TESIS DOCTORALS
El Servei de Publicacions publica les tesis doctorals defensades i aprovades a la Universitat
Autònoma de Barcelona al repositori institucional cooperatiu “Tesis Doctorals en Xarxa” (TDX),
del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), en compliment de l'obligació legal
establerta pel Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments
oficials de doctorat. Les tesis es publiquen en format electrònic (pdf) d'accés obert i les
condicions d'ús de cada tesi s'especifiquen en el registre o fitxa corresponent.
Els principals objectius de la publicació de les tesis doctorals a TDX, a més de complir amb els
requeriments legals establerts, són els següents:
— Difondre arreu del món i a través d'internet els resultats de la recerca realitzada a la UAB.
— Oferir als autors de les tesis una eina que augmenta l'accés i la visibilitat al seu treball.
— Afavorir la publicació electrònica en format obert de la producció científica de la UAB.
La UAB és la primera universitat de Catalunya en número de tesis doctorals publicades en
format d'accés obert. Les tesis defensades anualment a la UAB representen gairebé una
tercera part del total de tesis llegides al sistema universitari català. En global, el 26,3% de les
tesis publicades a TDX han estat defensades en programes de doctorat de la UAB. Actualment
la UAB té publicades a TDX més de 6.500 tesis.

INFORMACIÓ PER LA PUBLICACIÓ DE LA TESI DOCTORAL
Per la publicació de la tesi doctoral a TDX l'autor haurà de:
1) lliurar a l'Escola de Doctorat un CD-ROM, DVD o una memòria USB amb el contingut
següent:
— L'arxiu complet de la tesi doctoral.
— Un resum explicatiu del contingut de la tesi en el mateix idioma en què ha estat redactada
(extensió màxima 600 paraules, o 1 pàgina).
— La traducció a l'anglès d'aquest resum. Si l'idioma de redacció de la tesi és l'anglès, la
traducció es farà al català o al castellà (extensió màxima 600 paraules, o 1 pàgina).
G
Els programes acceptats per a la publicació electrònica de la tesi doctoral són els següents:
Adobe Acrobat, Microsoft Word (versions posteriors a 5.0), LaTeX (versions posteriors a l'any
1990), Openoffice, i Adobe Indesign. Els resums s'hauran de lliurar en un dels anteriors
formats de text que sigui editable (no en pdf).
G
El material lliurat a l'Escola de Doctorat no es retornarà.
2) signar un formulari de “declaració per la incorporació de la tesi als repositoris institucionals”
on l'autor reconeix que està informat de la publicació de la tesi, i on podrà triar la modalitat de
difusió, bé amb una llicència Creative Commons o amb “tots els drets reservats”. L'autor
conservarà en tots els casos els drets morals i d'explotació de la seva obra, per tant, si ho
desitja, després podrà publicar la tesi o obra derivada a través d'un altre editor, o de qualsevol
altre mitjà.

Al formulari l'autor també té la possibilitat de sol·licitar un embargament temporal de la tesi de
fins a 24 mesos, en cas que aquesta compleixi algun dels requisits previstos per aquest
supòsit, com ara estar sotmesa a processos de protecció o transferència de tecnologia. Per fer
la sol·licitud haurà d'indicar-ho explícitament al formulari de dipòsit i adjuntar la documentació
corresponent. La Comissió de Doctorat valorarà la sol·licitud d'embargament i comunicarà a
l'interessat la decisió.
Si la Comissió de Doctorat accepta l'embargament temporal la tesi serà publicada igualment a
TDX però no es podrà accedir al seu contingut durant el termini establert. Un cop vençut
aquest període la tesi passarà a ser accessible de forma automàtica per tal de complir amb el
requisit legal de publicació al repositori institucional.
Per més detalls es pot consultar l'apartat sobre “dipòsit de la tesi” a la pàgina web de l'Escola
de Doctorat i descarregar el formulari.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
Per què s'ha de publicar la tesi?
La publicació de la tesi i la seva difusió pública a través dels repositoris institucionals és una
obligació legal establerta pel RD 99/2011.
On es publica la tesi?
La tesi es publica als repositoris institucionals de la UAB, que són el TDX / TDR (tesis
doctorals en xarxa/red) del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya), i el DDD
(Dipòsit Digital de Documents de la UAB), que replica el contingut de la tesi publicat a TDX.
Quin document signa el doctorand?
El doctorand signa un formulari (no un contracte) on indica que està assabentat de què la
publicació de la tesi i la seva difusió pública es farà a través dels repositoris institucionals de la
UAB. En aquest document es poden triar algunes opcions, com el tipus de llicència que es vol
assignar a la tesi o si es vol sol·licitar un embargament (demora en el termini de publicació).
En quin suport s'ha de lliurar la tesi?
Es pot lliurar en CD-ROM, DVD o memòria USB, s'ha de tenir en compte que un cop publicada
la tesi aquest dispositiu no es retornarà.
En quin format s'ha de lliurar la tesi?
La tesi s'ha de lliurar en Microsoft Word, o bé en pdf sense protegir amb paraula de pas i amb
una resolució entre 72 i 150 dpi. Si l'arxiu té molta resolució l'haurem de fraccionar en blocs
de 10 Mb i per tant la descàrrega de la tesi s'haurà de fer per parts.
Quina versió s'ha de dipositar?
La tesi doctoral és un document públic que té valor acadèmic i dona accés a una titulació
oficial, per tant la versió que s'ha de dipositar a l'Escola ha de ser la versió definitiva que hagi
aprovat el tribunal. Qualsevol possible modificació del contingut s'ha de fer abans que la tesi
es dipositi per la seva publicació a TDX i ha de ser prèviament aprovada per l'Escola de
Doctorat.
S'ha d'incloure amb la tesi alguna altra cosa?
Al CD-ROM, DVD o memòria USB a més de la tesi s'ha d'incloure a part, preferentment en
Word, un arxiu amb el resum de la tesi en la llengua original de publicació. També es recomana

que el resum estigui com a mínim en català, castellà i anglès, a més de les altres llengües que
el doctorand consideri adient.
En quin format es publicarà la tesi a TDX?
La tesi es publica sempre en pdf independentment del format original en què s'hagi presentat.
Estarà protegida contra còpia amb una paraula de pas (que no es posarà en coneixement del
doctorand) i només es podrà imprimir en baixa resolució.
Com sabré quan es publica la tesi a TDX?
Quan la tesi es publiqui a TDX rebràs un correu a la teva bústia personal, amb un enllaç que et
portarà directament a la pàgina de la tesi, informant-te de la publicació. El termini de
publicació des de que es diposita i s'aprova la tesi estarà entre 1 i 3 mesos (cal tenir-ho
present en cas que s'hagi sol·licitat un ajut a alguna institució que comporti l'obligació de
publicar-la en un termini determinat).
Quina utilitat té publicar la tesi a TDX?
El principal avantatge és que els continguts assoleixen una ràpida difusió entre la comunitat
científica i acadèmica i això, a banda de ser la millor garantia contra qualsevol possibilitat de
còpia o manipulació, també contribueix de forma significativa a donar més projecció i
reconeixement als propis autors.

