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Pla d’acció 2018-22 

Actuacions del període juny 2019 a juny 2020
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El marc de l’acció política a la URV
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS, SDG en anglès), representen

una crida universal a l’adopció de mesures per posar fi a la pobresa, protegir el

planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat.

La URV respon a la crida i alinea la seva acció amb aquests objectius.
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1. Docència 19

2. Recerca i transferència

3. Persones

4. Internacionalització

5. Compromís social

7. Governança

6. Estudiants i ocupabilitat

21

42

12

6

10

33

Àmbit
Objectius 
específics

Pla d’Acció previst  2018-2022

3

6

8

3

2

2

5

Objectius 
estratègics

29 143
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1. Docència

2. Recerca i transferència

3. Persones

4. Internacionalització

5. Compromís social

7. Governança

6. Estudiants i ocupabilitat

Àmbit 2018-19

+118 

12

18

20

7

11

23

15

106

21 12
Noves actuacions  

de juliol 2020 

a maig 2021

38 

Actuacions associades a l'execució del Pla d’Acció 2018-2022

24

28

8

11

26

19

27

32

8

16

7

16

137

29 objectius estratègics i                        

143 objectius específics

118140

2019-20

12

26

31

9

28

21

13

2020-21

13
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1. Docència

Promoure la innovació en la planificació acadèmica, amb una estructura de graus, màsters,
doctorats i formació contínua raonada, que respongui a les necessitats estratègiques del territori,
però també a les tendències globals de l’evolució en les diferents branques del coneixement.

1.1

1.1.1. Programació del doble Grau d’Administració i Direcció d’empreses i

Màrqueting entre la Facultat d’Economia i Empresa i el centre adscrit ESIC Business

& Marketing School.

CG 17/12/2020

Actuacions 

2020-21

1.1.2. Nou Màster Erasmus Mundus Sustainable Catalysis (Facultat de

Química de la URV, Universitat de Poitiers, Universitat d’Aveiro)
Desembre 2020

1.1.3. Programació de noves titulacions per al curs 2022-23: 3 nous Graus en

Relacions Laborals i Recursos humans, en Estudis de Gènere i Polítiques d’Igualtat i

en Direcció i Gestió d’Empreses en l’àmbit digital; 2 nous Màster en Arqueologia

Clàssica Aplicada i en Ciències de Dades Biomèdiques; i 1 nou programa de

Doctorat en Bioinformàtica.

CG 17/12/2020

CG 25/02/2021

CG 28/04/2021
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1. Docència

Promoure la innovació en la planificació acadèmica, amb una estructura de graus, màsters,
doctorats i formació contínua raonada, que respongui a les necessitats estratègiques del territori,
però també a les tendències globals de l’evolució en les diferents branques del coneixement.

1.1

1.1.4. Posada en marxa del minor en Emprenedoria Social i Objectius de

Desenvolupament Sostenible per al curs 2021-22. Assignatures optatives de

caràcter transversal:

 Cultura del Benestar: Salut i Qualitat de vida (Nova)

 Sostenibilitat i Canvi Climàtic (Nova)

 Eines per a l’Emprenedoria

 Gènere, Ciència i Canvi Social

CG 28/04/2021

Actuacions 

2020-21

1.1.5. Informes d’acreditació previs de 5 programes de doctorat amb una

valoració global d’Acreditat en progrés cap a l’excel·lència
Abril 2021
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1. Docència

Incentivar més flexibilitat a l’hora de dissenyar noves vies formatives que permetin la renovació i
l’actualització àgil de les titulacions en el format i en els mètodes d’ensenyament per tal de fer-les
més atractives i amb una major potencialitat formativa per als estudiants.

1.2

Actuacions 

2020-21

1.2.2. Aprovació de la Normativa acadèmica de grau i màster del curs 2021-22

per regular els minor i la formació dual.

CG 25/02/2021

CG 28/04/2021

CU 14/07/2020

1.2.3. Acord sobre la menció internacional al títol de doctor o doctora sense

estada a l’estranger.

Afavorir la innovació i la qualitat en la docència, perquè la URV sigui capdavantera en una
aplicació correcta de les metodologies docents.1.3

1.3.1. Aprovació de la Política de Qualitat de la URV: millora contínua

alineada amb la missió, la visió i els valors de la universitat

1.3.2. Recull de bones pràctiques de docència i avaluació no presencial Juny-juliol 2020

CG 17/12/20201.2.1. Modificació de la Normativa acadèmica i de grau i màster del curs 2020-

21, per implementar el pla pilot d’avaluació diferenciada del nivell

d’assoliment de les competències transversals.



9

2. Recerca i transferència

Mantenir el suport a les àrees capdavanteres i un suport decidit a les emergents.2.1

Actuacions 

2020-21

2.1.1 Posada en marxa de l’Àrea 5G Camp de Tarragona per fomentar la

innovació digital als sectors turístic, indústria 4.0, ciutats intel·ligents i portuari,

en col·laboració amb el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat

de Catalunya, Mobile Word Capital Barcelona, Fundació i2CAT, Diputació de

Tarragona i Ajuntaments de Tarragona i Reus.

Novembre 2020

2.1.3. Aprovació de la participación de la URV en l’Associació Espanyola de

l’Hidrogen
CG 28/10/2020

2.1.4 Signatura d’un acord estratègic entre la URV i Enagás per impulsar la

Vall de l’Hidrogen de Catalunya i l’accés als Fons Next Generation de la UE.
Abril 2021

2.1.2 Aprovació de la participación de la URV en la Fundació i2CAT CG 17/12/2020
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2. Recerca i transferència

Mantenir el suport a les àrees capdavanteres i un suport decidit a les emergents.2.1

Actuacions 

2020-21

2.1.5 Vall de l’Hidrogen de Catalunya (H2ValleyCAT)

 Liderat per la URV: un dels 27 projectes tractors inclosos en el Next Generation

Catalonia per a la recuperació econòmica que opten als fons Next Generation de la

UE. Agrupa mes de 130 actors públics i privats, i 30 projectes relacionats amb

l’indústria química, mobilitat, economia circular i infrastructures per a

l’hidrogen, R+D+i i formació.

 Projecte presentat el dia 14 de maig de 2021 al Palau de Fires i Congressos de

Tarragona, en un acte presidit per la rectora i el vicepresident de la Generalitat de

Catalunya.

 Signataris de l’acord: URV, Departament d’Empresa i Coneixement, Diputació de

Tarragona, Autoritat Portuària de Tarragona, AEQT, Àrea Metropolitana de

Barcelona, Enagás i Repsol.

 Memoràndum científico-tecnològic. Signataris: URV, Eurecat, IREC, ICIQ.

Octubre 2020 –

Maig 2021
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2. Recerca i transferència

Atraure i incorporar talent de fora com a peça clau en el programa de relleu
generacional que tindrà lloc en els propers deu anys a la URV.2.2

2.2.1 Aprovació del Programa d’atracció de talent d’alt nivell Martina Castells. CG  27/07/2020

2.2.4 Aprovació de la convocatòria 2020 del Programa Martina Castells. CG 28/10/2020

Actuacions 

2020-21

2.2.5 Destinació de 450.000 euros de romanent a la convocatòria de 30 contractes de

Personal Investigador Predoctoral en Formació.
CG 28/04/2021

2.2.2 Aprovació dels criteris de distribució de 26 places de Personal Investigador

Predoctoral en Formació per a grups de recerca reconeguts.
CG  27/07/2020

2.2.3 Aprovació de 76 places predoctorals del programa Martí i Franquès COFUND i

estàndard.
CG  27/07/2020
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2. Recerca i transferència

Atraure i incorporar talent de fora com a peça clau en el programa de relleu
generacional que tindrà lloc en els propers deu anys a la URV.2.2

CG 28/04/2021

Actuacions 

2020-21

2.2.7 Aprovació dels resultats de l’enquesta interna i la proposta de nou pla d’acció

2021-2023 en el marc de l’Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

2.2.6 Convocatòria de resultes de 5 places de Personal Investigador Predoctoral

en Formació del Programa Martí i Franquès 2020.
CG 28/04/2021

Curs 2020-212.2.8 Incorporat 1 investigador Beatriu de Pinós i 1 Beatriz Galindo.

Pendent d’incorporació: 2 Juan de la Cierva, 1 Ramon y Cajal, 1 Marie Skłodowska-

Curie Action (MSCA) Individual Felowships
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2. Recerca i transferència

Disposar dels recursos necessaris per dur a terme una recerca de qualitat.2.3

CG 28/04/2021
2.3.4 Pròrroga de fins a 5 mesos dels contractes predoctorals, postdoctorals i de

personal de suport a la recerca que finalitzin entre el 02/04/21 i el 01/04/23, per motiu

de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Actuacions 

2020-21

2.3.1 Aprovació dels criteris de priorització URV per als ajuts per a la contractació

de personal investigador FI2021
CG 28/10/2020

2.3.2 Aprovació de la convocatòria 2020 dels ajuts a futurs investigadors de la URV

per al curs 2020-21.
CG 28/10/2020

2.3.3 Aprovació de la política institucional de dades obertes de recerca.
CG 28/04/2021

2.3.5 Programa del Ministeri d’Universitats de requalificació del sistema universitari

espanyol dota a la URV amb 5.016.495 euros per a 3 subprogrames: Margarita

Salas per a joves doctors, estades de mobilitat per a PDI permanent i Maria

Zambrano per a l’atracció de talent postodoctoral consolidat.

CG 28/04/2021
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Fomentar la connexió amb el territori, a fi que la recerca serveixi per transferir els
coneixements a les empreses i facilitar-los la innovació, i d’aquesta forma revertir a
la societat el suport que dona a la URV.

2.4

2.4.1 Fusió de les spin-offs Kamleon i Jungle Ventures CG 270/07/2020

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2020-21

2.4.4 Aprovació de la participació de la URV a l’Associació de
Desenvolupadors de Tecnologia amb acreditació TECNIO

CG 25/02/2021

2.4.2 Creació de dues empreses spin-off de la URV: Àlquia i Depsea

Numerical
CG 25/02/201

2.4.3 Reconeixement de 5 empreses emergents (start-up) de la URV: Al

Mercat, IBERinsect, MammaLab, BeKeep Sport Teach i Viagedia.

CG 27/07/2020

CG 28/04/2021

2.4.5 Modificació de la Normativa de cànons de la URV en relació al cànon de
la FURV, que passa a un 7%.

CG 17/12/2020



15

Impulsar un pla de renovació d’instal·lacions i infraestructures de recerca.2.5

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2020-21

2.5.1 Ajut FEDER per a la construcció d’un nou estabulari per a

l’experimentació animal en aplicacions biotecnològiques. Despesa

subvencionable sol·licitada 1.370.070€, subvenció 685.035€.

Abril 2021

Promoure la recerca, transferència i innovació com a exponents clars del
compromís social de la URV.

2.6.1 URV-Divulga concentra les activitats de divulgació científica a la societat. 2020

2.6.2 En el marc del Conveni URV-Diputació, per primera vegada s’obre una

convocatòria de projectes de recerca als investigadors de la URV en temàtiques

relacionades amb la Covid-19 i altres àmbits prioritaris per a la translació al

territori.

2020

2.6
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Recerca i transferència relacionada amb la COVID-19

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2020-21

 Programa Pandèmies 2020. Modelització probabilística per predir l’evolució de la COVID-19: parametrització i

correcció automàtica. Alejandro Arenas (DEIM)

 Programa Pandèmies 2020. ACTUA: Anàlisi contextual dels factors de mitigació de la transmissió de la COVID 19 a

l’aula. Joan Rosell (DEQ)

 Programa Pandèmies 2020. VISIONING: COVID-19 prognosis tool, an affordable metabolomic artificial intelligence-

assited blood testing analysis. Xavier Correig (DEEEA)

 Ajut Diputació de Tarragona. Efectes de la COVID-19 en la mobilitat dels turistes a la Costa Daurada i les Terres de

l'Ebre (COVTUR-TGN). Aaron Gutiérrez (DGeo)

 Ajut Diputació de Tarragona. Impacte de la COVID-19 en els establiments de restauració de la Província de Tarragona:

Anàlisis de les necessitats i interessos dels establiments de restauració i dels clients creant solucions per adaptar-se a

la situació post-COVID-19 de la Província de Tarragona. Rosa Solà (DMC)

 Programa 2020 OPEN. Coping with the COVID-19 pandemic in Italy and Spain: Lessons in response urgency. M. Pilar

Monteso (DI)
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Recerca i transferència relacionada amb la COVID-19

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2020-21

 Proyecto de formación COVID-19 y ECV – Región Tarragona. Alfredo Bardají (DMC)

 COS_COVID19_Biomarcadors pronòstic.

 Identificació de l’impacte de la COVID-19 en la población de Tarragona i la Gent Gran. Ramona Torrens (DAFTS)

 Desarrollo de la base de datos de la SEMICYUC con 1.600 pacientes con COVID-19 para la transferencia de datos al

estudio CIBERESUCICOVID. Alejandro H. Rodríguez DMC)

 A Multicenter, randomized, open-label, parallel group pilot study to evaluate safety and efficacy of convalescent

Methylene Blue Treated (MBT) plasma from donors recovered from Coronavirus disease 2019 (COVID-19) with

standard medical treatment (SMT) versus SMT alone in subjects with COVID-19 requiring admission to the intensive

care unit (ICU) – GC2003. M. Amparo Bodi (DMC)

 Prevenció i control de les infeccions en atenció domiciliària: COVID-19 (edició 1) CFIS 2020. Antoni Castro (DMC)

 Realización del ensayo clínico: Safety and efficacy of Favipiravir in COVID-19 patients with pneumonia. A randomized,

double blind, placebo controlled study – Código FAVID-01-20-SP. M. Teresa Auguet (DMC)

 Informe sobre orientacions per un pla de recuperacio/reactivació económica per a l’Ebre en l’etapa COVID-19. Juan

Antonio Duro (DEco)
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Recerca i transferència relacionada amb la COVID-19

2. Recerca i transferència

Actuacions 

2020-21

 Ensayo clínico aleatorizado multicéntrico de terapia con plasma de convalecientes añadido al mejor tratamiento

disponible para COVID-19 en pacientes hospitalizados. Simona Iftimie (DMC)

 A phase 2 randomized, duble-blind, placebo-controlled, proof of-concept study to evaluate the efficacy and safety of

recombinant human plasma Gelsolin (RHU-PGSN) added to standard of care for treatment of subjects with severe

COVID-19 pneumonia. Códi protocol BTI-2022020-002460-31. M. Teresa Auguet i Antoni Castro (DMC)

 Cos-ACA-COVID-19.

 Pla de contingència turística per al municipi de Tarragona vinculat a l'escenari post-COVID. Salvador Anton (DGeo)

 Circulating and cellular prognostic biomarkers for COVID-19 progression in patient with SARS-CoV-2 infection using

multi omic science. Francisco Vidal i Anna Rull (DMC)

 Ajut Diputació de Tarragona. Adaptació de l’espai del Biobanc per poder atendre actuacions enfront de la COVID-19

(PV20048S). Luis M. Gallart (DBB)

Recursos captats: 1.995.844,97 €
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Promoure una política de personal que, mitjançant el diàleg i la negociació permanent,
desenvolupi la carrera professional individual i garanteixi l’estabilització, la promoció i la millora
constant de les condicions de treball del PDI i del PAS, amb consens i transparència en els criteris
i en els processos, tot assegurant la igualtat d’oportunitats i prioritzant la capacitat i el mèrit.

3.1

3.1.1 Aprovació del nou Model de reduccions docents per als càrrecs i
responsabilitats acadèmiques per reconèixer responsabilitats i dotar de
més autonomia als centres.

CG 27/07/2020

3.1.2 Aprovació de la modificació de la Normativa de professorat que regula la
dedicació del Personal Docent i Investigador.

CG 27/07/2020

3.1.3 Aprovació de la proposta de dimensionament de Coordinadors/es de
Programes de Doctorat per al curs 2020-21.

CG 28/10/2020

3.1.4 Aprovació de la modificació del Manual d’avaluació docent del
Personal Docent i Investigador de la URV.

CG 28/10/2020

3. Persones

Actuacions 

2020-21
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Promoure una política de personal que, mitjançant el diàleg i la negociació permanent,
desenvolupi la carrera professional individual i garanteixi l’estabilització, la promoció i la millora
constant de les condicions de treball del PDI i del PAS, amb consens i transparència en els criteris
i en els processos, tot assegurant la igualtat d’oportunitats i prioritzant la capacitat i el mèrit.

3.1

3.1.5 Aprovació de la Normativa de desvinculació acadèmica CG 17/12/2020

3.1.6 Modificació de la Normativa de concursos per a la contractació de
professorat per incloure la desvinculació acadèmica com a requisit o mèrit.

CG 17/12/2020

3.1.7 Aprovació de la retribució dels responsables d’ensenyament de
doble grau i coordinadors o coordinadores de màster a partir del curs
2021-22.

CG 25/02/2021

3. Persones

Actuacions 

2020-21

3.1.8 Aprovació d’un nou model de reduccions docent dels coordinadors
o coordinadores de doctorat.

CG 25/02/2021
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Promoure una política de personal que, mitjançant el diàleg i la negociació permanent,
desenvolupi la carrera professional individual i garanteixi l’estabilització, la promoció i la millora
constant de les condicions de treball del PDI i del PAS, amb consens i transparència en els criteris
i en els processos, tot assegurant la igualtat d’oportunitats i prioritzant la capacitat i el mèrit.

3.1

3.1.10 Aprovació de la Normativa reguladora de les condicions i el
procediment per contractar professorat visitant de la URV

CG 28/04/2021

3.1.11 Transformació de places de TEU a TU.
CG 25/02/2021

CG 28/04/2021

3. Persones

Actuacions 

2020-21

3.1.12 Convocatòria de 2 places de TU i 6 places de professorat lector.
CG 28/10/2020

CG 17/12/2020

CG 25/02/2021

3.1.13 Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de PDI 2021: 14 TU, 8
Agregats + 14 promocions a CU i 16 lectors (5 d’ells Serra Húnter) CG 28/04/2021

3.1.9 Aprovació de la Normativa reguladora de les condicions i el procediment
per concedir comissions de serveis en altres universitats o institucions
públiques o comissions de serveis a la URV, i l’accés a places de
professorat permanent.

CG 28/04/2021
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Promoure una política de personal que, mitjançant el diàleg i la negociació permanent,
desenvolupi la carrera professional individual i garanteixi l’estabilització, la promoció i la millora
constant de les condicions de treball del PDI i del PAS, amb consens i transparència en els criteris
i en els processos, tot assegurant la igualtat d’oportunitats i prioritzant la capacitat i el mèrit.

3.1

3.1.14 Aprovació de la convocatòria de places de PDI:

 6 places de professorat lector Serra Húnter 2020

 6 places de catedràtic/a d’universitat 2020

 7 places de catedràtic/a contractat/ada 2020

 7 places de professorat titular d’universitat 2020

 5 places de professorat agregat 2021

CG 28/04/2021

3. Persones

Actuacions 

2020-21

3.1.15 Fi del procés d’estabilització de tot el professorat Agregat interí, amb la
convocatòria i resolució de 18 places.

Novembre 2020
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3. Persones

Actuacions 

2020-21

3.1.17 Modificació del Reglament de gestió de la presència del PAS CG 25/02/2021

3.1.18 Adequació del calendari laboral del PAS als períodes de baixa
activitat, flexibilitat horària o reduccions de jornada.

3.1.19 Convocatòria de 25 places de PAS de l’oferta d’estabilització 2017-
2020: 3 grups A2 i 5 grups E (funcionaris), 7 grups I, 5 grups II, 4 grups III i 1
grup IV (laborals)

CG 25/02/2021

CG 28/04/2021

CG 25/02/2021

3.1.20 Aprovació del concurs de mèrits i capacitats i concurs de trasllat
posteriors a les oposicions del grup C1.

CG 28/04/2021

3.1.16 Aprovació de l’oferta pública d’ocupació addicional i
d’estabilització del PAS per al 2020 amb 5 efectius: 3 grups A2 (funcionaris)
i 2 grups III (laborals).

CG 28/10/2020

Promoure una política de personal que, mitjançant el diàleg i la negociació permanent,
desenvolupi la carrera professional individual i garanteixi l’estabilització, la promoció i la millora
constant de les condicions de treball del PDI i del PAS, amb consens i transparència en els criteris
i en els processos, tot assegurant la igualtat d’oportunitats i prioritzant la capacitat i el mèrit.

3.1
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3. Persones

Actuacions 

2020-21

Definir línies estratègiques de la política de PDI. Elaborar una programació plurianual de plantilla
per fer front a les necessitats estructurals presents i futures de la Universitat.3.4

3.4.1 Creació de la Comissió d’estudi per a la revisió i millora del model
d’actualització de la Plantilla de PDI.

CG 27/07/2020

3.4.2 Aprovació del repartiment de 13 places de PDI 2020: 6 lectors Serra Húnter,
6 lectors URV i 1 TU.

CG 27/07/2020

Posar en valor el talent de tot el capital humà de la URV i desenvolupar-ne el potencial professional,
innovant en les maneres de fer, en els processos i en l’organització per tal d’oferir millor servei a
l’alumnat i a la societat.

3.2

3.2.1 La URV lidera un projecte europeu anomenat Video gamEs foR Skills trAining

(VERSA) per millorar les soft skills en la formació de doctorat que es durà a terme

amb dues universitats més de la xarxa Aurora.

Març 2021

3.2.2 Modificació de la Comissió de Formació de PDI per propiciar la programació de

formació adreçada als tres col·lectius (Estudiants, PDI i PAS) conjuntament.
Març 2021
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3. Persones

Actuacions 

2020-21

Revisar el Pacte de Dedicació perquè reconegui adequadament la diversitat de tasques del
professorat i tingui en compte les diferències associades al tipus de contracte, l’antiguitat i
l’àmbit de coneixement.

3.5.1 Modificació de la Normativa del Pacte de Dedicació: noves assignacions
d’UAA, inclusió de nous càrrecs i responsabilitats, reducció del període lectiu per baixa
mèdica superior a 15 dies.

CG 28/10/2020

CG 17/12/2020

CG 25/02/201

3.5

Definir línies estratègiques de la política de PDI. Elaborar una programació plurianual de plantilla
per fer front a les necessitats estructurals presents i futures de la Universitat.3.4

3.4.3 Aprovació dels criteris de priorització per passar de professorat agregat a
professorat titular d’universitat.

CG 28/10/2020

3.4.4 Aprovació de l’actualització del Model de plantilla de PDI de la URV. S’hi
introdueix la valoració de la recerca i la transferència per àmbits i nous criteris per
al càlcul de la taxa d’eficiència i el nombre d’estudiants.

CG 28/04/2021
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3. Persones

Actuacions 

2020-21

Reconèixer i mantenir el PDI i el PAS jubilat com a membres de la URV.3.8

3.8.1 Modificació de la Normativa d’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) de la URV per mantenir els membres de Iubilo en el domini
de correu urv.cat.

CG 28/04/2021

Dotar la URV de la plantilla de PAS necessària per afrontar les necessitats de gestió
i administració actuals i futures, que cada cop requereixen més especialització.

3.6

3.6.1 Aprovació de l’acord per al desenvolupament dels processos
d’estabilització del PAS laboral de la URV a fi de reduir la temporalitat.

CG 27/07/2020

3.6.2 Aprovació dels acord d’estabilització del PAS per estendre les condicions
d’estabilització a tots els grups i escales (PAS-L i PAS-F).

CG 28/04/2021

3.6.3 Redimensionament de les places de tècniques i tècnics de suport a la
qualitat docent dels centres.

CG 28/04/2021

Fomentar, entre els diferents col·lectius, el valor de pertinença i identificació amb
la nostra universitat.3.7

3.7.1 A proposta de la URV, amb el suport de l’Associació d’Antropologia de
l’Estat espanyol, la Xarxa Vives atorgarà la Medalla d’Honor 2021 de la Xarxa
Vives d’Universitats, al catedràtic emèrit de la URV, Joan Prat i Carós.

Gener 2021
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Traslladar les relacions derivades de la recerca al procés d’internacionalització de la Universitat.

Captar estudiants d’arreu del món, especialment pel que fa a màsters en línia en anglès.

4.1

4.2

4.1.1 Aurora Alliance:

Curs 2020-21

4. Internacionalització

Actuacions 

2020-21

4.2.1 8 col·laboracions COIL (Collaborative Online International Learning)
amb institucions d’Alemanys, Brasil, Estats Units i Xile.

Curs 2020-21

4.2.2 Reactivació del Programa SMILE amb coordinació dels Serveis
Territorials d’Educació de Tarragona Abril 2021

4.2.3 Renovació de la Carta Erasmus 2021-2027, marc general de qualitat
de les activitats de col·laboració internacionals dins del Programa Erasmus+.

Abril 2021

4.1.2 Participació en el projecte SUCTIA (Systemic university Change
Towards Internationalisation for Academia), adreçat a la internacionalització
del PDI.

Curs 2020-21



Internacionalització – Aurora Alliance & Network

 Subvenció total EU per als 3 anys de projecte per a laURV : 371.830,16 € (cofinançament de 421.528,02 €)

 Creació de la URV Aurora Management Team i de la URV Aurora Office aurora@urv.cat

 Creació de la Web URV Aurora https://www.aurora.urv.cat/ i Newsletter.

 19 de març: 1r Task Force Meeting  17 de juny: 2n Task Force Meeting

 30 de març: Students’ Day (13 estudiants URV, d’un total de 110)

 30 de març: Spring Academic Meeting (13 PDI URV, d’un total de 132)

 AURORA Alliance, Nou projecte R&I dins el programa Science with and for Society (SWAFS), 36

deliverables, 12 esdeveniments i un finançament de 205.925 € per a la URV.

 Mobilitat Aurora: La mobilitat representa el 40% del pressupost original; serà virtual fins el 2022

• Integrant més “virtualització” de les nostres activitats i el format ‘Blended’

• Model de formació presencial de curta durada (2 setmanes) + Summer Schools

mailto:aurora@urv.cat
https://www.aurora.urv.cat/


Internacionalització – Aurora Alliance & Network

 Staff training (URV ofereix SUCTI a Aurora, 2021-22)

 1r any del Students Champions & Ambassadors Scheme, organitzat des de la Universitat d’East

Anglia amb 13 Champions URV (d’un total de 30) i 1 Ambassador URV (d’un total de 8), participant dins

de l’Aurora Alliance.

 “Beliefs, Values & Events Index” (BEVI): Formació d’administradors del test psicològic BEVI a la URV,

per a URV (PDI i PAS) i socis d’Aurora; Juny 2021

 20-21 maig: Biannual de Primavera, organitzat per la Universitat d’Iceland – Format virtual (19

registrats de la URV d’un total de 180)

 13-14 maig: Tres sessions informatives a centres, per a PDI, sobre com participar en el projecte

Aurora Alliance, a través de la docència: COIL, obrir assignatures i minors a estudiants Aurora,

cooperació en docència, títols conjunts, participació en sèries de ponències (48 assistents).

 16-17 novembre  1 Biannual de Tardor URV – presencial o virtual.



Internacionalització – Aurora Alliance als primers 6 mesos

Aprenentatge per a Impacte Social, i Pilot Domains

 Digital Society and Global Citizenship: planificar un màster de 120 ECTS, 16 assignatures, transversal

entre 6 disciplines i entre 6 universitats Aurora

 Sostenibilitat i Canvi Climàtic: Programa conjunt de 30 ECTS en Sostenibilitat i Canvi Climàtic

 Salut i Benestar: 13 programes en Salut i Benestar (5 PhD, 6 Màsters, 1 Grau) Escola de Primavera

sobre Soft Skills – 96 estudiants, maig 2021, Universitat Napoli Federico II

 Cultura i Identitat: 1 assignatura compartida (màster) 6 ECTS, (4 universitats Aurora, 30 estudiants),

1 seminari de recerca sobre Etnologia, 1 COIL (URV/UDE) en Estudis Anglesos/Americans; preparació de

sèrie de ponències invitades sobre Història Contemporània (des de la Universitat d’Innsbruck)

Implicació de Comunitats

 Co-creació, Servei i Aprenentatge: 8 cursos en co-creació, incloent 96 estudiants al curs de Co-creació

de la VU Amsterdam. Presentació el juny 2021 de l’Aurora CoCreation Toolbox, eines per fomentar la co-

creació.

 Creació del External Stakeholders Board

 Capacity Development Support (CDS), una xarxa de 30 universitats de l’Est d’Europa a la primera

trobada.

 La Universitat de Minnesota, EEUU, s’associa a la Xarxa Aurora i participa en diferents WP.



Internacionalització – Aurora Alliance als primers 6 mesos

Altres projectes:

 VERSA, 150 estudiants de PhD en un projecte de gamificació per desenvolupar els ‘Soft Skills’, liderat des

de l’URV

 European Innovation and Technology for Higher Education (EiT HEI): proposta presentada al maig de

2021, de 4 socis Aurora, inclosa la URV

 Classificació de la Recerca en Objectius de Desenvolupament Sostenible, WP 5.1, participa amb

Elsevier, Universitat Dinamarca del Sud, Universitat d’Auckland, en el projecte per millorar els mecanismes

de cercar entre 1,5 M de publicacions classificades per ODS.

 Les biblioteques de l’Aurora Alliance treballen en conjunt sobre els Open Educational Resources, per

compartir tot el material generat pel projecte en tota la xarxa.

 Integració en Tecnologia Informàtica. Liderat per Jordi Duch, URV, l’Aliança treballa per a la integració

de plataformes educatives, accés als serveis de tota la xarxa a través de l’Aurora Student’s Card, i

l’Aprenentatge Sense Fronteres, incloent-hi matrícula, transferència i reconeixement automàtic de crèdits.
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Traslladar les relacions derivades de la recerca al procés d’internacionalització de la Universitat.

Captar estudiants d’arreu del món, especialment pel que fa a màsters en línia en anglès.

4.1

4.2

4. Internacionalització

Actuacions 

2020-21

4.2.1 8 col·laboracions COIL (Collaborative Online International Learning)
amb institucions d’Alemanya, Brasil, Estats Units i Xile.

Curs 2020-21

4.2.2 Reactivació del Programa SMILE amb coordinació dels Serveis
Territorials d’Educació de Tarragona

Abril 2021

4.2.3 Renovació de la Carta Erasmus 2021-2027, marc general de qualitat
de les activitats de col·laboració internacionals dins del Programa Erasmus+.

Abril 2021

4.1.2 Participació en el projecte SUCTIA (Systemic University Change
Towards Internationalisation for Academia), adreçat a la internacionalització
del PDI.

Curs 2020-21

4.1.1 Aurora Alliance:

Curs 2020-21
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Fomentar la internacionalització a casa.4.3

4. Internacionalització

Actuacions 

2020-21

4.3.2 Aprovació de la Visió Internacional de la URV 2025: Projectant la URV al
món com un referent social, innovador, inclusiu i compromès amb els objectius de
desenvolupament sostenible.

CU 14/07/2020

4.3.1 Internationalisation in Higher Education for Society (IHES), per
implementar els valors i competències de la internacionalització amb la creació
d’un IHES Lab a al regió de Tarragona basat en les actuacions de l’Oficina de
Compromís Social (2020-2023).

Abril 2021

4.3.3 Aprovació dels indicadors de seguiment de la Visió Internacional de la
URV 2025, basats en 4 eixos: internacionalització de la institució, mobilitat in/out,
institució socialment compromesa i internacionalització a casa.

CU 27/11/2020



34

Establir una nova relació entre la societat i la comunitat universitària, amb uns principis ètics
que fomentin una societat justa, integradora i compromesa amb els valors de la igualtat,
sostenibilitat i orientada al bé comú.

5.1

5.1.1 II Jornada Xarxa Cooperació al Desenvolupament Catalunya Sud,
organitzada per l’Oficina de Compromís Social de la URV i l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament. Presentació del Manual d’Anàlisi dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible i de la Guia d’entitats de cooperació i medi ambient del
Sud de Catalunya.

5. Compromís social

Actuacions 

2020-21

Desembre 2020

5.1.2 Acceptació del donatiu bibliogràfic del Dr. Joan Martí i Castell, ex-rector de
la URV.

CG 17/12/2020

5.1.3 Aprovació de l’acord sobre acció social i solidària de l’Oficina de
Compromís Social de la URV.

CG 25/02/2021

5.1.4 Guia per promoure la salut i la sostenibilitat en l’organització, celebració i
participació en actes institucionals i acadèmics de la URV.

CG 25/02/2021

5.1.5 Aprovació del Codi Ètic de la URV, que orienta la convivència de la comunitat
universitària i les relacions amb la societat i el territori.

CU 14/07/2020
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Establir una nova relació entre la societat i la comunitat universitària, amb uns principis ètics
que fomentin una societat justa, integradora i compromesa amb els valors de la igualtat,
sostenibilitat i orientada al bé comú.

5.1

5. Compromís social

Actuacions 

2020-21

5.1.6 Aprovació del Reglament de la Comissió d’Ètica de la URV, encarregada de
vetllar per l’acompliment dels principis ètics i garantir-ne la difusió entre tots els
membres de la URV.

CU 27/11/2020

5.1.7 Aprovació del Compromís per a la biodiversitat als campus de la URV, per
implantar i dur a terme actuacions mitjançant un estàndard.

CG 25/02/2021

5.1.8 Protocol d’acompanyament social extraordinari per causes d’especial
vulnerabilitat o d’emergència humanitària de l’estudiantat de la URV

Comissió URV 

Solidària

21/07/2020

5.1.9 Organització de 4 Webinars sobre Benestar i Salut, adreçats a estudiants,
PDI, PAS i Alumni: Salut Digital; Els Objectius de Desenvolupament Sostenible;
Alimentació saludable i sostenible; Com afrontar l’ansietat davant dels exàmens (per a
estudiants).

Curs 2020-21
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5.2.3 Acte de conferiment del títol de doctora honoris causa a la Dra. Marina
Subirats, impulsora de les polítiques d’igualtat.

30/04/2021

5. Compromís social

Actuacions 

2020-21

Promoure una universitat inclusiva, transformadora i solidària, capaç de donar resposta als
reptes col·lectius, connectada amb les entitats, institucions i agents del territori, que
contribueixi al desenvolupament i transformació social i cultural del nostre entorn.

5.2

5.2.4 Nous premis de Compromís Social Immaculada Sastre Miró, per
reconèixer aquells treballs de fi de grau, de fi de màster i tesis doctorals que tractin
una necessitat real de la societat.

CG 28/04/2021

5.2.5 Participació de la URV en la Xarxa d’Universitats per la Infància i
l’Adolescència.

CG 28/04/2021

5.2.1 Acord per nomenar doctora honoris causa de la URV la Dra. Pilar
Galan, experta en epidemiologia nutricional i salut pública.

CG 17/12/2020

5.2.2 Aprovació de la Normativa per nomenar doctors o doctores honoris
causa a la URV i convocatòries per als cursos 2021-22 i 2022-23.

CG 25/02/2021
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5. Compromís social

Actuacions 

2020-21

Promoure una universitat inclusiva, transformadora i solidària, capaç de donar resposta als
reptes col·lectius, connectada amb les entitats, institucions i agents del territori, que
contribueixi al desenvolupament i transformació social i cultural del nostre entorn.

5.2

5.2.6 Ampliació de la seu del Campus Extens a Falset. Curs 2020-21

5.2.7 Projecte Alimentació saludable i sostenible a la URV: enquesta a la
comunitat universitària  1.427 respostes (1.044 estudiants, 201 PAS i 182
PDI).

Curs 2020-21
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Captar més estudiants del territori que opten per formar-se en altres demarcacions
i, alhora, retenir millor l’estudiantat que ja ha iniciat els estudis a la institució.6.1

6. Estudiants i ocupabilitat

Actuacions 

2020-21

6.1.4 Modificació de la normativa de grau, màster i doctorat per prorrogar els
períodes de matrícula de màster i doctorat.

CG 28/10/2020

CG 27/07/20206.1.1 Increment de l’aportació URV i Consell Social per als ajuts de matrícula
per a estudiants amb dificultats econòmiques fins arribar als 73.836,97€ el
curs 2019-20. Es proposa un ajut addicional de 75.000€ per al curs 2020-21.

CG 27/07/20206.1.2 Modificació de la Normativa de matrícula de grau i màster 2020-21 per tal
que aquells màsters que així ho acordin puguin allargar la segona fase de
preinscripció durant tot el mes de juliol i agost.

CG 27/07/20206.1.3 Modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat:
 Període extraordinari de lectura de tesis doctorals
 Nou termini màxim per a dipòsit de les tesis doctorals
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Captar més estudiants del territori que opten per formar-se en altres demarcacions
i, alhora, retenir millor l’estudiantat que ja ha iniciat els estudis a la institució.6.1

6. Estudiants i ocupabilitat

Actuacions 

2020-21

6.1.6 Jornades de Portes Obertes 2021: 1.985 assistents vs. 1.909 del 2020 Abril 2021

6.1.5 Enquesta extraordinària als estudiants: valoració de la docència
híbrida en el 1r quadrimestre i del seu estat emocional: 2.606 respostes.

Gener-Febrer 

2021

6.1.7 Les consultes de les guies del CRAI de la URV han augmentat un 396%

durant l’any 2020. El CRAI ha produït prop de 50 noves guies digitals per facilitar

l’accés dels estudiants als recursos de la biblioteca digital, que ha augmentat

un 43% respecte l’any anterior.

2020-2021

Augmentar la participació de l’estudiantat en òrgans de govern, en especial als
centres docents, on les decisions els afecten més directament.6.3

CG 28/10/20206.3.1 Aprovació del Reglament del Consell d’Estudiants de la URV

CG 17/12/2020

6.3.2 Aprovació del nombre, distribució d’escons i col·legis electorals de les
circumscripcions de representants d’estudiants al Claustre Universitari
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6. Estudiants i ocupabilitat

Actuacions 

2020-21

Fomentar les condicions per a la millora de la inserció laboral de l’alumnat.6.4

6.4.3 Posada en marxa d’EbreJobs al Campus Terres de l’Ebre, una borsa de treball
qualificat per retenir talent al territori.

Curs 2020-21

6.4.4 Desplegament de l’espai de desenvolupament professional adreçat als
estudiants de màster com a servei addicional per incrementar la seva ocupabilitat.

CG 28/04/2021

6.4.5 Fira Virtual d’Ocupació 2021, amb més de 50 empreses i agents clau del teixit
empresarial de la demarcació de Tarragona.

Maig 2021

6.4.2 Curs 2020-21: desplegament de 3 projectes pilot de formació dual a la Facultat
de Química, la Facultat de Ciències Jurídiques i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.

Curs 2020-21

6.4.1 Definició i preparació del model d’avaluació diferenciada del nivell

d’assoliment de les competències transversals per al Pla pilot del curs 2021-22 a la

Facultat de Ciències Jurídiques, la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia i la

Facultat de Química.

Curs 2020-21
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Impulsar una oferta de formació contínua que respongui a les necessitats de
l’entorn.6.5

6. Estudiants i ocupabilitat

Actuacions 

2020-21

6.5.1 Aprovació de 3 nous títols de postgrau per al curs 2020-21:

 Diploma de Postgrau en Supervisió en l’Àmbit de l’Atenció a les Persones

 Diploma de Postgrau en Polítiques d’Habitatge

 Diploma de Postgrau en Desenvolupament, Dinamització, Valorització i Gestió
Pública d’Actius Locals

CG 27/07/2020

6.5.2 Aprovació de 3 nous títols de postgrau per al curs 2021-2022:

 Màster Interuniversitari en Tecnologies de Hidrogen

 Màster en Coaching del Desenvolupament Personal i Vulnerabilitat Psicosocial

 Diploma de Postgrau en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
per a Educació Infantil i Primària

CG 25/02/2021

CG 28/04/2021

6.5.3 La URV, a través del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, lidera la
formació contínua de nivell superior (4 i 5) en l’àmbit de les energies renovables, dins
del Projecte de Formació Contínua de Nivell Superior per a l’Ocupació i l’Aprenentatge,
impulsat per la Secretaria d’Universitats i Recerca, el Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC) i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Curs 2020-21
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Promoure una Universitat participativa, basada en l’escolta, el diàleg i la implicació de tothom
en les decisions, compromesa en la transparència, i que democratitzi i humanitzi la política
universitària.

7.1

7.1.1 Creació de la Unitat d’Igualtat. CG 27/07/2020

7.1.2 Reunions obertes de l’equip de govern amb la comunitat universitària per
escoltar les inquietuds, preguntes i comentaris de tots els seus membres. Cada sessió
va tenir una mitjana d’entre 65 i 85 assistents.

Gener 2021

7.1.3 Reforma de l’Estatut de la URV: habilitació del web https://participa.urv.cat/
per iniciar el procés participatiu de la comunitat universitària.

Abril 2021

7.1.4 Presentació de la nova App de la URV, el canal de comunicació de la institució
amb la seva comunitat.

Març 2021

7. Governança

Actuacions 

2020-21

https://participa.urv.cat/
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Millorar l’eficiència en la gestió i en els recursos.7.2

7. Governança

Actuacions 

2020-21

7.2.2 COVID: la URV ha rebut 3,1 M€ en concepte de fons COVID transferit per la
Generalitat de Catalunya. S’han destinat de la manera següent:

 44%: TIC
 24%: pròrroga de contractes de PIPF i PSR
 10%: subministraments diversos
 9%: contractació de reforços COVID
 8%: adequació d’espais i neteja
 5%:disminució d’ingressos del CFP-FURV i indemnitzacions a contractistes

2020-2021

Promoure una Universitat participativa, basada en l’escolta, el diàleg i la implicació de tothom
en les decisions, compromesa en la transparència, i que democratitzi i humanitzi la política
universitària.

7.1

7.1.6 Primera sessió ordinària del Claustre Universitari, en format no presencial i

retransmesa en streaming per a tota la comunitat universitària.

CU 14/07/2020

7.2.1 Aprovació de la política de signatura electrònica i certificats digitals de la
URV.

CG 27/07/2020
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Adaptació del curs 2020-21 

de la URV a la COVID-19
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• Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 24 de maig de 2021, pròrroga i modificació del 30% al 50%

de presencialitat

• Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 9 de març de 2021, establiment del 30% de presencialitat

• Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 9 de febrer de 2021, docència híbrida a primer curs

• Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 21 de gener de 2021, de pròrroga de les mesures establertes

en resolucions anteriors durant el segon quadrimestre acadèmic

• Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 25 de novembre, de pròrroga de les mesures establertes en

resolucions anteriors

• Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 20 de novembre, per a la reobertura dels CRAI

• Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 30 d'octubre, de pròrroga de les mesures establertes en

resolucions anteriors

• Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 13 d'octubre, docència virtual

• Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, de 18 de setembre, que modifica i substitueix la Resolució de 30

de juny relativa a les activitats de docència als centres i instal·lacions de la URV i la Fundació URV previstes durant el

curs 2020-21

Informació específica a la Web URV
Resolucions de la rectora n=9

Instruccions de Gerència n=5

• Instrucció 8/2020, d'1 d'octubre de 2020, sobre el treball a distància del PAS de la URV

• Instrucció 9/2020, de 3 de novembre de 2020, de restricció temporal de la presencialitat del PAS

• Instrucció 10/2020, de 23 de novembre de 2020, de pròrroga de la restricció temporal de la presencialitat del PAS

• Instrucció 11/2020, de 7 de desembre de 2020, de pròrroga de la restricció temporal de la presencialitat del PAS

• Instrucció 1/2021, de 7 de gener de 2021, de pròrroga de la restricció temporal de la presencialitat del PAS
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Pla de cribratges a la URV



Pla de cribratges massius a les universitats catalanes

 Pla de cribratges a la URV

 Adreçat a estudiants i personal URV/FURV, personal i empreses que presten

serveis a la URV/FURV, centres adscrits i centres de recerca.

 Punts de cribratge, cites ofertes, reservades i realitzades i ratis.

Campus

Bellissens

Campus

Sescelades

Campus

Catalunya

Campus

Terres de l’Ebre
Total

Dies de cribratge 21, 26 i 28 d’abril 19, 20 i 30 d’abril 22 i 27 d’abril 15 i 29 d’abril

Cites ofertes 1.120 800 800 400 3.120

Cites reservades 863 802 741 304 2.710

Cites realitzades 753 755 669 221 2.398

Cites reservades respecte les ofertes 77% 100% 93% 76% 87%

Cites realitzades respecte les ofertes 67% 94% 84% 55% 77%

Font: Regions sanitàries del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre



Pla de cribratges massius a les universitats catalanes

 Indicadors sobre les proves realitzades agregades per col·lectiu

Distribució de les proves realitzades agregades per col·lectius de la URV i FURV

Col·lectiu Estudiants PAS* PDI Altres** Total

PCR realitzades 1.343 517 483 48 2.391

Tests serològics realitzats 1.331 516 475 47 2.369

Proves totals realitzades 2.674 1.033 958 95 4.760

Font: Departament de Salut

56%

22%

20%

2%

Distribució de les proves realitzades per col·lectius

Estudiants

PAS*

PDI

Altres**

* En el col·lectiu PAS s'inclouen també

altres tipus de professionals, com per

exemple personal d’empreses externes.

** El col·lectiu Altres correspon a

personal no contractat per la Universitat

que realitza tasques d’investigació.



Pla de cribratges massius a les universitats catalanes

 Indicadors sobre la positivitat de les proves realitzades al conjunt

d’universitats catalanes

PCR

Universitat Positivitat

Proves 

realitzades

UAB 0,63% 13.308

UDL 0,44% 1.846

UPF 0,44% 4.925

UDG 0,43% 2.383

URL 0,42% 2.195

UVIC 0,37% 1.383

UIC 0,35% 865

UAO 0,29% 345

UB 0,22% 2.950

URV 0,17% 2.391

UPC 0,10% 3.113

UOC 0,00% 53

Total/Mitjana 0,44% 35.757

Tests serològics

Universitat Positivitat

Proves 

realitzades

UAB 4,22% 12.963

UB 3,39% 770

URL 2,83% 2.171

UPF 2,71% 4.671

UDG 2,34% 2.335

UOC 2,04% 50

UPC 2,00% 1.722

URV 1,91% 2.369

UIC 1,90% 851

UVIC 1,84% 1.216

UAO 1,79% 338

UDL 0,56% 1.809

Total/Mitjana 3,04% 31.265

0,17%

1,91%

0,44%

3,04%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

PCR Tests serològics

Positivitat de les proves 
realitzades

Positivitat prova (URV)

Positivitat prova (conjunt
d'universitats catalanes)

font: Departament de Salut



Pla de cribratges massius a les universitats catalanes

 Organismes i unitats implicades en l’organització

Interns

 Oficina Logística de Campus Catalunya 

i de Campus Sescelades

 Consergeria de la Facultat d’Economia 

i Empresa

 Direcció del Campus Terres de l’Ebre

 Gerència

 Servei de Recursos Informàtics i TIC

 Oficina de Prevenció de Riscos 

Laborals Mancomunada

Externs

 Àrea sanitària del Camp de Tarragona

 Àrea sanitària de Terres de l’Ebre

 Unitats mòbils del Departament de Salut

 Departament de Salut

Gràcies a tots i a totes per la implicació i dedicació
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Digitalització de recursos al CRAI
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774.175 1.561.506

43.348 1.254.316

11.531 62.183

622.820486 5.504

110 26.068

1.254.316

331

269

vs 2019 vs 2019
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Accessos a recursos digitals



54Període Gener 2020 - Maig 2021 Font Servei de Recursos Educatius

Campus virtual: accés d’estudiants per mes



55Font Servei de Recursos Educatius

Campus virtual: accés de docents per mes

Període Gener 2020 - Maig 2021



56Període Març 2020 - Maig 2021 Font ICE / Servei de Recursos Humans

Webinaris: participants per mes
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MS Office: utilització del correu electrònic

Font Servei de Recursos Informàtics i TICPeríode Gener 2020 - Abril 2021
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MS Office: utilització de l’eina Teams

Font Servei de Recursos Informàtics i TICPeríode Gener 2020 - Abril 2021
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Posicionament



60Font UNEIX

Pes relatiu (%) i posició de la URV en el sistema universitari públic 

de Catalunya (SUPC)



61Font SciVal

Mapa de les universitats del món segons la producció científica i l’impacte. 

Període 2015-19 (mitjana anual)
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Les universitats públiques catalanes als rànquings mundials d’universitats. 

Posició global 

Font Rànquings ARWU, THE, QS, RUR, CWUR



63Font Rànquing THE

La URV als rànquings mundials d’universitats. Impacte en els ODS
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La URV als rànquings d’abast estatal

Fundación CyD. https://www.fundacioncyd.org/resultados-del-ranking-cyd-2021/  

Ranking Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) 2021

Mostra: 77 universitats espanyoles, 48 públiques (100% de les públiques) i 29 privades (76% de les privades)

Les 15 universitats espanyoles que destaquen per tenir un nombre més elevat d’indicadors del grup de major rendiment

relatiu són: Autònoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Navarra, Pompeu Fabra, Carlos III de Madrid, Ramon Llull,

Pontificia Comillas, Barcelona, Rovira i Virgili, Deusto, Politècnica de Catalunya, Internacional de Catalunya, Mondragon

Unibertsitatea, Girona i València – Estudi General (URV: 6ª de les 48 universitats públiques i 4ª de les catalanes)

Font
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La URV als rànquings d’abast estatal

U-Ranking. https://www.u-ranking.es/analisis.phpFont

U-Ranking de las Universidades Españolas

Mostra: 48 universitats públiques (100% de les públiques) i 

22 privades (58% de les privades)

U-Ranking ordena les universitats espanyoles en funció del seu rendiment - docent i de recerca i innovació- corregint els

efectes de la mida. Les universitats amb un mateix índex de rendiment se situen al mateix nivell ordenades alfabèticament.

URV: 3r nivell



www.urv.cat


