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NORMATIVA PER NOMENAR DOCTORS O DOCTORES HONORIS CAUSA A LA URV
Aprovada en Consell de Govern el 25 de febrer de 2021

ARTICLE 1. OBJECTE DE LA DISTINCIÓ
La Universitat Rovira i Virgili podrà conferir el títol de doctor o doctora honoris
causa a persones rellevants en els terrenys acadèmic, científic, social i cultural
que vulgui distingir d'una manera especial.
ARTICLE 2. DESTINATARIS DEL NOMENAMENT
1. L'atorgament del títol de doctor o doctora honoris causa significa el
reconeixement per la Universitat a personalitats rellevants:
a) per la seva vàlua en allò que pertoca a la seva aportació a la ciència, al progrés
del coneixement o a la creació cultural i artística
b) per la seva projecció internacional de mestratge en els camps de la seva
especialitat
c) per les seves relacions científiques i personals amb la Universitat Rovira i Virgili
i de la seva projecció en l'àmbit de la nostra cultura
d) pel seu servei a la societat, pel seu compromís amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (ODS), els
valors del Codi Ètic de la URV i els principis proclamats a l’Estatut de la URV.
2. No podrà ésser proposat com a doctor o doctora honoris causa de la Universitat
Rovira i Virgili, ningú que hagi pertangut o pertanyi a les seves plantilles de
personal ni que hagi obtingut el títol de doctor o doctora expedit per aquesta
Universitat.
ARTICLE 3. INICIATIVA DE LES PROPOSTES
Les propostes de conferiment del grau de doctor o doctora honoris causa podran
provenir del Consell de Govern, del rector o rectora, dels departaments, dels
centres i dels instituts.
ARTICLE 4. CONVOCATÒRIA
1. Cada any o de forma biannal, el Consell de Govern ha d’aprovar, en la primera
reunió del curs acadèmic, la convocatòria pel reconeixement de doctors i doctores
honoris causa pel curs següent o cursos següents (si és biannal). Atenent el
nombre de les persones nomenades en anys anteriors, la convocatòria ha d’indicar
els criteris per corregir el desequilibri històric per raó de gènere i per prioritzar
aquells àmbits de coneixement que estan poc o gens representats.
2. Si excepcionalment un any no hi ha convocatòria, es considerarà prorrogada la
de l’any anterior.
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ARTICLE 5. NOMENAMENT
Correspon al Consell de Govern aprovar el nomenament d’un doctor o doctora
honoris causa per any acadèmic, tot i que excepcionalment pot nomenar-ne més
de forma justificada.
ARTICLE 6. COMISSIÓ HONORIS CAUSA
La Comissió Honoris Causa està constituïda per un membre de cadascuna de les
agrupacions previstes a l’Estatut de la URV designats pel rector o rectora,
preferentment d'entre el professorat distingit de cada àmbit. La presidència
correspon al rector o rectora o a la persona en qui delegui.
ARTICLE 7. TRAMITACIÓ
7.1. Les propostes han d’incloure, pel cap baix, els documents següents:
a) Una memòria on es justifiqui degudament la projecció científica i/o social de la
persona candidata, les innovacions/aportacions reconegudes per la comunitat
científica i professional, l’impacte de la seva obra i l’adequació a la convocatòria.
b) Un currículum vitae de la persona candidata on es recullin tots els mèrits.
c) Acord del Consell de Govern, consell de departament, junta de centre o consell
d’institut universitari de recerca, segons correspongui.
7.2. Les propostes podran ser presentades des de l'aprovació de la convocatòria
fins el 30 d’abril del mateix curs acadèmic. De forma excepcional, en el cas que
no hi hagi candidatures que compleixin els requisits establerts en la convocatòria,
el Consell de Govern o el rector o rectora podran presentar-ne també fins el 30 de
juny.
7.3. Les propostes seran trameses a la Comissió Honoris Causa que es reunirà un
cop acabat el termini de presentació de candidatures. La Comissió ha d’estudiar i
elevar al Consell de Govern, si escau, la proposta raonada i prioritzada de
nomenament de doctor o doctora honoris causa. La proposta serà inclosa a l'ordre
del dia de la primera sessió ordinària i subsegüent del Consell de Govern.
7.4. La proposta prioritzada, a banda dels criteris curriculars expressats en l’article
2, ha de tenir en compte criteris d’oportunitat atesa l’actualitat científica i social i
els altres requisits i criteris establerts en la convocatòria.
7.5 La proposta de la Comissió clou el procés i, per tant, les propostes no
seleccionades, poden ser presentades de bell nou dins el termini establert, d’acord
amb la convocatòria del curs acadèmic següent.
ARTICLE 8. APROVACIÓ
El Consell de Govern, a la vista de la llista prioritzada formulada per la Comissió
Honoris Causa, aprovarà el nomenament de doctor o doctora honoris causa.
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ARTICLE 9. CONFERIMENT
El conferiment del grau de doctor o doctora honoris causa es farà en el decurs
d'una sessió solemne, d'acord amb la tradició de la Universitat Rovira i Virgili.
ARTICLE 10. MEMBRES HONORÍFICS
Els que hagin rebut el títol de doctor o doctora honoris causa de la Universitat
Rovira i Virgili esdevenen membres honorífics de la comunitat universitària.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. CURS ACADÈMIC 2021-22 I 2022-23
La convocatòria del curs acadèmic 2021-22 i 2022-23 s’ha d’aprovar juntament
amb l’aprovació d’aquesta normativa. Les propostes podran ser presentades des
de l'aprovació de la convocatòria fins el 31 de maig de 2021. De forma excepcional,
en el cas que no hi hagi candidatures que compleixin els requisits establerts en la
convocatòria, el Consell de Govern o el rector o rectora podran presentar-ne fins
el 30 de juliol.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta normativa deroga la Normativa per al nomenament de doctors o doctores
honoris causa aprovada per acord del Consell de Govern de 21 de desembre de
2010 i modificada posteriorment.

