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De conformitat amb els articles 14.6 del Reial Decret 99/2011, pel qual es regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat i 25 de la Normativa dels estudis de doctorat de la Universitat 
Jaume I, aprovada pel Consell de Govern núm. 19, de 26 de gener de 2012, es preveu la 
possibilitat d’obtindre tractament confidencial en l’autorització, defensa i publicació d’una tesi 
doctoral. En desplegament del que preveu el mencionat article, s’estableix el procediment 
següent, que permet garantir la confidencialitat dels resultats de les investigacions en el procés 
de presentació, autorització, defensa i publicació de les tesis doctorals. 
 

Article 1. Sol·licitud i documentació 
El doctorand o doctoranda, quan inicie el tràmit d’avaluació de la tesi doctoral i de conformitat 
amb el model normalitzat a aquest efecte, ha de presentar la sol·licitud de confidencialitat de tesi 
doctoral, en la qual ha d’indicar el temps de protecció i ha d’anar acompanyada dels documents 
següents: 

a) Informe favorable del director o directors o directora o directores de la tesi.  

b) Un exemplar de la tesi, en format paper, on queden delimitades en un altre color, marca 
d’aigua, etc., les parts d’aquesta objecte de confidencialitat. 

c) Un exemplar de la tesi xifrada. Aquest exemplar ha de permetre fer-se una idea del 
treball d’investigació realitzat; per tant, s’han d’ocultar únicament aquells aspectes de 
què siga indispensable assegurar la protecció i/o transferència dels resultats. 

d) Original o còpia compulsada dels documents que justifiquen que la tesi doctoral ha 
d’estar sotmesa a processos de protecció i/o transferència dels resultats.  

 

Article 2. Resolució de l’Escola de Doctorat 
1. La direcció de l’Escola de Doctorat ha de resoldre la sol·licitud, a la vista de l’informe de la 
Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.  

En la resolució ha de quedar acreditat que el secret és absolutament indispensable per a l’èxit del 
procés de protecció o transferència, així com el període durant el qual s’ha de mantindre aquesta 
protecció en funció del motiu de la sol·licitud.  

2. La resolució s’ha de notificar al doctorand o doctoranda, al tutor o tutora, al director o 
directora i a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat responsable de la tesi.  

3. Si la resolució es favorable, la tesi que s’autoritza per al depòsit és l’exemplar xifrat. 

4. Contra la resolució de la direcció de l’Escola de Doctorat, que no esgota la via administrativa, 
es pot interposar recurs d’alçada davant del Rectorat. 

 

Article 3. Garantia de qualitat de la tesi doctoral. Personal avaluador extern 
1. La tesi doctoral ha de complir amb tots els requisits establits en el capítol IV, relatiu a 
l’elaboració i defensa de la tesi doctoral, de la Normativa dels estudis de Doctorat de la 
Universitat Jaume I, aprovada pel Consell de Govern núm. 19, de 26 de gener del 2012. 
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2. A més, abans d’emetre un informe cada un dels experts designats com a especialistes en la 
matèria a què es refereix la tesi, han de firmar un compromís de confidencialitat. En aquest 
compromís s’ha d’establir la confidencialitat de la informació continguda en la tesi, no reproduir 
o copiar el seu contingut, examinar-la únicament a fi de revisar el contingut científic d’aquesta 
per a emetre la valoració per escrit que li va ser requerida i remetre el director o directora de la 
tesi doctoral l’exemplar d’aquesta que li va ser cedit. 

 

Article 4. Acceptació i acord de confidencialitat dels membres del tribunal 
1. Els membres dels tribunals que han de jutjar la tesi doctoral, a qui s’ha d’advertir 
expressament que la tesi està subjecta a processos de protecció o transferència, tindran accés a la 
versió completa de la tesi doctoral i tindran l’obligació de mantindre el secret i la 
confidencialitat absoluta sobre el seu contingut. 

2. Abans d’enviar la tesi doctoral als membres del tribunal, aquests han de firmar el compromís 
de confidencialitat en què es comprometran a mantindre la confidencialitat de la informació 
continguda en la tesi, no reproduir o copiar el seu contingut, examinar-la únicament a fi de 
revisar el contingut científic d’aquesta per a emetre la seua qualificació en l’acte de defensa i 
remetre el director o directora de la tesi doctoral l’exemplar d’aquesta que li va ser enviat. 
Aquest compromís s’ha d’adjuntar al document d’acceptació per a formar part el tribunal 
d’avaluació de la tesi doctoral. 

 

Article 5. Defensa i avaluació de la tesi doctoral 
1. L’acte de defensa de la tesi doctoral ha de ser públic. No obstant això, el president o 
presidenta del tribunal pot acordar, consultada la resta de membres, que el tribunal puga debatre 
a porta tancada qualsevol tipus de qüestió relativa al contingut complet de la tesi. 

2. En l’acta de qualificació s’ha de fer menció expressa que l’exposició del contingut de la tesi 
doctoral es va realitzar mantenint la confidencialitat dels resultats originals de la investigació. 

 

Article 6. Arxiu de la tesi doctoral 
L’arxiu en el Centre de Documentació de la Universitat Jaume I i posterior difusió de les tesis 
doctorals sotmeses a confidencialitat s’ha de portar a terme una vegada haja culminat el procés 
de protecció o transferència de coneixement, circumstància aquesta que el doctorand o 
doctoranda ha de comunicar a l’Escola de Doctorat. En cas contrari, la confidencialitat ha de 
tindre una vigència de 18 mesos des de la defensa de la tesi. 

 

Disposició final. 
Aquest procediment entrarà en vigor al endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern. 


