
 
 
 
Tesis doctorals que estiguen sotmeses a processos de protecció que impedisquen la 

publicació en obert del treball o alguns aspectes del mateix. 
 
 

Normativa 
Reial decret 99/2011, de 28 de gener, per el qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.  

Article 14. Avaluació i defensa de la tesi doctoral.  

5. Una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s'ocuparà del seu arxiu en format electrònic obert 
en un repositori institucional i remetrà, en format electrònic, un exemplar de la mateixa així com tota la 
informació complementària que anara necessària al Ministeri d'Educació als efectes oportuns.  

6. En circumstàncies excepcionals determinades per la comissió acadèmica del programa, com poden 
ser, entre unes altres, la participació d'empreses en el programa o Escola, l'existència de convenis de 
confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguen sobre el contingut 
de la tesi, les universitats habilitaran procediments per a desenvolupar els apartats 4 i 5 anteriors que 
asseguren la no publicitat d'aquests aspectes. eal  Decreto  99/2011,  de  28  de  enero,  por  el  que  se  
regulan  las  enseñanzas oficiales de doctorado. 

 
 

Normativa dels estudis de doctorat en la Universitat Politècnica de València  
 
Article 11. Tesi doctoral  
 
5. Tesis doctorals que estiguen sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de 

coneixement.  
a) Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, i quan concórreguen circumstàncies excepcionals 

determinades per la comissió acadèmica del programa com poden ser, entre unes altres, 
l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents 
que recaiguen sobre el contingut de la tesi, el doctorand sol·licitarà a l'Escola de Doctorat la no 
publicitat dels aspectes que es consideren objecte de protecció, tant en el procés d'exposició 
pública i avaluació prèvia com en el de la defensa pública de la tesi.  

b) La sol·licitud solament s'acceptarà quan quede acreditat que el secret és absolutament 
indispensable per a l'èxit del procés de protecció o transferència.  

c) L'Escola de Doctorat resoldrà sobre l'esmentada sol·licitud notificant l'acord al doctorand, al 
director i tutor de la tesi i a la comissió acadèmica del programa.  

d) L'acceptació de la sol·licitud de publicitat restringida per part de l'Escola de Doctorat, contemplarà 
els següents aspectes: 
1. Els avaluadors externs i membres del tribunal de tesi deuran signar els acords de 

confidencialitat pertinents.  
2. Durant el període d'exposició pública, la tesi doctoral podrà ser revisada en els termes que 

expressament determine l'Escola de Doctorat. 
3. L'acte públic de defensa serà restringit en les parts acollides a l'acord de confidencialitat.  

 
La difusió dels arxius electrònics dels repositoris institucionals, així com del Ministeri, seran inhibides 
durant el temps necessari per a la seua protecció. de los estudios de doctorado en la Universitat 
Politècnica de València. 
 
 



 
 

Informació 
 

La publicitat en obert dels treballs, protegeix en si l'autoria de la recerca, certifica la data de defensa i 
publicació del treball i facilita qualsevol procés posterior, derivat d'una possible còpia de resultats o 
plagi de parts de la recerca realitzada. El control sobre el possible plagi de treballs, és responsabilitat 
única de l'autor.  

La difusió de resultats de les recerques afavoreix el desenvolupament d'altres noves, que 
desenvolupen les ja finalitzades (transferència de tecnologia).  

 

Les versions d'avaluació i defensa de tesi (fitxers 1 i 2 que es pugen a l'eina de gestió “Gestió de Tesi” 
només són accessibles pels actors autoritzats (autor, adreça de tesi, Coordinador i gestors autoritzats 
de la Comissió Acadèmica i Escola de Doctorat). No seran mai accessibles en obert a través de la WEB, 
per la qual cosa la inhibició actuarà per a la versió 3 (repositoris) que es puja després de la defensa de 
la tesi. 

 
 

………………………………. 

Gestió 
 

En el moment del dipòsit, el doctorand farà constar que algun o alguns dels resultats de la tesi es troben 
en procés de sol·licitud de patent.  
S'han sol·licitat modificacions en l'eina “Gestió de tesi” per a açò, però mentre no estiguen 
implementades s'utilitzaren els camps habilitats relacionats amb resultats prèviament publicats (tesis 
per articles). 
 

 
 
 
Indicant que la tesi és per compendi d'articles i pujant com a autorització de coautors el 
document justificatiu de la sol·licitud de patent. Ha de ser ja la sol·licitud de patent, no 
ens valdrà cap altra documentació que mostre la intenció de sol·licitar-la. Al document 
de sol·licitud de patent, se li afegirà l'informe del director de tesi i la conformitat de la 
Comissió Acadèmica (tal com estableix la normativa vigent). Per a pujar-ho a l'eina es 
combinaran en un només.  
 



 
L'administració de l'Escola de Doctorat, en validar el dipòsit passarà la petició a la 
Comissió Permanent del Comité de direcció de l'Escola de Doctorat perquè s'autoritze i 
es traslladarem l'acord a tots els actors implicats (doctorant, directors i CA, tal com 
estableix la normativa vigent).  
 
La norma estableix que a més, en aquesta situació, els avaluadors i membres del 
tribunal deuen signar acords de confidencialitat (l'acord mentre no s'automatitze, serà 
documental, i els documents seran elaborats i proporcionats per l'autor. Aquests acords 
es lliuraran a l'Escola de Doctorat amb anterioritat, o al mateix temps que es realitza la 
sol·licitud del títol de doctor. 

 
 



 
a) La aceptación de la solicitud de publicidad restringida por parte de la 

Escuela de Doctorado, contemplará los siguientes aspectos: 
1. Los evaluadores externos y miembros del tribunal de tesis deberán de 

firmar los acuerdos de confidencialidad pertinentes. 
2. Durante el periodo de exposición pública, la tesis doctoral podrá ser 

revisada en los términos que expresamente determine la Escuela de 
Doctorado 

3. El acto público de defensa será restringido en las partes acogidas al 
acuerdo de confidencialidad. 

La difusión de los archivos electrónicos de los repositorios institucionales, así como del 
Ministerio, serán inhibidas durante el tiempo necesario para su protección. 

 
 

- - - - - - - - - - - 

Información  
 

La publicidad en abierto de los trabajos, protege en sí la autoría de la investigación, 
certifica la fecha de defensa y publicación del trabajo y facilita cualquier proceso 
posterior, derivado de una posible copia de resultados o plagio de partes de la 
investigación realizada. El control sobre el posible plagio de trabajos, es 
responsabilidad única del autor. 

La difusión de resultados de las investigaciones favorece el desarrollo de otras nuevas, 
que desarrollen las ya finalizadas (transferencia de tecnología). 

 
Las versiones de evaluación y defensa de tesis (ficheros 1 y 2 que se suben a la 
herramienta de gestión “Gestión de Tesis” sólo son accesibles por los actores 
autorizados (autor, dirección de tesis, Coordinador y gestores autorizados de la Comisión 
Académica y Escuela de Doctorado). No serán nunca accesibles en abierto a través de la 
WEB, por lo que la inhibición actuará para la versión 3 (repositorios) que se sube tras la 
defensa de la tesis. 

 
………………………………. 

Gestión  
 

En el momento del depósito, el doctorando hará constar que alguno o algunos de los resultados de la 
tesis se encuentran en proceso de solicitud de patente.  
Se han solicitado modificaciones en la herramienta “Gestión de tesis” para ello, pero mientras no 
estén implementadas se utilizaran los campos habilitados relacionados con resultados previamente 
publicados (tesis por artículos).  
 
 
 
 
Indicando que la tesis es por compendio de artículos y subiendo como autorización de 
coautores el documento justificativo de la solicitud de patente. Tiene que ser ya la 
solicitud de patente, no nos valdrá ninguna otra documentación que muestre la 
intención de solicitarla. Al documento de solicitud de patente, se le añadirá el informe 
del director de tesis y la conformidad de la Comisión Académica (tal como establece la 
normativa vigente). Para subirlo a la herramienta se combinarán en uno sólo. 
 



 
La administración de la Escuela de Doctorado, al validar el depósito pasará la petición a 
la Comisión Permanente del Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado para que 
se autorice y se trasladaremos el acuerdo a todos los actores implicados (doctorando, 
directores y CA, tal como establece la normativa vigente). 
 
La norma establece que además, en esta situación, los evaluadores y miembros del 
tribunal deben de firmar acuerdos de confidencialidad (el acuerdo mientras no se 
automatice, será documental, y los documentos serán elaborados y proporcionados por 
el autor. Estos acuerdos se entregarán a la Escuela de Doctorado con anterioridad, o al 
mismo tiempo que se realiza la solicitud del título de doctor. 


