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Normativa de nomenament de doctors Honoris Causa  
 

(Acord del Consell de Govern de 26 de maig de 2004) 
 
 
 

Article 1.- Objecte 
 
1. L'objecte d'aquesta normativa és establir els requisits i el procediment per a l'atorgament del títol de doctor 
honoris causa, d'acord amb el que disposa l'article 176 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
Article 2.- Destinataris 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona pot distingir amb el títol de doctor honoris causa aquelles persones que 
per la seva activitat rellevant en el camp de la docència, de la recerca, de la cultura o, en casos excepcionals, 
pel seu servei a la societat, en siguin considerades mereixedores. 
 
 
Article 3.- Iniciativa i formalització 
 
1. La iniciativa per a la proposta de nomenament de doctor honoris causa pot partir: 
 

a) Ordinàriament, de les estructures bàsiques de la Universitat: facultats o escoles universitàries, 
departaments i instituts universitaris d'investigació. 
 
b) Excepcionalment, del Consell de Govern o del rector, a proposta de l'Equip de Govern. 

 
2. Quan la iniciativa provingui d'una estructura bàsica de la Universitat, el procediment per a formalitzar-la i 
endegar el tràmit institucional serà el següent: 
 

a) Si la iniciativa s'origina en un departament o institut universitari d'investigació, caldrà que hi hagi 
acord del Consell de Departament o d'Institut adoptat per majoria absoluta. Posteriorment, la Junta de 
la facultat o escola a la que estigui acadèmicament més vinculat haurà de formalitzar el tràmit 
mitjançant un acord adoptat per majoria absoluta. 
 
b) Si la iniciativa s'origina en una facultat o escola universitària, caldrà que hi hagi acord de la Junta de 
Facultat o d'Escola adoptat per majoria absoluta. 

 
 
Article 4.- Procediment posterior a la formalització 
 
1. La proposta de nomenament de doctor honoris causa, sigui quin sigui l'origen de la iniciativa, ha d'anar 
acompanyada de la documentació següent: 
 

a) Una memòria justificativa dels mèrits i circumstàncies que concorren per a proposar al candidat, 
destacant en el seu cas, la seva vinculació amb la Universitat. 
 
b) Un currículum del candidat, indicant la seva trajectòria acadèmica, activitat investigadora i producció 
científica, o, en el seu cas, activitat cultural o servei a la societat. 
 
c) Els certificats dels acords a que es refereix l'apartat 2 de l'article 3 d'aquesta normativa. 
 
d) Qualsevol altra documentació que acrediti el suport a la candidatura. 

 
2. La proposta de nomenament de doctor honoris causa, junt amb la documentació corresponent, s'adreçarà a 
la Secretaria General, per tal que un cop verificat el compliment dels aspectes formals la presenti al Consell de 
Govern. 
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Article 5.- Criteris i periodicitat 
 
1. Les propostes de nomenament de doctor honoris causa s'hauran de fer amb criteris de prudència, 
racionalitat i distribució equilibrada entre els diversos centres de la UAB, per la qual cosa el Consell de Govern 
tindrà en compte la diversitat dels diferents centres, el nombre de titulacions de cadascun d'ells, així com el 
nombre de professors doctors i el nombre d'estudiants. 
 
2. En aplicació d'aquests criteris, i en funció de les disponibilitats econòmiques, el Consell de Govern podrà 
atorgar un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la Facultat 
de Medicina, i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants. 
 
Complementàriament es tindrà en compte la possibilitat de cofinançament amb centres i/o entitats externes a 
la Universitat. 
 
 
Article 6.- Atorgament 
 
1. El Consell de Govern és l'òrgan competent per aprovar l'atorgament del títol de doctor honoris causa de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
2. L'aprovació del nomenament requerirà, en votació secreta, que els dos terços dels vots emesos siguin 
favorables i que no hi hagi més del 10% dels vots negatius. 
 
3. No es podrà presentar al Consell de Govern una proposta de nomenament de doctor honoris causa mentre 
n'hi hagi alguna pendent d'aprovació del mateix centre per part del Consell de Govern. 
 
 
Article 7.- Acte d'investidura 
 
L'acte d'investidura d'un doctor honoris causa es realitzarà en el decurs d'una sessió solemne expressament 
convocada amb aquesta finalitat i seguirà el protocol establert per la Secretaria General. 

 


