què es va defensar

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Servei de Gestió Acadèmica 

(*) No serà necessària la presentació de l'original si les còpies ja estiguessin degudament compulsades. Més 
informació sobre les compulses. 
  
IMPORTANT: 
  
En cas que manqui algun document o algun  dels requisits establerts, disposeu de 10 dies per esmenar els 
errors. Si no ho feu en aquest termini, la URV emetrà una resolució de desestimació. 
  
  
  
El termini màxim per a la notificació de la resolució de la vostra sol·licitud és de sis mesos a comptar des de la 
data de registre de la mateixa. La manca de resolució expressa en el termini assenyalat permetrà entendre 
desestimada la sol·licitud d'homologació.   
 

http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/compulsa-documents/
http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/compulsa-documents/

Sol·licitud declaració d'equivalència d'estudis estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de Doctor/a
SGA - URV
SR./A RECTOR/A DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
(Signatura del representant)  
2. DADES RELATIVES A LA NOTIFICACIÓ
3. DADES DEL REPRESENTANT (només en el cas d’actuar mitjançant representació)
4. DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD 
1. DADES PERSONALS DEL/DE LA  SOL·LICITANT  
5. DECLARACIÓ RESPONSABLE  
6. QUEDO ASSABENTAT/DA que l'eficàcia de la sol·licitud d'equivalència està condicionada a la veracitat de les dades i documents aportats i al compliment dels requisits establerts a la normativa vigent. 
El/la sol·licitant declara sota la seva responsabilitat,
 
- No haver obtingut l'equivalència del títol del qual es sol·licita l'equivalència a l'Estat espanyol.
- No haver sol·licitat l'equivalència del mateix títol en una altra universitat de forma simultània.
En cas d’haver autoritzat a un representant,  
SOL·LICITUD DECLARACIÓ D'EQUIVALÈNCIA D'ESTUDIS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR AL NIVELL ACADÈMIC DE DOCTOR/A
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de Gestió Acadèmica 
Al títol universitari espanyol de Doctor/a  
DOCUMENTS QUE HAN D’ACOMPANYAR A AQUESTA SOL·LICITUD
(*) Original i còpia o còpia compulsada de:
- la durada oficial en anys acadèmics
- el pla/programa d'estudis que ha seguit
- les assignatures cursades, si és el cas
- la càrrega horària de cadascuna d'elles, si és el cas
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de Gestió Acadèmica 
(*) No serà necessària la presentació de l'original si les còpies ja estiguessin degudament compulsades. Més informació sobre les compulses.
 
IMPORTANT:
 
En cas que manqui algun document o algun  dels requisits establerts, disposeu de 10 dies per esmenar els errors. Si no ho feu en aquest termini, la URV emetrà una resolució de desestimació.
 
 
 
El termini màxim per a la notificació de la resolució de la vostra sol·licitud és de sis mesos a comptar des de la data de registre de la mateixa. La manca de resolució expressa en el termini assenyalat permetrà entendre desestimada la sol·licitud d'homologació.  
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