CARTA DE TESI
D'una part, la Universitat de les Illes Balears (UIB), representada pel Dr. Llorenç
Huguet Rotger, Rector Magnífic, que actua en nom i representació d'aquesta
Universitat, en virtut del Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15
de juny), de nomenament del Rector de la Universitat de les Illes Balears, i el
decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat
de les Illes Balears amb domicili, a l'efecte d'aquest contracte, al Campus
Universitari, Edifici Són Lledó, Crta. de Valldemossa km 7,5, 07122 Palma.
I per un altre, en primer lloc<nom i llinatges> major d'edat, amb DNI (o nombre
de Passaport) , actuant en el seu propi nom i representació, d'ara endavant
l'investigador
en
formació,
en
segon
lloc,
major
d'edat,
amb DNI (o nombre de Passaport) , actuant en el seu propi
nom i representació, d'ara endavant el director de tesi , i en tercer lloc, <nom i
llinatges>, major d'edat, amb DNI (o nombre de Passaport) , actuant en el seu
propi nom i representació, d'ara endavant el tutor de tesi;
EXPOSEN
1. Que el Sr. / Sra. <nom i llinatges>, participa, en qualitat d'investigador en
formació, en treballs de recerca que es presentaran en forma de tesi doctoral
dins del Programa de Doctorat , i que es duen a terme en la UIB sota la direcció
del Dr. / Dra. i amb la tutorizació del Dr. /Dra. <nom i llinatges>
2. Que per a la realització de l'esmentada tesi doctoral dins de la UIB, i per
gestionar els resultats i la informació intercanviada o generada durant
l'elaboració d'aquesta, les parts estan interessades en regular les funcions,
obligacions i drets de l'investigador en formació, del director i del tutor de la tesi
doctoral i la seva relació amb la Universitat de les Illes Balears.
Per

aquest

motiu

les

quatre

parts

subscriuen

el

present

acord,
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CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DE L'ACORD.
L'objecte del present acord és fixar les funcions, drets i obligacions de
l'investigador en formació, del director de tesi i del tutor de tesi, així com
especificar el procediment de resolució de conflictes i els aspectes relatius als
drets de propietat intel·lectual o industrial que es puguin generar amb la recerca
realitzada durant la tesi doctoral.
SEGONA. - DURADA.
Aquest compromís entrarà en vigor en el moment en què l'investigador en
formació matriculat en un Programa de Doctorat en la UIB se li assigni
formalment un director de tesi, i acabarà per algun dels quatre supòsits: 1) que
l'investigador en formació hagi defensat la tesi i sol·licitat el títol de doctor per la
Universitat de les Illes Balears, 2) que l'investigador en formació hagi renunciat
a continuar la seva tesi doctoral, 3) que l'investigador en formació sigui donat
de baixa del programa de doctorat en el qual està admès o 4) en cas
d'incompliment d'alguna de les clàusules previstes en el present document o en
l'Acord Normatiu 10208/2012, de 17 de febrer (FOU núm. 361, de 2 de març),
pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de
doctorat a la Universitat de les Illes Balears.
TERCERA. - DRETS I DEURES
Són drets dels investigadors en formació de la UIB:
1. Rebre una formació i una docència, teòrica i pràctica de qualitat, i tenir
l'accés a la cultura, l'esport i la convivència social, així com al desenvolupament
de la seva capacitat crítica, organitzativa i creativa.
2. No ser discriminats per raons de naixement, gènere, orientació sexual, ètnia,
opinió, religió o qualsevol altra circumstància personal o social.
3. Disposar d'instal·lacions adequades que permetin el desenvolupament
normal dels seus estudis.
4. Tenir assignat un tutor de tesi en el moment de l'admissió al programa de
doctorat.
5. Tenir assignat un director de tesi en el termini màxim de 6 mesos una
vegada l'investigador en formació ha estat admès al programa de doctorat.
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6. Sol·licitar a petició justificada la codirecció de la tesi doctoral per un o més
doctors.
7. Sol·licitar de forma argumentada el canvi de director de tesi.
8. Demanar mitjançant una sol·licitud argumentada la realització de la tesi
doctoral
a temps parcial.
9. Demanar mitjançant una sol·licitud argumentada una pròrroga d'un o més
anys per presentar la tesi doctoral.
10. Demanar mitjançant una sol·licitud argumentada la baixa temporal del
programa de doctorat per un període màxim d'un any ampliable un any més.
11. Impugnar-se mitjançant petició argumentada al Comitè de direcció en cas
que s'hagi denegat la defensa de la seva tesi o hagi estat expulsat del
programa de doctorat per la Comissió acadèmica del programa de doctorat.
12. Realitzar estades de recerca en altres universitats i centres de recerca i
assistir a congressos nacionals i internacionals de la temàtica de la tesi
doctoral, sempre que les disponibilitats econòmiques ho permetin.
13. Rebre el reconeixement adequat a la labor de recerca realitzada en les
publicacions, comunicacions, patents i altres resultats que es derivin de la tesi
doctoral que dugui a terme.
14. Exercir els drets de propietat intel·lectual i industrial que li corresponguin
derivats de la seva activitat investigadora.
15. Participar en les activitats d'extensió universitària.
16. Ser informat de les qüestions que afectin a la comunitat universitària.
17. Participar en els òrgans de govern i de gestió de la Universitat, d'acord amb
el que estableixin els Estatuts.
18. Exercir la llibertat d'associació, d'informació, d'expressió i de reunió als
campus
universitaris d'acord amb les condicions establertes per la Universitat.
19. Rebre suport per a l'exercici de les seves activitats associatives.
Els estudiants han d'exercir els seus drets amb ple reconeixement a la dignitat
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de les persones, als principis democràtics ja els drets de la resta de membres
de la
comunitat universitària i pel que fa als béns d'ús col·lectiu.
Són deures dels investigadors en formació:
1. Seguir les activitats de formació de la Universitat i participar-hi.
2. Realitzar les tasques de recerca i estudi pròpies de la seva condició
d'investigadors en formació amb la dedicació i l'aprofitament necessaris.
3. Mantenir una relació cordial, fluïda i de col·laboració amb el director i el tutor
de la tesi doctoral.
4. Actuar amb ètica a l'hora d'informar sobre els resultats obtinguts en el
transcurs de la tesi doctoral. Evitar el plagi i respectar els principis de propietat
intel·lectual.
5. Complir les normes estatutàries i altra normativa interna de la Universitat,
especialment referent a la prevenció de riscos laborals.
6. Cooperar amb la resta de la comunitat universitària per contribuir a la
consecució dels objectius i al millor funcionament de la Universitat.
7. Facilitar de forma periòdica i com a mínim una vegada a l'any les dades
sobre les activitats realitzades a través del sistema d'informació que la UIB posi
a la disposició dels investigadors en formació.
8. Participar anualment en el procediment de seguiment de les tesis doctorals
establert.
9. Informar a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en el cas de
renúncia voluntària a seguir al programa de doctorat de les raons que li han
portat a aquesta decisió.
10. Respectar i conservar el patrimoni de la Universitat.
QUARTA. - BONES PRÀCTIQUES.
L'investigador en formació, el director i el tutor de la tesi es comprometen a
seguir en tot moment pràctiques de treball segures, conformes a la legislació
actual, inclosa l'adopció de mesures necessàries en matèria de salut, seguretat,
recuperació d'accidents informàtics i prevenció de riscos laborals. També es
comprometen a evitar la còpia total o parcial no autoritzada d'una obra aliena
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presentant-la com a pròpia en les obres o els documents literaris, científics o
artístics que es generin com a resultat de la recerca duta a terme durant la tesi
doctoral. Així mateix, en el cas que l'investigador en formació faci experiments
amb éssers vius, l'investigador en formació i el director de tesi declaren que
coneixen, i es comprometen a complir, la legislació vigent i les normes
reguladores en matèria d'ètica, experimentació animal i bio-seguretat.
L'investigador en formació i el director de tesi es comprometen a complir tots
els principis ètics de respecte a la dignitat humana, la confidencialitat, la no
discriminació i a disposar del consentiment informat i escrit de les persones
implicades, si escau.

CINQUENA. - DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL.
1. L'investigador en formació té dret a ser reconegut com a titular dels drets
de propietat de l'intel·lectual o industrial que li puguin correspondre d'acord amb
la legalitat vigent (propietat intel·lectual: RD 1/1996 de 12 d'abril; propietat
industrial: llei de patents 11/1986, de 20 de març, i RD 55/2002, de 18 de
gener), i a aparèixer com a coautor en tots els treballs, articles i comunicacions
on s'exposin els treballs de recerca en què el doctorand hagi participat de
manera rellevant.
2. L'investigador en formació té dret a exercir els drets de propietat de
l'intel·lectual
derivats de la seva activitat formativa en la recerca i de conformitat amb la seva
contribució, segons estableix la legalitat vigent. Els drets esmentats són
independents, compatibles i acumulables amb altres drets que puguin derivarse de la recerca realitzada, sense perjudici dels condicionants derivats de l'obra
col·lectiva quan el doctorand participi o estigui vinculat a un projecte col·lectiu
de
recerca. Amb independència dels drets de titularitat que puguin correspondre
a les parts, l'estudiant, a través de l'investigador principal, està obligat a
comunicar a la OTRI aquells resultats que derivin de la seva formació
investigadora que puguin ser susceptibles d'explotació. La UIB, si ho estima
convenient, podrà difondre els resultats esmentats, sempre que respecti els
drets de propietat de l'intel·lectual i industrial que es puguin originar.
3. Quant a drets de propietat industrial eventuals que pugui tenir l'investigador
en formació sobre els resultats de la recerca, l'investigador en formació
quedarà subjecte al que estableix la legislació vigent per a les patents
universitàries i a la normativa aprovada per la Universitat de les Illes Balears.
Les quantitats que pugui percebre per l'explotació i la cessió dels drets
esmentats no tindran , en cap cas, naturalesa salarial.
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4. L'investigador en formació comunicarà a la UIB els canvis de domicili, a
l'efecte de poder-li comunicar les seves obligacions respecte a la tramitació de
títols de propietat industrial o propietat intel·lectual als països en els quals la
UIB decideixi estendre'ls. Si no comunica aquestes dades, l'investigador en
formació autoritza la UIB a representar-lo per continuar els tràmits exigits.
De la mateixa manera, lʼinvestigador en formació haurà de comunicar a la UIB
la forma i el lloc en que desitja rebre els ingressos que li puguin correspondre
pels beneficis derivats dels títols de propietat industrial o intel·lectual en què
tingui part.
SISENA. - CONFIDENCIALITAT.
6.1 L'investigador en formació es compromet a mantenir en secret totes les
dades
i
informacions que puguin tenir la consideració d'informació confidencial i que el
director de tesi, el tutor o, si escau, qualsevol un altre membre de l'equip
investigador en què estigui integrat li proporcionin o revelin de manera oral,
escrita, gràfica o per qualsevol altre mitjà de difusió. Així mateix, està obligat a
no revelar, comunicar, cedir o divulgar a tercers cap informació relativa al seu
treball utilitzant la informació obtinguda única i exclusivament amb la finalitat
d'elaborar la tesi doctoral.
6.2 L'investigador en formació està obligat a no revelar cap informació
confidencial del projecte de recerca en què participi sense haver obtingut, de
manera expressa i per escrit, l'autorització corresponent del director de tesi
doctoral o del tutor.
6.3 El doctorand està obligat a signar els compromisos de confidencialitat que li
puguin requerir el director de la tesi doctoral, el del projecte de recerca o el
tutor. El
compromís de confidencialitat i secret continuarà en vigor i serà vinculant fins i
tot després d'haver finalitzat la relació administrativa o laboral entre el
doctorand
i
la
Universitat de les Illes Balears.
SETENA. – MODIFICACIÓ
Aquest acord només podrà modificar-se amb el consentiment exprés i per escrit
de totes les parts, amb referència explícita de la voluntat de modificar aquest
acord.
VUITENA. - RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.
En cas d'incompliment dels compromisos inclosos en aquest document, o si es
produeixen altres tipus de conflictes, les parts es comprometen a informar del
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problema l'Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB) o el Centre d'Estudis de
Postgrau (CEP), que actuaran com a mediadors a través de les comissions
respectives que tinguin atorgada aquesta competència. Si el doctorat es duu a
terme en col·laboració amb alguna altra institució, les parts hauran d'atenir-se a
les disposicions particulars esmentades en el conveni de col·laboració, que els
signants d'aquesta Carta hauran de conèixer.
NOVENA. - RENÚNCIA.
En cas que l'investigador en formació renunciï a continuar la seva tesi doctoral,
aquest es compromet a informar per escrit els motius de la seva renúncia al
coordinador de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat amb còpia al
Director de lʼEDUIB o del CEP, segons estigui adscrit el programa de doctorat
en el qual es troba matriculat.
DESENA. - DIPÒSIT INSTITUCIONAL.
Una vegada aprovada la tesi doctoral, l'investigador en formació es compromet
a lliurar un exemplar de la tesi d'acord amb el que es disposa en l'article 17.7
de l'Acord Normatiu 10208/2012, de 17 de febrer (FOU núm. 361 , de 2 de
març), pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments
universitaris de doctorat a la Universitat de les Illes Balears.
ONZENA. - INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ PROFESSIONAL.
L'investigador en formació es compromet, si és requerit a fer-ho, a proporcionar
a la UIB les dades referides a la seva situació professional fins a 5 anys
després d'haver obtingut el títol de doctor. La UIB utilitzarà aquestes dades
únicament per fer el seguiment sobre les sortides professionals dels seus
titulats doctors.
I en prova de conformitat amb quant antecedeix, signen el present acord en el
lloc i data indicats.
Signat a Palma, a ....... de ........................ de 20 ..
PER LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Dr. Jaume Carot Giner
Vicerector dʼInvestigació i Postgrau

L'INVESTIGADOR EN FORMACIÓ
Sr. / Sra. ...........................
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EL DIRECTOR DE LA TESI
Dr. / Dra. ...........................

EL TUTOR DE LA TESI
Dr. / Dra. ...........................

8

