
Normativa per a la concessió de la distinció del títol de Doctor/a “Honoris Causa” 
per la Universitat de Lleida 
 
 
El Consell de Govern, a la sessió ordinària de 24 de juliol de 2009, donant compliment 
a les competències que li atribueix l’article 97 del Estatuts de la Universitat de Lleida, 
acorda aprovar la següent normativa per a la concessió de la distinció del títol de 
Doctor/a “Honoris Causa”. 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’article 97 del Estatuts de la Universitat de Lleida (Decret 201/2003, de 26 d’agost de 
2003-DOGC núm. 3963, de 8 de setembre de 2003) estableix que el Consell de Govern 
ha de fixar els criteris i el procediment per a la concessió del títol de doctor honoris 
causa.  Per tal de donar compliment a aquest mandat i determinar alhora el règim jurídic 
d’aquesta distinció, es proposa la següent normativa. 
 
El títol de doctor/a honoris causa suposa el reconeixement més preat, per la Universitat 
de Lleida, dels mèrits extraordinaris concurrents en el guardonat o la guardonada.  
D’aquí deriva que aquest títol s’hagi de sotmetre a criteris de racionalitat màxima, de 
manera que es pugui ponderar i valorar en cada cas la decisió, per evitar qualsevol tipus 
de precipitació que pugui produir menyscapte del prestigi i de la imatge social que se’n 
tingui.  És evident, doncs, que la concessió del doctorat honoris causa ha de respondre a 
mèrits molt qualificats, cosa que imposa un rigor selectiu en la determinació de la classe 
de mèrits que es pretén premiar i de les persones a qui es vol recompensar. 
 
L’Acord de la Junta de Govern de 21 de març de 1997, va aprovar la normativa per al 
nomenament de doctors “honoris causa” de la Universitat de Lleida (BOU de 4 de juny 
de 1997), emperò el temps transcorregut i el canvi estatutari produït amb motiu de 
l’aprovació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universidades, 
modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril i la Llei 1/2003, de 19 de febrer 
d’Universitats de Catalunya i, sobretot, l’experiència demanen aprovar una nova 
normativa que s’adapti plenament a la normativa legal vigent. 
 
 
CAPÍTOL I 
 
DE LA DISTINCIÓ 
 
Article 1 
1. La Universitat de Lleida pot distingir amb el títol de doctor/a honoris causa a 
persones que estimi mereixedores d’aquesta distinció per la seva rellevància en l’àmbit 
científic, acadèmic, artístic, cultural o social. 
 
2. No podran rebre aquesta distinció aquelles persones que hagin tingut una relació 
contractual amb la Universitat de Lleida o hagin format part de la seva plantilla. 
 
3. Aquesta distinció s’atorgarà amb caràcter exclusivament honorífic i no generarà, per 
tant, cap efecte econòmic. 



Article 2 
L’atorgament del nomenament de Doctor/a honoris causa significa el reconeixement per 
la Universitat de: 
 
a) La vàlua de la persona proposada pel que fa a la seva aportació a la ciència, al 
progrés del coneixement, social o a la creació cultural o artística. 
 
b) De la projecció de mestratge en els camps de la seva especialitat. 
 
c) De la seva relació acadèmica amb la Universitat de Lleida i de la seva projecció en 
l’àmbit de la nostra cultura. 
 
 
CAPÍTOL II 
 
DEL PROCEDIMENT DE NOMENAMENT 
 
Secció 1a. De la iniciativa de la proposta. 
 
Article 3 
Estan facultats per proposar el nomenament de doctor/a honoris causa per la Universitat 
de Lleida els següents òrgans: 
 
a) El rector o la rectora. 
 
b) El Consell de Govern. 
 
c) Les Juntes de Facultat o Escola. 
 
d) Els Consells de Departament. 
 
 
Secció 2a. Dels requisits per presentar la proposta: 
 
Article 4 
Per presentar la proposta són requisits indispensables: 
 
a) Una memòria raonada de la proposta que recollirà els mèrits de la persona candidata. 
 
b) Un currículum vitae detallat de la persona candidata. 
 
 
Article 5 
1. Cas que la iniciativa provingui de les Juntes de Facultat o Escola o Consells de 
Departament, la proposta presentada ha d’anar acompanyada, a més dels requisits 
establerts a l’article 4, del certificat emès pel secretari/secretària de l’òrgan col·legiat 
proposant on consti el resultat de la votació.  Com a mínim la proposta haurà de tenir el 
suport de la majoria absoluta dels membres de l’òrgan col·legiat. 
 



2. La iniciativa de proposar candidatures per part de cada Junta de Facultat o Escola o 
Consell de Departament serà com a màxim d’una per curs acadèmic. 
 
Article 6 
Un cop la persona proposada hagi estat investida, la Junta de Facultat o Escola o el 
Consell de Departament no podrà fer cap més petició d’aquella especialitat/àrea de 
coneixement fins transcorreguts tres cursos acadèmics. 
 
Article 7 
Les propostes es presentaran abans del 30 de març de cada any.  Un cop tancat el 
termini de presentació i recollides totes les propostes s’iniciarà el procediment de 
concessió previst en aquesta normativa. 
 
 
Secció 3a. Del procediment de presentar la proposta 
 
Article 8 
1. L’òrgan col·legiat proposant, excepte que es tracti del Consell de Govern, un cop 
complerts els requisits establerts a la secció anterior, ha d’elevar la proposta de 
nomenament honoris causa al rector o rectora. 
 
2. El rector o rectora trametrà totes les propostes presentades en termini al Consell de 
Direcció, per tal d’avaluar si compleixen els requisits establerts a la secció segona 
anteriors.  Si alguna proposta no compleix els requisits, el Consell de Direcció ha 
d’acordar de remetre la proposta a l’òrgan proposant per tal que la completi. 
 
3. Cas que una proposta sigui rebutjada pel Consell de Direcció, l’òrgan proposant 
podrà traslladar la revisió de la decisió del Consell de Direcció al Consell de Govern 
com a punt de l’ordre del dia. 
 
Article 9 
1. El Consell de Direcció un cop comprovat que les propostes compleixen els requisits 
establerts seran traslladades a la Secretaria General per a la seva incorporació com a 
punt de l’ordre del dia del Consell de Govern.  Cas que hi hagi més de tres candidats/es 
el Consell de Direcció presentarà al Consell de Govern de forma justificada una 
proposta ordenada. 
A partir d’aquest moment tota la documentació presentada relativa a la persona 
candidata, juntament amb un recull de la seva obra, si escau, quedarà dipositada a 
Secretaria General, on es podrà consultar. 
 
2. A la sessió del Consell de Govern s’informarà de la propostes presentades. 
 
3. Cadascuna de les candidatures serà valorada en sessió del Consell de Govern 
 
 
CAPÍTOL III 
 
DE LA CONCESSIÓ 
 
Secció 1a. Del nomenament 



 
Article 10 
El Consell de Govern és l’òrgan competent per al nomenament de doctor/a honoris 
causa.  Per l’aprovació del nomenament, si cal votació es requerirà el vot favorable 
d’almenys dues terceres parts dels assistents dels membres assistents a la reunió en 
votació secreta. 
 
Article 11 
No es poden nomenar més de tres doctors/es honoris causa per curs acadèmic.  Cas que 
es presentin més de tres candidatures i sempre respectant el nivell d’excel·lència exigit 
en la concessió d’aquesta distinció es tindran en compte els criteris de paritat entre 
homes i dones. 
 
Article 12 
La laudatio estarà a càrrec d’un doctor/doctora en actiu de la Universitat de Lleida d’un 
àmbit proper a la persona candidata.  La proposta es realitzarà per l’òrgan que proposa a 
la persona candidata. 
 
Secció 2a.  De la investidura 
 
Article 13 
La sessió d’investidura es farà coincidint amb la inauguració del curs acadèmic o en el 
decurs d’una sessió solemne convocada expressament amb aquesta finalitat. 
 
 
Article 14 
En el supòsit que el doctor/a honoris causa nomenat hagi traspassat, no es podrà fer 
l’acte d’investidura, si bé en un altre acte es podran lliurar els atributs i el certificat 
acreditatiu a qui sigui procedent, i el padrí o la padrina en podrà fer un breu elogi. 
 
Article 15 
L’acte acadèmic d’investidura seguirà el protocol establert. 
 
CAPÍTOL IV. 
 
DE LA CERTIFICACIÓ 
 
Article 16 
El rector o la rectora estendrà un diploma acreditatiu del nomenament de doctor/a 
honoris causa, que lliurarà al nou/nova doctor/a a l’acte d’investidura, juntament amb 
els atributs de doctor/a. 
 
Article 17 
La Secretaria General de la Universitat de Lleida tindrà un llibre registre en el qual 
figurarà la relació de persones doctor honoris causa. 
 
CAPÍTOL V 
 
DELS HONORS 
 



Article 18 
Les persones que hagin rebut el nomenament de doctor/a honoris causa de la Universitat 
de Lleida esdevindran membres honorífics de la seva comunitat i gaudiran del seu 
reconeixement ocupant llocs preferents en els actes acadèmics que la Universitat 
celebri. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Queda derogada la normativa per al nomenament de doctors “honoris causa” de la 
Universitat de Lleida aprovat per Acord de la Junta de Govern de 21 de març de 1997. 
 


