
 
 

RESOLUCIÓ DE 7 D’ABRIL DE 2020 DEL VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA 
RESPECTE A L’ACTIVITAT DE DOCTORAT DURANT LA SITUACIÓ DE REDUCCIÓ DE 
L’ACTIVITAT PRESENCIAL 

 
Atès que el 18 de març de 2020, el Vicerectorat d’Investigació i Transferència va dictar una 
instrucció sobre l’activitat pròpia dels estudis de doctorat en la Universitat Jaume I durant 
la situació de reducció de l’activitat presencial. 

Considerant que aquesta instrucció recull un conjunt de normes que reglamenten el 
procediment de defensa de tesis doctorals mentre dure la vigència del Reial decret 
463/2020 entre les quals figura que “almenys un membre del tribunal haurà d’estar 
presencialment en la sala de tesis de l’Escola de Doctorat”. 

Considerant que, amb posterioritat, i com a conseqüència de la publicació del Reial decret 
llei 10/2020, la rectora de la Universitat Jaume I va fer pública la Resolució de 29 de març 
per la qual s’amplien les mesures excepcionals en relació amb el funcionament de la 
Universitat Jaume I durant la durada de l’estat d’alarma. 

Atès que aquesta Resolució declara que l’activitat presencial del personal de la Universitat 
Jaume I queda limitada exclusivament a atendre els serveis considerats essencials, entre 
els quals no es troba l’activitat de doctorat. 

En el marc de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, que 
regula la suspensió de terminis administratius el punt tercer del qual estableix que “l’òrgan 
competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i 
instrucció estrictament necessàries per a evitar perjuís greus en els drets i interessos de la 
persona interessada en el procediment i sempre que aquesta manifeste la seua conformitat, 
o quan la persona interessada manifeste la seua conformitat amb el fet que no se suspenga 
el termini”. 

Amb la finalitat d’evitar els perjuís greus en els drets i interessos de doctorands i 
doctorandes que la paralització de l’acte de defensa de la tesi podria ocasionar,  

Es resol: 

 
Primer 
Derogar els punts setè, vuitè i novè de la instrucció de 18 de març respecte a l’activitat de 
doctorat durant la situació de reducció de l’activitat presencial. 

Segon 

Els actes de defensa de tesi doctoral que es realitzen durant la vigència del període 
d’alarma, per a evitar perjuís greus en els drets i interessos dels doctorands i doctorandes, 
es realitzaran exclusivament de manera telemàtica. No es realitzarà cap acte ni tràmit de 
manera presencial. 

Tercer 

El doctorand o doctoranda, amb el vistiplau de la direcció de la tesi, demanarà l’autorització 



 
 
per al dipòsit i la defensa de la tesi a la Direcció de l’Escola de Doctorat justificant de manera 
raonada els motius de la necessitat de dur a terme la defensa durant l’estat d’alerta i 
al·legant els perjuís que s’ocasionen en cas que la defensa no siga autoritzada. Aquesta 
sol·licitud es tramitarà a través del Registre Electrònic de la Universitat Jaume I, i adreçarà 
la documentació a la directora de l’Escola de Doctorat. La decisió final sobre l’autorització 
de l’acte de defensa l’acordarà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. 

Tercer 

La tramitació de l’expedient es realitzarà seguint procediments telemàtics (proposta de 
tribunal, autorització per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, 
autorització per part del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat...). 

Quart 

Amb l’objecte de vetlar pel compliment de l’article vintè de la Normativa dels estudis de 
doctorat regulats pel RD99/2011 a la Universitat Jaume I, es mantindrà la comunicació del 
dipòsit de la tesi a tot el personal docent i investigador de la Universitat Jaume I, i el tràmit 
d’exposició pública de les tesis es realitzarà de manera telemàtica. A tal efecte, les tesis es 
dipositaran per a consulta pública en el Tauler d’Anuncis Oficial de la Universitat Jaume I 
(TAO UIJ) en l’adreça: 

https://www.uji.es/seu/info- 
adm/tao/?pFechaIni=&pFechaFin=&pCategoria=12&pTextoCercar=&pAccion=Cerc
a#) 

Les al·legacions i observacions s’hauran de presentar davant l’Escola de Doctorat mitjançat 
el procediment telemàtic habilitat a tal efecte. 

Cinquè 

Prèviament a l’autorització a la defensa, el doctorand o doctoranda ha de manifestar 
mitjançant escrit adreçat a la directora de l’Escola de Doctorat a través del Registre 
Electrònic, la seua conformitat a la no suspensió de la finalització del termini d’exposició 
pública més enllà dels quinze dies contemplats en la normativa. 

Sisè 

Pel que respecta a l’acte de defensa de la tesi doctoral: 

• El president o presidenta del tribunal informarà la directora de l’Escola de Doctorat 
de l’acord del tribunal per a la realització de la defensa per videoconferència, així 
com sobre que la sessió siga gravada. 

• L’acte de defensa es realitzarà de forma totalment no presencial, utilitzant els 
mitjans audiovisuals adequats per a garantir el desenvolupament de l’acte amb 
normalitat i de conformitat amb la normativa. A tal efecte s’habilitaran dues adreces 
electròniques: una per a la celebració de l’acte públic i una segona per a les 
deliberacions dels membres del tribunal. 

• Tots els membres del tribunal han d’estar connectats simultàniament en el moment 
de la defensa. 

https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/?pFechaIni&amp;pFechaFin&amp;pCategoria=12&amp;pTextoCercar&amp;pAccion=Cerca&amp;)
https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/?pFechaIni&amp;pFechaFin&amp;pCategoria=12&amp;pTextoCercar&amp;pAccion=Cerca&amp;)
https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/?pFechaIni&amp;pFechaFin&amp;pCategoria=12&amp;pTextoCercar&amp;pAccion=Cerca&amp;)


 
 

• El doctorand o doctoranda s’ha d’identificar mostrant a la càmera el seu DNI o 
document acreditatiu equivalent. 

• Es farà pública l’adreça electrònica des de la qual es puga accedir a l’acte de defensa 
i es permetrà, amb el vistiplau del president o presidenta del tribunal, l’accés a les 
persones que ho sol·liciten. Les persones assistents a l’acte hauran de tenir la seua 
càmera i micròfon apagats. Després de l’exposició del doctorand o doctoranda i 
finalitzat el torn de preguntes i debat amb els membres del tribunal, el president o 
presidenta habilitarà un torn d’intervenció per als doctors i doctores del públic que 
vulguen intervindre. 

• S’habilitarà una segona adreça electrònica, de caràcter privat, per a la constitució 
del tribunal i perquè, finalitzat l’acte públic, es puguen realitzar les deliberacions 
escaients. 

• Finalitzada la deliberació, es tornarà a l’adreça electrònica pública, en la que el 
president o presidenta comunicarà públicament la qualificació obtinguda. 

• Totes les persones participants i assistents estaran emparades en 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 la resta de normativa que resulte d’aplicació. 

• En finalitzar l’acte de defensa, el secretari o secretària del tribunal farà constar en 
l’acta el desenvolupament de la sessió o sessions telemàtiques. Tota la 
documentació corresponent a l’acte de defensa de la tesi ha de ser signada amb 
signatura digital i tramesa a l’Escola de Doctorat. 

• En cas de què la signatura digital no siga possible per part d’algun dels membres del 
tribunal, aquest ha de manifestar expressament la seua conformitat amb cada un 
dels acords adoptats mitjançant un correu electrònic enviat al secretari o secretària 
del tribunal, qui haurà d’aportar aquesta documentació amb la resta de documents 
generats. 

• S’habilitarà un mecanisme telemàtic que garantisca l’anonimat per a la votació 
corresponent a la menció de cum laude i de premi extraordinari. 

Setè 

Les mesures contemplades en aquesta Instrucció estaran vigents des de la seua publicació 
en la pàgina web de l’UJI i fins que es dicte una resolució o instrucció que les anul·len o 
rectifiquen. 

 

 
El vicerector d'Investigació i Transferència, en virtut de les competències delegades per la rectora 
mitjançant la Resolució de 12 de juny de 2018 (DOGV de 14 de juny) 
 
 
 
 
Jesús Lancis Sáez 
Castelló de la Plana, 7 d’abril de 2020 
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