C.I.F. G: 59069740 Universitat Ramon Llull Fundació Rgtre. Fund. Generalitat de Catalunya núm. 472 (28-02-90)

RESOLUCIÓ RECTORAL URL/R8/2020, de 3 d’abril de 2020, del Rector de la
Universitat Ramon Llull, per la qual s’estableix un Protocol excepcional per a la
tramitació i defensa de les tesis doctorals de forma virtual a la URL.
Davant la prolongació de l’Estat d’Alarma motivat per la crisi sanitària provocada per la
pandèmia de la COVID-19, es fa necessari adoptar mesures que ens permetin reduir
l’impacte del mateix en el desenvolupament dels procediments relacionats amb la
tramitació i defensa de les tesis doctorals, fent valer els legítims drets de l’alumnat de
doctorat en el marc normatiu vigent.
De conformitat amb la disposició addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la que s’estableix que donada la
suspensió dels terminis administratius, l’òrgan competent podrà acordar, mitjançant
resolució motivada, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per a
evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l’interessat.
Escoltada la recomanació de la Comissió de Doctorat, de facilitar mesures excepcionals
per a la tramitació i defensa de les tesis doctorals de l’alumnat que així ho sol·liciti.
Atès aquest interès i en ús de les atribucions que em són conferides,

RESOLC
Aprovar el Protocol excepcional per a la tramitació i defensa de les tesis doctorals de
forma virtual a la URL, que figura a l’annex d’aquesta resolució.

Dr. Josep Maria Garrell i Guiu
Rector
Barcelona, 3 d’abril de 2020
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ANNEX
Protocol excepcional per a la tramitació i defensa de les tesis doctorals de forma
virtual a la URL
1. Durant el període excepcional ocasionat per la pandèmia mundial de la COVID19 les tesis doctorals es defensaran de forma exclusivament telemàtica. No es
realitzarà cap acte o tràmit de manera presencial. El doctorand o la doctoranda
podrà decidir posposar la defensa de la tesi doctoral, sense que aquest
ajornament suposi un increment en el còmput de la durada dels seus estudis de
doctorat, atès que els terminis administratius es troben suspesos.
2. D’acord amb l’article 6 de les Normes Generals d’Organització dels Estudis de
Doctorat a la Universitat Ramon Llull, que preveu que les reunions de la Comissió
de Doctorat puguin ser en format virtual, i d’acord amb el que s’estableix en el
Procediment de les reunions virtuals de la Comissió de Doctorat de la URL, totes
les tesis que es presentin a la Comissió de Doctorat en aquest període, per a la
seva admissió a tràmit, es tractaran en una reunió virtual.
3. Per tal de donar compliment a l’article 24 de les Normes Generals d’Organització
dels Estudis de Doctorat a la Universitat Ramon Llull, que preveu un període
d’exposició pública de 14 dies naturals per tal que els doctors o doctores que ho
desitgin puguin formular les observacions oportunes, es podrà sol·licitar l’accés
a les tesis en dipòsit mitjançant la presentació del model de declaració
responsable habilitat a tal efecte, a través de l’adreça de correu electrònic
vicerectorat.recerca@rectorat.url.edu.
4. L’acte de defensa de la tesi doctoral:
4.1. Durant el període d’exposició pública, el doctorand o la doctoranda haurà
de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat que la
defensa de la seva tesi doctoral es realitzi en base a aquest protocol.
4.2. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat haurà d’obtenir la
conformitat de tots els membres del tribunal titulars i, si és el cas, dels
membres suplents, per a realitzar la defensa en format virtual, així com la
confirmació de que aquests disposen dels mitjans tècnics necessaris per a
la seva realització.
4.3. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat elevarà, si ho considera
oportú, la petició a la Comissió de Doctorat. Aquesta petició haurà d’anar
acompanyada d’un escrit on es justifiqui la necessitat de realitzar la
defensa de la tesi doctoral en aquest període, i el protocol tècnic del Centre
per a poder fer la defensa en format virtual.
4.4. La Comissió de Doctorat de la URL haurà de donar la seva conformitat a
la realització de les defenses de tesis seguint aquest protocol.
4.5. La Secretaria Tècnica de la Comissió de Doctorat de la URL proporcionarà
als Centres els documents per a la defensa de la tesi adaptats al format
virtual de la mateixa.
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4.6. L’acte de defensa es realitzarà de forma no presencial, utilitzant els mitjans
audiovisuals adequats per a garantir-ne el desenvolupament d’acord amb
la legislació vigent.
4.7. Els membres titulars del tribunal estaran connectats simultàniament en el
moment de la defensa.
4.8. El doctorand o la doctoranda s’identificarà mostrant el DNI a l’inici de l’acte
o un document acreditatiu equivalent.
4.9. El caràcter públic de la defensa que indica la normativa vigent s'assegurarà
permetent l'accés a l'acte mitjançant videoconferència a les persones que
així ho sol·licitin. El president o la presidenta del tribunal en podrà acceptar
o no acceptar l'accés, d’acord amb les capacitats tècniques disponibles,
així com haurà de fer complir l'obligació que el públic tingui la seva càmera
i el seu micròfon apagats, i establir els torns d'intervenció dels doctors i
doctores del públic que desitgin intervenir després de finalitzar la
intervenció del doctorand o de la doctoranda i les intervencions dels
membres del tribunal.
4.10. L'acte haurà de contemplar almenys una sessió oberta per a l'exposició del
doctorand o de la doctoranda i posterior debat, així com les sessions
tancades necessàries per a la constitució del tribunal i deliberació per part
d'aquest.
4.11. Tots els participants i assistents seguiran el que es disposa en el
Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), de
27 d'abril; la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, i altra normativa
que resulti d'aplicació.
4.12. Finalitzat l’acte, el secretari o secretària, aixecarà acta del
desenvolupament de la sessió i enviarà la documentació que prèviament
se li haurà facilitat en format electrònic, a la persona de cada Centre
designada a tal efecte.
4.13. Quan sigui necessari, es podrà sol·licitar als membres del tribunal que
signin la documentació de forma manuscrita un cop finalitzat el període
d’excepcionalitat.
4.14. La votació de la menció «cum laude» es realitzarà emprant mitjans
informàtics que garanteixin l’anonimat que preveu la legislació vigent.
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