
INSTRUCCIONS PER A L’ÚS DEL PROGRAMA DE DETECCIÓ DE PLAGI DE LES TESIS 
DOCTORALS DEPOSITADES 

La implantació del programa Urkund de detecció de plagi per a les tesis doctorals implica que, 
com a pas previ a la remissió als experts de les tesis doctorals, caldrà que la Comissió Acadèmica 
del Programa de Doctorat (CAPD) faça la corresponent verificació del percentatge de plagi de la 
tesi utilitzant aquesta eina. 

El procediment per fer-ho implica dues plataformes informàtiques de la Universitat de València: 
d’una banda l’aplicació TRAMITEM -i més concretament el procediment DOC_TES16: Deposit de 
tesi doctoral-, i d’altra banda l’Aula Virtual. 

Els passos que caldria seguir són els següents: 

I. PROCEDIMENT DE TRAMITEM DOC_TES16-DEPÒSIT DE TESI DOCTORAL

Les sol·licituds de depòsit presentades pels doctorands/es poden ser visualitzades per les CAPD 
en la fase 4.- Remitidodel procediment de TRAMITEM DOC-TES16. 

Una vegada en fase 4, si la CAPD considera que la tesi no es pot depositar encara passarà 
l'expedient a fase 5.- Cancel·lat; si observa que hi ha aspectes a rectificar passarà l'expedient a 
fase 11.- Rectificació i si decideix que la sol·licitud és correcta passarà l'expedient a fase 6- 
Pujada a Aula Virtual, la conseqüència de l'enviament de l'expedient a aquesta fase és que la 
tesi doctoral depositada pel doctorand/a se copiarà en Aula Virtual, que és l'espai on es farà ús 
del programa de detecció de plagi.
Si l'expedient s'ha passat a fase 11.- Rectificació, quan torne a fase 12.- Rectificat si la CAPD 
considera que s'ha esmenat la sol·licitud passarà l'expedient a fase 6.- Pujada a Aula Virtual.
Una vegada avançat l'expedient a fase 6 i realitzada la verificació de plagi, ja es pot remetre 
l'expedient a la fase 10.- Gestió d'experts o a la fase 5.- Cancel·lat si així ho considera la CAPD a 
la vista del resultat de la verificació del plagi.



En el cas que hi haja algun problema informàtic en l’avançament de la fase 4 a la fase 6, 
l’expedient anirà a la fase 7.-Fallo Aula Virtual. Si es dóna aquesta situació, caldrà avisar a 
l’Escola de Doctorat (tesis.doctorat@uv.es) per tal de solucionar el problema. 

II. PROCEDIMENT EN AULA VIRTUAL

En Aula Virtual s’ha creat una Comunitat per a cada programa de doctorat, amb el nom 
“Tesis del doctorat: [Nom del programa]. 
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Dins de cada comunitat, es crearà automàticament una carpeta per a cada curs acadèmic. 

Dins de la carpeta, es trobaran les tesis depositades que han sigut pujades a l’Aula Virtual a 
través del procediment explicat en el punt anterior (avançament a la fase 6). 

Si premem  en l’opció “Comprovar plagi” que apareix al costat de l’arxiu PDF de cada tesi, 
activarem el programa per comprovar el plagi en la tesi. Aquesta acció la pot realitzar qualsevol 
usuari que estiga donat d’alta en la comunitat d’Aula Virtual com a membre o gestor. 

 

 

Després de prémer “Comprovar plagi”, apareixerà una icona a la dreta, que vol dir que el fitxer 
s’ha enviat per a controlar el plagi i que passat un temps es rebrà l’informe. 

L’anàlisi de plagi no és immediat, i la generació del corresponent informe pot portar diverses 
hores.  

 



 

 
 

 

 

 

Una volta conclòs el procés, visualitzarem el text “Urkund” i un percentatge, que és el resultat 
de l’informe. Punxant en aquest, accedirem a l’informe complet. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

En el següent enllaç podem trobar una completa ajuda sobre el funcionament del programa 
Urkund i l’anàlisi dels resultats obtinguts: 

http://ir.uv.es/aisdi/urkund 

MOLT IMPORTANT: La tesi s’ha d’enviar a analitzar una sola volta, donat que si es realitza el 
procés més d’una volta, el resultat serà un alt percentatge de plagi. Per això, cal tenir molta cura 
i no prémer l’opció “Comprovar plagi” quan ja apareix la icona de les rodetes o el percentatge, 
doncs aquests impliquen que ja s’ha passat el programa. 
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