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Presentació
Em plau presentar-vos l’Informe del rector al Claustre, que 
recull la informació principal que es deriva del darrer any. 
El text s’ha estructurat en quatre grans apartats cadascun 
dels quals s’ha anat presentant al Consell de Govern 
durant aquest curs acadèmic com a informe particular. 
Així, els apartats estan dedicats a la formació, a la recerca i 
producció científica, a la tercera missió i a l’eficàcia i 
eficiència en l’ús dels recursos. A més, la informació que 
aporten s’ha complementat, d’una banda, amb les actua-
cions principals que s’han dut a terme en cadascuna de les 
missions de la Universitat Rovira i Virgili i, d’altra banda, i 
a fi de disposar d’una visió més global, amb la relació dels 
principals acords presos pel Consell de Govern i les actua-
cions previstes en el programa de govern.  L’annex recull el 
conjunt de normatives de la URV vigents per als diferents 
àmbits d’activitat. 

El document, exposa, doncs, un conjunt de dades 
rellevants sobre la situació de la Universitat en totes les 
seves dimensions. Cal destacar que una visió global i preci-
sa d’aquestes característiques és fruit d’un treball sostin- 
gut des de fa anys pel que fa als sistemes d’informació, que 
són els que permeten consolidar i ampliar la informació 
que tenim. Disposar de la informació i la corresponent 
anàlisi esdevé fonamental tant per a prendre decisions 
com per rendir comptes a la societat.

Pel que fa a l’informe, l’apartat de formació expressa la 
consolidació dels nous estudis de grau i màster i una 
estabilització de la formació permanent en un context 
encara de recessió econòmica. Destaca també el creixent 
nombre d’estudiants de doctorat, en què un de cada tres 
són internacionals, així com de tesis llegides. També la 
recerca presenta uns bons resultats, amb una alta produc-
ció i impacte científic, en els quals la caiguda dels fons 
competitius en l’àmbit català i estatal s’ha vist compensa-

da en part per l’increment dels recursos europeus. En un 
context de crisi, s’han pogut mantenir les actuacions 
dirigides a impulsar el desenvolupament territorial, tant 
des del vessant sociocultural com des del socioeconòmic. 
Finalment, l’apartat d’eficiència i eficàcia en l’ús dels 
recursos aporta informació acurada sobre com la URV ha 
destinat els recursos disponibles a assolir les tasques i els 
resultats assenyalats en els apartats anteriors.

Pel que fa al posicionament i com a indicador global, és 
molt remarcable que la Universitat Rovira i Virgili figuri per 
segon any consecutiu entre les cent millors universitats del 
món amb menys de cinquanta d’any d’edat, concretament 
en el lloc vuitanta, d’acord amb el rànquing 100 under 50 de 
la revista Times Higher Education. Aquesta posició és 
complementada per una bona situació tant en el context 
català com espanyol en les dimensions tant de formació 
com de recerca.

L’actuació de la Universitat Rovira i Virgili en el curs 
2014-15 s’ha produït encara en un context de reducció dels 
recursos públics i, si bé la seva afectació ha estat minvada 
per l’increment d’ingressos de matrícula, s’han hagut de 
mantenir les restriccions pressupostàries. Els bons resul-
tats són fruit de la dedicació del personal de la Universitat, 
el seu capital, que junt amb la interrelació amb els estu-
diants i la interacció amb la societat, han de permetre 
avançar en el camí de la millora contínua. El moment social 
i econòmic que viu el país requereix que les institucions 
d’educació superior aportin el màxim de valor a la seva 
societat i aquest és el compromís de la Universitat Rovira i 
Virgili.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector 
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Matrícula Titulats

Pes URV/SUPC

Posició URV/SUPCX

LLEGENDA

01
Posicionament de la URV en el Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)

10,8%
Finançament variable per objectius. 
Millora de l’RDI

5a

8,6%
Finançament variable per objectius. 
Millora de la docència 4a

8,8%
Finançament en transferències 
corrents de la Generalitat

4a

7,5%
doctorat 5a

8,5%
màster 4a

8,5%
grau

%

4a

7,7%
doctorat 4a

9,4%
màster 4a

9,3%
grau 4a

6,8%
Finançament 
competitiu 

5a

6,6%
Finançament
no competitiu

4a

8,3%
Personal 
acadèmic 
total (ETC) 

4a8,2%
PAS 4a

4a

FORMACIÓ

RDI RECURSOS HUMANS RECURSOS ECONÒMICS

(Curs 2012-13) 

(Any 2014) (Any 2014) (Any 2013) 

Font: UNEIX Font: UNEIX Font: Departament d’Economia i Coneixement. Direcció General d’Universitats.

Font: UNEIX
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02
Mapa de les universitats del món segons producció científica i impacte. Període 2008-12
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Universitats de països amb despesa en 
R+D/PIB superior a la de Catalunya (UE, 
Estats Units  i Japó)

203 
Universitats

(8%)

 
+ Producció
+ Impacte
Respecte la URV 

501 
Universitats

(18%)

 
+ Producció
 -  Impacte
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1.917 
Universitats

(71%)

 
 -  Producció
 -  Impacte
Respecte la URV 

-

91 
Universitats

(3%)

 
 -   Producció
 + Impacte
Respecte la URV 

Nota: De les més de 18.000 universitats del món (World Higher Education Database, 2014), en aquest gràfic hi ha 
representades les 2.713 institucions que van publicar més de 100 articles en revistes científiques durant el 2012 i té 
en compte les publicacions del període 2008-12 recollides a la base de dades Scopus.
Font: SIR 2014.
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03
La URV als rànquings d’universitats

Europa Espanya Món 
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Formació

Formació

L’escenari actual en matèria de política universitària ha 
estat marcat, entre altres, per l’aprovació del Reial decret 
43/2015, de 2 de febrer, que obre la possibilitat de 
programar títols de grau amb un mínim de 180 crèdits —a 
més a més dels actuals de 240 crèdits— amb la consegüent 
revisió de la durada dels màsters, d’entre un i dos anys. No 
modifica, però, cap de les directrius que regulen els títols 
que habiliten per exercir professions regulades.

Davant d’aquest Reial decret, les universitats han acordat 
un mateix posicionament i la majoria coincideixen en la 
necessitat d’analitzar els efectes que en tindria l’aplicació, 
tant des del punt de vista acadèmic com econòmic. Així, la 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles ha 
plantejat a les universitats que en formen part endarrerir 
fins al curs 2017-18 el desplegament de l’oferta de graus de 
tres anys. De la seva banda, les universitats catalanes han 
valorat positivament la proposta, si bé, d’acord amb el 
Govern, els rectors han decidit que determinats graus de 
tres anys es puguin implantar de manera excepcional al 
curs vinent, sempre i que es tracti de títols nous i singulars 
i s’orientin a la captació d’estudiants estrangers. En aquest 
sentit, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya 
ha autoritzat posar en marxa quatre graus de nova creació i 
180 crèdits per al curs 2016-17, que impliquen la Universi-
tat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la 
Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat 
Pompeu Fabra. Paral·lelament, ha aprovat crear tres 
comissions per estudiar l’impacte de la implementació 
dels graus de tres anys en l’oferta de titulacions: la prime-
ra, de garantia de la qualitat acadèmica; la segona, de 
garantia del finançament de les universitats, i la tercera, de 
garantia de l’accés dels estudiants, preus i beques.

En clau interna, el Claustre del novembre de 2014 va 
acordar engegar el procés per redactar un pla director per a 
la reestructuració de l'oferta docent de grau, màster i 
doctorat de la URV. Aquest procés s’emmarca en el desple-
gament del contracte programa amb centres i departa-
ments per al període 2014-17, que en una primera fase s’ha 
fixat com a objectiu definir un pla estratègic per a cada 
unitat que prioritzarà la revisió i reordenació de l’oferta 
acadèmica per adaptar-la a la situació actual. El document 
final, que s’ha presentat en el Claustre de maig de 2015, 
parteix d’una reflexió general i de l’anàlisi crítica de l'ofer-
ta acadèmica alhora que estableix els criteris generals per 
revisar i formular noves propostes. Així, el procés de 
revisió de l’oferta acadèmica ha de posar en valor els 
elements que configuren la definició, el disseny i la 
implantació de noves propostes d’ensenyaments a través 
dels criteris següents: definició de l’oferta, disseny dels 
continguts, configuració de l’encàrrec docent i planificació 
docent. En aquest sentit, la Universitat ha fixat una 
dimensió global, equiparable a la del sistema d’educació 
superior dels països de la UE, amb una visió integral de tots 
els nivells formatius i l’objectiu d’evolucionar cap a una 
estructura d’estudiants de grau–màster–doctorat equiva-
lent respectivament a 80%–15%–5%.

També durant aquest curs s’ha posat en marxa el procés 
d'acreditació de les titulacions oficials de grau i de màster. 
A la URV, tres centres, l’Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria Química, la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia i la Facultat de Lletres, han rebut les visites dels 
comitès d’avaluació externa que han permès acreditar amb 
bons resultats tres titulacions de grau i quatre més de 
màster. A començaments de juny està prevista la visita 

externa a la Facultat d’Economia i Empresa per acreditar 
les tres titulacions de grau que s’hi imparteixen. Amb 
motiu de l'acreditació, aquest centre ha desplegat un 
projecte pilot per revisar en profunditat el sistema intern 
de garantia de la qualitat (SIGQ) i adaptar-lo als nous 
requeriments dels processos de seguiment de la qualitat i 
l’acreditació. Fruit d'aquest projecte s'ha desenvolupat el 
nou SIGQ de la URV que s'aplicarà gradualment a la resta de 
centres.



XINFORME DEL RECTOR AL CLAUSTRE 2015

Formació

cara al curs 2015-16. Així, com a novetats més significa-
tives, la Normativa de docència modifica el nombre mínim 
d’estudiants per programar i mantenir activades assigna-
tures optatives i estableix la repercussió de la direcció de 
tesis doctorals en l’encàrrec docent del professorat. Aquest 
darrer punt ha implicat també modificar la Normativa del 
pacte de dedicació amb un doble objectiu: reconèixer el 
caràcter formatiu dels estudis de doctorat i la tasca que 
duen a terme els directors de tesis, equiparant aquesta 
activitat a la docència impartida en els títols de grau o de 
màster, i donar millor suport als estudiants de doctorat en 
reconèixer la tasca docent dels directors de tesis.

Amb relació a la Normativa acadèmica i de matrícula, s’han 
sintetitzat i unificat les redaccions de les normatives ante-
riors, moltes de les quals eren gairebé idèntiques fossin de 
grau o de màster, i a partir d’ara s’estructuren sobre la base 
del seu contingut funcional en una Normativa acadèmica 
de grau i màster i una Normativa de matrícula de grau i 
màster. Finalment, cal remarcar que l’organització dels 
estudis de doctorat es recull en la Normativa acadèmica i de 
matrícula de doctorat. 

Pel que fa a l’oferta d’estudis del curs 2014-15, en l’àmbit 
del grau s’han posat en marxa sis dobles titulacions 
dissenyades a partir de graus existents, amb una oferta 
global de 45 estudis en centres propis i dos més en centres 
adscrits. En l’àmbit del postgrau, la URV ha ofert 49 estudis 
de màster universitari i 22 estudis de doctorat.

Com a eina de suport a la qualitat i a la internacionalització 
del doctorat, i alhora promoció de les dobles titulacions, en 
el darrer any s’han iniciat els tràmits per signar nou 
convenis internacionals de codirecció de tesis doctorals 
entre la URV i universitats d’Alemanya, Mèxic, Tunísia, 
Brasil i França. En aquest àmbit, destaca igualment la 
participació en la segona convocatòria de doctorats indus-
trials amb nou projectes col·laboratius amb empreses 
—setze en global sumant els de la primera convocatòria— 
que seran objecte d’una tesi doctoral.

Quant a la programació de nous estudis, tot i les restric-
cions de la programació universitària de Catalunya, la URV 
ha presentat diverses propostes per implantar al curs 
2015-16:

En l’aspecte normatiu, el Consell de Govern ha 
reorganitzat i adequat a la reglamentació vigent les 
normatives relacionades directament amb la docència de 

Un màster nou i vuit modificacions substancials         
derivades de canvis en màsters vigents que comporten 
la implantació de nous màsters.

El programa de doctorat interuniversitari de Geografia, 
Planificació Territorial i Canvi Climàtic, coordinat per la 
Universitat de Granada.
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Introducció
Aquest document recull els principals resultats de l'acció 
formativa de la Universitat Rovira i Virgili en els nivells de 
grau, màster universitari, doctorat i formació permanent, 
a través de la qual compleix amb la primera de les missions 
que té encomanades: la formació de les persones. Es tracta 
d'un informe sectorial centrat en aquesta funció que, 
mitjançant una mostra representativa d'estadístiques i 
indicadors, pretén donar suport als responsables 
acadèmics de la institució i els òrgans de govern en la seva 
tasca d'anàlisi i valoració del comportament de la matrícu-
la i els resultats acadèmics dels estudiants de les titula-
cions que conformen l'oferta d'estudis dels nivells esmen-
tats.

Fins ara, com corresponia en aquest començament del curs 
acadèmic, es presentava al Consell de Govern un informe 
sobre la preinscripció i la matrícula de nou accés d'estudis 
oficials de grau i de màster universitari. Enguany, però, 
mantenint la pretensió del document inicial, s'ha fet un 
replantejament amb l'objectiu de donar una visió global de 
l'activitat formativa i ampliar-ne l'abast i les dimensions 
d'anàlisi. La finalitat és disposar d'un instrument de 
referència que integri els components relatius a la tasca 
formativa de la Universitat.

El document s’organitza en quatre parts, una per a cada 
nivell formatiu. En cadascuna d’aquestes parts es recullen 
les dades més rellevants sobre demanda, matrícula i resul-
tats acadèmics del curs que encetem, així com el posicio-
nament de la URV en el sistema universitari català i un 
apartat final de conclusions.

Les dades d’oferta, demanda i matrícula es refereixen al 
curs 2014-15 i les de rendiment acadèmic i titulats, al curs 
2013-14. Cal tenir en compte, però, que en el moment de 
l’explotació i elaboració del document (24 d’octubre de 
2014) la informació és encara provisional. L’informe

amb les dades definitives s’inclourà en l’Informe del 
rector al Claustre que es presentarà al maig.

En els estudis de màster no es tenen en compte les dades 
dels màsters interuniversitaris coordinats per altres 
universitats que, segons els convenis subscrits, són les 
encarregades de formalitzar la matrícula. Tampoc s’hi 
inclou la matrícula dels estudiants del màster en Formació 
del Professorat d'ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idi-
omes.

Quant al doctorat, es mostren únicament les dades conso-
lidades del curs 2013-14, ja que la matrícula del curs 
2014-15 està oberta fins al 31 de maig de 2015 i les dades 
disponibles són encara molt parcials.

Finalment, les dades de formació permanent fan referèn-
cia a les activitats iniciades durant l’any 2014, que encara 
no s’han tancat.
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Introducció

Les dades que es presenten en aquest informe es poden 
consultar, actualitzades diàriament durant el període de 
matrícula, a través dels informes següents disponibles als 
apartats de “Formació” i “Recursos programació acadèmi-
ca” de la “URV en xifres”:

FORMACIÓ

01 Oferta i demanda
OD1 Oferta i demanda d’estudis de 1r i 1r i 2n cicle i grau
OD4 Evolució de la preinscripció de màsters universi-
taris
- Oferta i demanda d’estudis de grau. Curs 2014-15

02 Accés
AC1 Estudiants de nou accés a estudis oficials de 1r, 1r i 
2n cicle i grau segons tipologia d’ingrés
AC2 Estudiants de nou accés a estudis de màster univer-
sitari segons tipologia d’ingrés

03 Matrícula
MT3 Accés i matrícula d’estudis de grau
MT4 Accés i matrícula d’estudis de màster universitari

04 Titulats
TIT1 Titulats d’estudis de grau
TIT2 Titulats d’estudis de màster universitari

05 Rendiment acadèmic
RA1 Taxa de rendiment acadèmic de grau
RA2 Taxa de rendiment acadèmic de màster universitari

07 Doctorat
DC1 Estudiants de doctorat segons nacionalitat
DC5 Evolució de tesis doctorals
DC7 Preinscripció en programes de doctorat

RECURSOS PROGRAMACIÓ ACADÈMICA

Mobilitat geogràfica estudiants de grau en el SUC   
Mobilitat geogràfica estudiants de màster en el SUC

La “URV en xifres” és una eina que la Universitat, des de la 
intranet, posa a l’abast de la comunitat universitària per 
facilitar l’accés a informació institucional útil per desen-
volupar l’encàrrec acadèmic i/o de gestió. Per accedir-hi 
cal fer-ho prèviament a l’espai intranet seguint el procedi-
ment habitual a través de l’adreça https://intranet.urv.cat
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Graus
Al curs 2014-15 la URV ofereix 45 estudis de grau i dos més 
en centres adscrits, amb una oferta global de 3.200 places. 
La novetat d’aquest curs és la posada en marxa de sis 
dobles titulacions dissenyades a partir de graus existents. 
Enguany la demanda en primera opció d'estudis de grau 
del sistema universitari públic i la Universitat de Vic ha 
disminuït respecte al curs passat un 3,8%, mentre que la de 
la URV s’ha reduït un 14%, de manera que se situa en 3.251 
persones (3.788 el curs 2013-14). Els estudis més sol·lici-
tats són Medicina, Infermeria, Fisioteràpia i Psicologia. 
Respecte al curs anterior, els estudis d’Antropologia i 
Evolució Humana, Enologia, Pedagogia i Finances i 
Comptabilitat són els que registren més increment de la 
demanda, mentre que una trentena de titulacions 
disminueixen la demanda en un 26% de mitjana. Tot plegat 
fa que tan sols 21 estudis tinguin una demanda superior a 
l'oferta de places.

La matrícula de nou accés del curs 2014-15, amb dades 
encara provisionals, és de 3.092 persones, davant les 3.144 
dels curs anterior. La principal via d’accés és a través de les 
PAU (60%), seguit dels estudis de cicles formatius (CGFS) 
que aporten el 19%. Amb una proporció inferior es troben 
les vies d’accés dels estudiants que han iniciat estudis 
universitaris i decideixen canviar de titulació (13%). La 
resta de vies tenen una aportació inferior al 3%.

La proporció d’estudiants de la demarcació de Tarragona 
que han aprovat les PAU i s’han matriculat a la URV és del 
60%. Amb relació al curs 2013-14, la demarcació que ha 
reduït de manera més accentuada la quota de matriculats 
ha estat el Baix Camp, que baixa del 82% al 68%. La resta de 
comarques de la demarcació milloren o mantenen els 
valors del curs anterior.

L’efecte de la disminució del nou accés es tradueix en una 
reducció de la matrícula total, que a 24 d’octubre de 2014

era d’11.574 estudiants i 10.537 estudiants equivalents a 
temps complet. El 59% de les persones matriculades són 
dones, que són les més nombroses en tots els àmbits, a 
excepció de les enginyeries.

Pel que fa a la participació dels estudiants en programes de 
mobilitat, durant el curs 2013-14 han fet estades a la URV 
345 persones, principalment a través del programa Eras-
mus, i 447 estudiants de la URV han realitzat estades en 
altres universitats, sobretot en països de la Unió Europea.

Quant als resultats acadèmics, les taxes de rendiment 
(82,6%) i èxit (91,6%) del curs 2013-14 mostren un compor-
tament similar al del curs anterior. Finalment, les 
persones que han acabat estudis oficials de grau, llicencia-
tures, diplomatures i enginyeries del curs 2013-14 són 
2.039, un 8% inferior a la promoció anterior (2.215). Del 
total de persones titulades, 1.509 han cursat estudis 
oficials de grau i d’aquestes, el 93% ha obtingut el títol en el 
temps previst a la normativa.
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03
Estudis més sol·licitats del Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC) per branca de coneixement

Enginyeria i arquitectura
Enginyeria en tecnologies industrials (UPC)
Enginyeria informàtica (UPC)
Arquitectura (UPC)

Dem. 1a/Oferta
1,41
1,44
1,19

Dem. 1a/Oferta (URV)
-

0,66
1,03

Ciències socials i jurídiques
Administració i direcció d'empreses (UB)
Dret (UB)
Educació primària (UB)

Dem. 1a/Oferta
1,14
1,40
0,89

Dem. 1a/Oferta (URV)
0,72
0,95
0,95

Arts i humanitats
Belles arts (UB)
Història (UB)
Estudis anglesos (UB)

Dem. 1a/Oferta
1,11
0,59
0,99

Dem. 1a/Oferta (URV)
-

0,57
0,86

Ciències
Biologia (UB)
Química (UB)
Física (UB)

Dem. 1a/Oferta
1,83
1,07
1,13

Dem. 1a/Oferta (URV)
-

0,61
-

Ciències de la salut
Medicina (UB)
Psicologia (UB)
Infermeria (UB)

Dem. 1a/Oferta
6,04
1,99
2,17

Dem. 1a/Oferta (URV)
3,79
1,20
1,56

02
Ràtio demanda 1a opció i nou accés a 1r curs/oferta. Curs 2014-15

Tit
ula

cio
ns

100% 200%

Dem. 1a/Oferta

Nou accés 1r
curs/Oferta

LLEGENDA

01
Evolució de la demanda en 1a opció a la URV
(centres integrats i adscrits)

3.565 3.983 3.992 3.927 3.762 3.788 3.251
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

8,1% 8,1% 8,0% 7,8% 7,8% 8,1%
7,2%

Demanda 1a opció

PES URV-SUPCX%

LLEGENDA

Al curs 2014-15, 
3.251 estudiants volen 
començar estudis de 
grau de la URV, un 
14% menys que al 
curs anterior

Els estudis de l’àmbit de la salut són els més sol·licitats del 
sistema (SUPC), amb una demanda que supera considera-
blement l’oferta, seguits pels de ciències socials i jurídiques, i 
les enginyeries

Dels estudis del SUPC amb més demanda que no ofereix la 
URV, destaquen Enginyeria en Tecnologies Industrials, Belles 
Arts, Biologia i Física

Grau no ofert
per la URV

LLEGENDA
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03
Principals IES de procèdencia de l’alumnat de nou accés via PAU. Curs 2014-15

IES Població
01 - IES Antoni de Martí i Franquès Tarragona
02 - IES Gabriel Ferrater i Soler Reus
03 - IES Narcís Oller Valls
04 - IES Pons d’Icart Tarragona
05 - IES Salvador Vilaseca Reus

IES Població
06 - Sant Josep - Reus Reus
07 - La Salle - Tarragona Tarragona
08 - IES Sant Pere i Sant Pau Tarragona
09 - IES Baix Camp Reus
10 - IES Lluís Domenech i Montaner Reus

Els instituts d’educació secundària que a través de les PAU aporten més 
estudiants a la Universitat són l’IES Antoni de Martí i Franquès (Tarragona), 
l’IES Gabriel Ferrater (Reus) i l’IES Narcís Oller (Valls)

02
Evolució de l’alumnat de nou accés

2.984 3.158 3.410 3.311 3.061 3.144 3.092
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

8,9%
8,5%

9,0% 9,0% 9,3% 9,2%
Nous estudiants

PES URV-SUPC

Dades provisionals

X%

LLEGENDA

01
Alumnat de nou accés. Curs 2014-15

60%
Proves d’accés a la Universitat
(PAU) o assimilats

19%
Títol d’FP2, MP3 o CFGS
o assimilats

10%
PAU i assimilats que tenen començats
estudis universitaris

3%
Diplomats, Llicenciats
i assimilats

3%
FP2 o CFGS i assimilats que tenen
començats estudis universitaris

3%
Altres vies (1)

2%
Més grans de 25 anys

3.092
ingressos totals

3.092 persones inicien els estudis de grau a la 
URV, la majoria després de fer les PAU (60%) i 
cicles formatius de grau superior (19%)

(1) trasllat d’expedient, reingrés al mateix estudi via preinscripció, alumnes amb discapacitat, nou accés
per a més grans de 40 i 45 anys, alumnes amb estudis estrangers convalidats, esportista d’elit, retitulats
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03
Proporció d’estudiants segons crèdits matriculats ordinaris. Curs 2014-15

5,0%

20,8%

73,8%

0,3% 3,4%

17,3%

78,8%
71,7%

0,3%

14,8%

35,4%

49,8%

13,8%
19,0%

66,3%

0,9%

20,7%

7,2%
0,5%

 <30 30 - 59 60 - 89 ≥90  <30 30 - 59 60 - 89 ≥90  <30 30 - 59 60 - 89  <30 30 - 59 60 - 89≥90 ≥90 <30 30 - 59 60-89

Arts i humanitats Ciències Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i arquitectura

02
 Evolució de l’alumnat

11.184 11.425 11.725 11.674 11.776 11.773 11.574
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

8,1% 8,2% 8,3% 8,3% 8,5% 8,6% Estudiants

PES URV-SUPC

Dades provisionals

X%

LLEGENDA

01
Estudiants segons branca de coneixement i gènere.
Curs 2014-15

763
Ciències

1.978
Enginyeria i
arquitectura

2.593
Ciències de la salut

5.450
Ciències socials i jurídiques

790
Arts i humanitats

59% 41% 54% 46%

22%

78%73% 27%

66% 34%

Més d’11.500 alumnes estudien graus a la URV, preferent-
ment de l’àmbit de ciències socials i jurídiques, ciències de 
la salut, i enginyeria i arquitectura

La majoria d’estudiants són dones i predominen en els 
estudis de ciències socials i jurídiques i ciències de la salut, 
mentre que els homes es decanten pels ensenyaments 
tècnics

El 70% dels estudiants es matriculen d’entre 60 i 90 crèdits 
i un 25% de menys de 60, amb una distribució similar per 
branca. En el cas de les enginyeries, però, només la meitat 
dels estudiants es matriculen de 60 crèdits o més
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OUT

19% - Pràctiques
18% - Itàlia
13% - França
10% - Regne Unit

9% - Alemanya

81% - Estudis
17% - SICUE

8% - MOU
75% - Erasmus

IN

7% - Sicue-Séneca
6% - Freemover

13% - Altres
13% - Study Abroad

60% - Erasmus
Itàlia (29%)
França (12%)
Alemanya (11%)
Portugal (8%)
Polònia (8%)

345

03
Programes de mobilitat. Curs 2013-14

447

02
 Evolució de la matrícula dels estudiants de grau de les comarques de Tarragona a les universitats del SUPC

2010-11 2011-12 2012-13

9.135

2.632

1.337

9.105

3.869

1.773

4.722

1.893

9.178

UOC
01 - Psicologia
02 - Administració i direcció d’empreses
03 - Dret
04 - Educació social
05 - Multimèdia
06 - Criminologia
07 - Història

12 - Documentació
13 - Llengua i literatura catalanes
14 - Tecnologies de telecomunicació
15 - Turisme

08 - Enginyeria en informàtica
09 - Comunicació
10 - Relacions laborals i ocupació
11 - Màrqueting i investigació de mercats

No URV presencials (SUPC)
01 - Dret
02 - Administració i direcció d’empreses
03 - Educació primària
04 - Infermeria
05 - Enginyeria de l’edificació
06 - Psicologia
07 - Biologia
08 - Ciències de l’activitat física i l’esport
09 - Enginyeria en tecnologies industrials
10 - Farmàcia

URV SUPC UOC
Grau no ofert
per la URV

LLEGENDA

01
Estudiants de nou accés de les comarques de Tarragona aprovats
de les PAU i matriculats d’estudis de la URV (%). Curs 2014-15

Ribera d’Ebre
59%

Terra Alta
54%

Priorat
48%

Conca de Barberà
79%

Alt Camp
69%

Baix Penedès
30%

Tarragonès
71%

Baix Camp
68%

Montsià
50%

Baix Ebre
35%

Increment

Manteniment

Decrement

VARIACIÓ RESPECTE
2013-14
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03
Titulats segons durada dels estudis. Curs 2013-14

26%

74%

2.039
titulats totals

PREGRAU* GRAU

74%

19%

7%

Titulats en
4 anys

Titulats en
5 anys

Altres
durades

LLEGENDA

Al curs 2013-14 més de 2.000 estudiants han acabat els 
estudis. El 93% de les persones titulades en estudis oficials de 
grau ho han fet en quatre i cinc anys; és a dir, en el temps 
previst

(*) Llicenciatures, diplomatures i enginyeries

02
Evolució dels estudiants titulats

2.017 2.060 2.104 1.629 2.215 2.039
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

9,5% 9,3% 9,2%

8,2%

9,6%
Titulats

PES URV-SUPCX%

LLEGENDA

Taxa de repeticióTaxa d’èxitTaxa de rendiment
Arts i humanitats 11,4%92,0%77,4%
Ciències 12,2%88,4%77,6%
Ciències de la salut 6,8%95,0%90,2%
Ciències socials i juridíques 10,6%92,7%84,4%

Total 11,1%91,6%82,6%
Enginyeria i arquitectura 18,7%82,8%69,0%

01
Rendiment acadèmic. Curs 2013-14

En general, els estudiants de ciències de la salut i ciències 
socials i jurídiques són els que aproven més proporció de 
crèdits (90% i 84% respectivament)

Al curs 2013-14 els estudiants aproven el 83% dels crèdits 
ordinaris de què es matriculen, mentre que tan sols un 11% 
dels estudiants han matriculat crèdits per segona vegada o 
més
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Màsters universitaris
Al curs 2014-15 la URV ha ofert 49 màsters, dels quals vint 
són interuniversitaris —un Erasmus Mundus— i, 
d’aquests, vuit els coordina la mateixa URV. Addicional-
ment, cinc màsters han rebut la menció distintiva Interna-
tional Master’s Programme (IMP), que atorga l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

En el moment d’elaborar l’informe, un total de 1.111 
estudiants han formalitzat 1.166 preinscripcions en 
màsters oferts per la URV i, d’aquests, cinquanta estudi-
ants ho han fet en més d’un màster. Enguany, per poder 
formalitzar una preinscripció, era requisit imprescindible 
fer efectiva una taxa de 30 euros, per la qual cosa les dades 
de preinscrits no són comparables amb les del curs anteri-
or, quan la URV va rebre gairebé 2.200 sol·licituds. L’oferta 
de màsters és visible en 65 països i s’ha traduït en el fet que 
el 34% dels estudiants preinscrits són internacionals, 
especialment de l’Amèrica Llatina i la Xina.

Els màsters que han rebut més demanda són Nutrició i 
Metabolisme, Ensenyament de Llengües Estrangeres, 
Advocacia i Psicologia General Sanitària, que concentren el 
25% de les preinscripcions i representen el 25% del total 
d’ingressos i el 23% de la matrícula total. Segons el nombre 
de sol·licituds rebudes, setze màsters n’han rebut menys 
de 20, vint-i-un entre 20 i 50, i quatre, més de 50.

Amb dades encara provisionals, dels 1.111 estudiants 
preinscrits 778 han formalitzat la matrícula de nou accés a 
la URV, amb una taxa de retenció del 70%. Del total 
d’estudiants nous, 338 són titulats a la URV (59% titulats al 
curs 2013-14) i, per tant, han continuat el procés formatiu 
dins l’oferta de màsters de la Universitat. L’alumnat ve 
preferentment de la demarcació de Tarragona (50%) i de la 
resta de l’Estat (26%), i els estudiants internacionals 
assoleixen un pes del 24%.

Globalment, la matrícula registrada a 24 d’octubre de 2014 
és de 1.057 estudiants, dels quals el 54% són dones. Els 
estudiants internacionals representen el 23% sobre el total 
i provenen de l’Amèrica Llatina, amb Colòmbia, Veneçuela 
i Mèxic al capdavant, de la resta de països de la Unió Euro-
pea i la Xina.

Finalment, 558 persones han finalitzat estudis de màster 
universitari al curs 2013-14, xifra un 14% inferior a la 
promoció anterior (647). Segons el sexe, el 65% del titulats 
són dones i un 35% són homes.
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03
Origen dels estudiants preinscrits. Curs 2014-15

1 - 4

5 - 10

11 - 25

>25

LLEGENDA

El 34% dels estudiants preinscrits són interna-
cionals

02
Preinscripció URV. Curs 2014-15

60%
25%

13%

21
màsters

4
màsters matrícula
no activada

12
màsters

20-50

4
màsters >50

<20

Màsters més sol·licitats
1 - Nutrició i Metabolisme
2 - Ensenyament de Llengües Estrangeres
3 - Advocacia
4 - Psicologia General Sanitària

50 estudiants s’han preinscrit en 
més d’un màster, dels quals 46 ho 
han fet en dos i 4 estudiants entre 
tres i quatre màsters

Preinscripcions

Preinscripcions

Preinscripcions

49
màsters

20
interuniversitaris

8
coordinats

URV

1
Erasmus
Mundus

5
menció IMP

8
Arts i

humanitats

4
Ciències

7
Ciències de

la salut

19
Ciències socials i

jurídiques

11
Enginyeria i
arquitectura

01
Indicadors d’oferta. Curs 2014-15
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04
Evolució dels estudiants matriculats

836 1.102 1.204 1.223 1.020 992 1.057
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

8,8% 8,8% 9,0%
9,8%

8,3%
8,8%

1.057
estudiants matriculats

23%
estudiants internacionals

54% 46%
Matrícula

PES URV-SUPC

Dades provisionals

X%

LLEGENDA

03
Titulats de grau de la URV matriculats de nou accés
en estudis de màster universitari a la mateixa Universitat

2.104

163

7,7%

141

8,7%

1.629

197

8,9%

2.215

199

9,8%

2.039

10-11 11-12 11-12 12-13 12-13 13-14 13-14 14-15

Titulats
grau URV

LLEGENDA

Nou accés
màster

472 784 808 804 656 698 778
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

7,5%

8,7%
9,2%

8,8%

9,6%

Nous estudiants

PES URV-SUPCX%

LLEGENDA

02
Evolució de l’alumnat de nou accés

01
Matrícula de nou accés. Curs 2014-15

1.111 - Estudiants preinscrits

778 - Estudiants de nou accés
70% - Retenció d’estudiants preinscrits

24% - Estudiants
internacionals
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02
Mobilitat dels estudiants de Tarragona en el sistema universitari

català. Curs 2012-13

10-11 11-12 12-13

797

504

153

792

544

221

496

239

602

No URV presencials (SUPC)
1 - Enginyeria Agronòmica
2 - Formació del Professorat d'ESO...
3 - Enginyeria d'Organització

UOC
1 - Prevenció de Riscos Laborals
2 - Fiscalitat
3 - Educació i TIC (e-learning)
4 - Gestió Cultural

URV SUPC UOC

LLEGENDA

57
Est.

Est.

25
22
19

14
10
9

77%
Espanya

13%
Amèrica

4%
Resta UE

3%
Àsia

2%
Resta Europa

1%
Àfrica

01
 Origen dels estudiants matriculats. Curs 2014-15

1 - 4

5 - 10

11 - 25

>25

LLEGENDA
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02
 Evolució dels estudiants titulats

436 589 627 711 647 558
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

10,7%

9,6%
10,5%

9,6% 9,5%
Titulats

PES URV-SUPCX%

LLEGENDA

01
Rendiment acadèmic. Curs 2013-14

Taxa de rendiment

89,7%
(crèdits aprovats ordinaris /
crèdits matriculats ordinaris)

Taxa d’èxit

98,9%
(crèdits aprovats ordinaris /
crèdits presentats ordinaris)
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Doctorats
Al curs 2013-14 la URV ha ofert 27 estudis de doctorat 
alineats amb l’estratègia en matèria de doctorat de la insti-
tució i en tots els àmbits del coneixement: vint adaptats al 
RD 99/2011 i set regulats per l’anterior RD 1393/2007. Del 
total d’estudis, vuit són interuniversitaris.

Al curs 2013-14, dels 591 estudiants preinscrits en estudis 
de doctorat 309 han formalitzat la matrícula de nou accés a 
la URV, amb una taxa de retenció del 52%. Considerant la 
matrícula global, el nombre d’estudiants de tercer cicle del 
curs 2013-14 és de 1.201, amb una distribució segons la 
branca de coneixement molt equilibrada, dels quals 309 
són nous doctorands (26% del total). El 34% són estudiants 
de fora de l’Estat, xifra que, amb escassa variació, es manté 
estable en els darrers cursos. L’alumnat internacional 
prové principalment de l’Amèrica Llatina (Colòmbia, 
Mèxic, Xile, Veneçuela i Argentina), l’Àsia (la Xina, Turquia 
i l’Índia) i de la Unió Europea (Itàlia i Romania).

Pel que fa als resultats acadèmics, cal destacar les 186 tesis 
doctorals defensades, un 13% més que en el curs anterior 
(165), de les quals un 50% han estat reconegudes externa-
ment a través de menció internacional o menció europea. 
Un 54% de les tesis han estat defensades per dones i el 42% 
per doctorands internacionals.
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03
 Origen dels estudiants preinscrits. Curs 2013-14

1 - 4

5 - 10

11 - 25

>25

LLEGENDA

02
Evolució dels estudiants matriculats i % internacionals

1.201
estudiants matriculats

34%
estudiants internacionals

56% 44%

250
(36%)

450
519 603 653 728 796

334
(39%)

360
(37%)

379
(37%)

386
(35%)

405
(34%)

700

853
963

1.032
1.114

1.201

08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14

Espanya

LLEGENDA

Altres
països

Preinscripció Nou accés MatrículaRD 99/2011RD 1393/2007
Oferta

Arts i humanitats 113 52 26551
Ciències 73 53 2032-
Ciències de la salut 144 84 29252
Ciències socials i juridíques 102 49 20041

Total 591 309 1.201207
Enginyeria i arquitectura 159 71 24143

01
Indicadors d’oferta i matrícula. Curs 2013-14
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5 - 10

11 - 25

>25

LLEGENDA

L’alumnat internacional representa el 34% sobre el total 
i prové sobretot de l’Amèrica Llatina, Àsia i la UE

01
Origen dels estudiants matriculats. Curs 2013-14
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58%
Espanya

3%
Àfrica

12%
Àsia

14%
Amèrica

11%
Resta UE

2%
Resta Europa

03
Tesis defensades segons origen. Curs 2013-14

186
tesis defensades

42%
tesis de doctorands

internacionals

54% 46%

87 127 145 136 165 186
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Tesis defensades

LLEGENDA

02
Evolució de les tesis defensades

Menció internacionalTesis defensades
Arts i humanitats 54%35
Ciències 56%45
Ciències de la salut 30%37
Ciències socials i juridíques 47%32

Total 50%186
Enginyeria i arquitectura 62%37

01
Tesis defensades segons branca. Curs 2013-14
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Formació permanent
La programació de formació permanent que ha ofert durant 
el 2014 el Centre de Formació Permanent de la FURV ha 
estat, fins al moment de redactar aquest informe, de 122 
activitats, de les quals 30 (el 25%) corresponen a títols 
propis de postgrau (12 màsters i 18 diplomes d’especial-
ització) i 92 (75%), a cursos d’extensió universitària, que 
també inclouen les activitats de formació a mida organitza-
des fins al setembre, jornades i congressos. Segons la 
branca de coneixement, l’oferta es concentra en els àmbits 
de les ciències socials i les enginyeries.

Amb dades encara provisionals, 429 alumnes han formalit-
zat la matrícula de nou accés en programes de títols propis 
de postgrau, per la qual cosa és previsible que, un cop 
tancada la matrícula, hi hagi un increment en el nombre de 
matriculats en aquests programes. Globalment, la matrícu-
la registrada a 15 d’octubre de 2014 és de 3.409 persones. 
Per tipus de formació, el 77% són estudiants de programes 
de formació continuada (cursos d’extensió universitària, 
formació a mida i jornades) i el 23% cursen màsters o 
diplomes d’especialització. Les activitats programades en 
el camp de les ciències socials i jurídiques apleguen la 
meitat de la matrícula, seguit de les arts i humanitats (23%).

El perfil de l’alumnat que utilitza l’oferta de formació 
permanent respon a les característiques següents:

• És majoritàriament de la demarcació de Tarragona (67%
del total) i el 17% de les noves matrícules les fan persones 
d’origen internacional, majoritàriament de la Xina i de 
l’Amèrica Llatina.

• Respecte al gènere, el 63% del total són dones.

• Un 41% tenen edats compreses entre 26 i 35 anys i un 30%,
entre 36 i 45 anys. Addicionalment, el 57% són professio-
nals en actiu.
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2.122

1.016

1.326
1.416

1.542

627
545

1.103
1.250

1.360

1.824

2.199

410 403 397

1.076

471 445

1.169

509 520600 619

1.356

767

491
659

510

Extensió

Formació a mida

Especialista

Màster
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03
Evolució de la matrícula. (2014, dades provisionals)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

4.307 3.940 4.130 3.572 3.558 3.816 3.409

02
Alumnes matriculats. Any 2014 (dades provisionals)

Arts i humanitats
Ciències
Ciències de la salut
Ciències socials i juridíques

Total
Enginyeria i arquitectura

Cursos d’extensió
universitària (1)

673
412
173

1.200

2.609
151

Total

769
412
277

1.744

3.409
207

Diploma especialització
54
-

63
282

403
4

Títols propis
Màster

42
-

41
262

397
52

(1) S'hi inclouen els cursos de formació a mida per a les empreses, jornades i congressos.

01
Oferta formativa. Any 2014

Arts i humanitats
Ciències
Ciències de la salut
Ciències socials i juridíques

Total
Enginyeria i arquitectura

Cursos d’extensió
universitària (1)

12
9
11
30

92
30

Total

17
9
16
49

122
31

Diploma especialització
3
-
4

11

18
-

Títols propis
Màster

2
-
1
8

12
1

(1) S'hi inclouen els cursos de formació a mida per a les empreses, jornades i congressos.
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02
Síntesi d’indicadors de posicionament - (Font: UNEIX)

-3,7%

+1,5%

-0,4%

+0,9%

+3,9%

119,4
Ràtio demanda 1a opció/

oferta en estudis de grau (%)

84,2
Taxa de rendiment en

estudis de grau (%)

70,1
Titulats per cada 100

nous estudiants de grau

93,7
Taxa de rendiment en
estudis de màster (%)

38,4
Tesis defensades per

estrangers (%)

3a 2a 3a 3a 4a

Variació URV
respecte SUPC

Posició URV-SUPCX

LLEGENDA

Mitjana
del SUPC

01
Posicionament de la URV en el Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC). Curs 2012-13 - (Font: UNEIX)

Nou accés
UB
UAB
UPC
URV
UdG
UPF
UdL
SUPC

10.198
6.802
5.140
3.024
2.709
2.593
1.993

32.459

%
31,4%
21,0%
15,8%
9,3%
8,3%
8,0%
6,1%

100%

Matrícula
UB
UAB
UPC
URV
UdG
UPF
UdL
SUPC

44.879
29.075
24.385
11.731
10.950
9.384
7.748

138.152

%
32,5%
21,0%
17,7%
8,5%
7,9%
6,8%
5,6%

100%

Titulats
UB
UAB
UPC
URV
UPF
UdG
UdL
SUPC

7.740
5.026
3.223
2.120
1.763
1.680
1.298

22.850

%
33,9%
22,0%
14,1%
9,3%
7,7%
7,4%
5,7%

100%

Nou accés
UB
UAB
UPC
UPF
URV
UdL
UdG
SUPC

2.910
1.538
1.169
688
674
472
331

7.782

%
37,4%
19,8%
15,0%

8,8%
8,7%
6,1%
4,3%

100%

Matrícula
UB
UPC
UAB
URV
UPF
UdL
UdG
SUPC

4.690
2.324
1.889
1.037

915
793
614

12.262

%
38,2%
19,0%
15,4%
8,5%
7,5%
6,5%
5,0%

100%

Titulats
UB
UAB
UPC
URV
UPF
UdL
UdG
SUPC

2.803
1.461
838
662
629
340
326

7.059

%
39,7%
20,7%
11,9%
9,4%
8,9%
4,8%
4,6%

100%

MÀSTERGRAU

Tesis defensades
UAB
UB
UPC
URV
UPF
UdG
UdL
SUPC

651
633
319
159
153
87
59

2.061

%
31,6%
30,7%
15,5%
7,7%
7,4%
4,2%
2,9%

100%

DOCTORAT
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Conclusions
Graus

Per al curs 2014-15, l’oferta de places de la URV (3.200 en 
centres integrats i adscrits) ha tingut una demanda de 3.251 
persones, xifra que representa una reducció del 14% respecte al 
curs 2013-14, mentre que en el sistema universitari públic de 
Catalunya solament s’ha reduït d’un 3,8%. Els estudis de l’àm-
bit de la salut es mantenen com els preferits pels estudiants.

Els estudiants de nou accés als estudis de grau són, amb dades 
provisionals, 3.092 persones, la majoria dels quals (60%) 
prèviament han cursat estudis de batxillerat —i aprovat 
PAU—, seguit dels cicles formatius de grau superior (19%). 
Globalment, la matrícula d’enguany és, provisionalment, 
d’11.574 estudiants que, per branques de coneixement, es 
concentra a les ciències socials i jurídiques i les ciències de la 
salut. En el marc dels estudis de grau i els programes de mobi-
litat, s’ha generat una mobilitat que ha implicat quasi 800 
estudiants de la Universitat —que van a fora— i d’altres 
centres universitaris —que vénen a la URV—, majoritàriament 
de la Unió Europea. Els indicadors de resultats acadèmics 
registrats el curs 2013-14 demostren que els estudiants supe-
ren el 82,6% dels crèdits de què es matriculen i més de 2.000 
han finalitzat els estudis, dels quals un 93% ho han fet en 
quatre o cinc anys.

Màsters universitaris

Per a aquest curs, amb dades encara provisionals, 1.057 estu-
diants s’han matriculat dels màsters que ofereix la Universi-
tat, dels quals 778 ho fan per primera vegada. Del total 
d’estudiants nous, 338 són titulats en estudis de grau a la URV 
i el 59% van obtenir el títol al curs 2013-14. La presència 
d’estudiants de fora de l’Estat se situa en el 23%, provinents de 
l’Amèrica Llatina, de la resta de països de la Unió Europea i la 
Xina. Finalment, cal remarcar que 558 estudiants han comple-
tat els estudis de màster al curs 2013-14.

Doctorats

Durant el curs 2013-14, ja consolidat, 1.201 estudiants han fet 
formació doctoral, un 8% superior als del curs anterior, en què 
cal destacar la notable presència de doctorands d’altres països 
(34%) i, especialment, les 186 tesis llegides —21 tesis més que 
al curs passat—, de les quals la meitat han rebut la menció 
internacional o menció europea.

Formació permanent

Amb dades encara provisionals, durant el 2014 el Centre de 
Formació Permanent de la FURV ha programat 122 activitats, 
amb una matrícula global de 3.409 persones. Per tipus de 
formació, el 23% cursen títols propis de postgrau (màsters i 
diplomes d’especialització) i la resta són estudiants de 
programes de formació continuada, que també inclouen es 
activitats de formació a mida, jornades i congressos.

Posicionament

Amb relació al sistema universitari públic de Catalunya, les 
variables de dimensió (matrícula i titulats) dels nivells forma-
tius de grau, màster universitat i doctorat situen la URV com a 
quarta universitat de Catalunya, amb un pes que oscil·la entre 
el 8% i el 9% del total mesurat. En canvi, a través dels indica-
dors sintètics utilitzats s’evidencia que la Universitat registra 
uns bons resultats respecte als de la resta d’universitats i a la 
mitjana del sistema, que la situa en tercera posició.
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Conclusions

11.773
Estudiants matriculats

10.601
Estudiants a temps complet

83%
Rendiment acadèmic

+3%
Variació matrícula

GRAU

992
Estudiants matriculats

90%
Rendiment acadèmic

-3%
Variació matrícula

MÀSTER

1.201
Estudiants matriculats

3 anys
Durada mitjana doctorat

50%
Tesis amb menció

internacional

DOCTORAT

698
Nous estudiants

3.144
Nous estudiants
(57% via PAU)

370
Nous estudiants

no URV
(53% del total)

328
Estudiants que han
fet un grau a la URV

197
Titulats curs

12-13

186
Tesis

558
Titulats

2.039
Titulats

22%
Estudiants internacionals

34%
Estudiants internacionals

309
Nous estudiants

162
Nous estudiants

no URV
(52% del total)

147
Estudiants que han

fet un màster a la URV

104
Titulats curs

12-13

Curs 2013-14
Balanç de la formació a la URV
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Glossari de termes

Glossari de termes
Branca de coneixement
Conjunt de disciplines que pel seu grau d'homogeneïtat 
conformen una determinada àrea temàtica definida pel Reial 
decret 1393/2007, de 29 de octubre, que estableix l'ordenació 
dels ensenyaments universitaris oficials.

Estudiants de nou accés
Alumnat de nou accés en estudis oficials.

Estudiants equivalents a temps complet
Equivalència en estudiants, considerant el nombre de crèdits 
ordinaris matriculats pels estudiants de la titulació dividit per 
la mitjana de crèdits (60) que un estudiant ha de cursar cada 
any per finalitzar els estudis en el temps mínim previst.

Crèdits matriculats ordinaris
Nombre de crèdits matriculats susceptibles de ser qualificats, 
de manera que s'obvien els convalidats, reconeguts i adaptats.

Crèdits presentats ordinaris
Nombre de crèdits presentats a avaluació.

Taxa de rendiment
Proporció de crèdits ordinaris aprovats respecte a crèdits 
ordinaris matriculats, expressada en tant per cent.

Taxa d'èxit
Proporció de crèdits qualificats d'aptes sobre el total de crèdits 
presentats a les convocatòries d'exàmens oficials, expressada 
en tant per cent.

Crèdits repetits
Nombre de crèdits ordinaris matriculats per segona vegada o 
més.

Taxa de repetició
Proporció de crèdits repetits respecte a crèdits ordinaris 
matriculats, expressada en tant per cent.

Estudiants internacionals
Alumnat de nacionalitat no espanyola inscrit en estudis de 
grau, màster universitari o doctorat.

Titulats
Nombre d'estudiants que han superat satisfactòriament el 
total de crèdits definits en el pla d'estudis de la titulació.

Taxa d'eficiència
Grau d'èxit dels estudiants en acabar els estudis havent 
consumit únicament els crèdits previstos en el pla d’estudis. 
És el resultat de dividir els crèdits previstos en el pla d'estudis 
(menys convalidats o reconeguts) entre els crèdits ordinaris 
matriculats.

Taxa de retenció
Proporció d'estudiants que havent realitzat una preinscripció 
finalment han formalitzat la matrícula en un màster universi-
tari o doctorat, expressada en tant per cent.

Menció internacional en el títol de doctor
El títol de doctor o doctora pot incloure la menció “doctor 
internacional”, sempre que, entre d’altres condicions, durant 
el període de formació el doctorand hagi realitzat una estada 
mínima de tres mesos fora d’Espanya i que una part de la tesi 
doctoral s’hagi redactat i sigui presentada en una llengua 
diferent de qualsevol de les oficials a Espanya.
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En l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la inno-
vació, el context europeu ha estat marcat durant el darrer 
període per la finalització del VII Programa marc (VII PM), 
vigent entre 2007 i 2013, en el qual la URV ha obtingut 73 
projectes per un import global de 21,8 M€, i el llançament 
d’Horitzó 2020 (H2020), que amb un pressupost de 
80.000M€ agrupa per al període 2014-20 tots els 
programes de recerca i innovació de la Unió Europea.

Quant al programa H2020, en el marc de les línies de 
treball convocades la URV ha duplicat els fons aconseguits 
respecte als de la primera convocatòria del VII PM. Així, ha 
obtingut nou projectes, dels quals en coordina cinc, amb un 
import concedit de 3,9 M€ (260,7 M€ en el conjunt de 
l’Estat espanyol, segons els primers resultats de la partici-
pació espanyola publicats pel Centre per al Desenvolupa-
ment Tecnològic i Industrial —CDTI— al març de 2015). 
Destaca la concessió d’un Starting Grant del Consell Euro-
peu de Recerca al Dr. Agustín Mihi, del Departament d’En-
ginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica, beneficiari 
prèviament d’un contracte postdoctoral dins el programa 
Martí i Franquès la finalitat del qual era presentar una 
proposta a les convocatòries del Consell Europeu de Recer-
ca. En aquest context, la URV, junt amb altres sis agents 
vinculats al CEICS, ha rebut un ajut del programa Europa 
Redes y Gestores dins el Pla estatal d’R+D+I per promoure 
la participació dels grups de recerca i altres agents del 
territori en el programa H2020.
 
Amb relació a la contractació de personal investigador, la 
URV ha rebut el distintiu HR Excellence in Research de la 
Comissió Europea. Aquest reconeixement assegura la 
transparència de les condicions laborals i acredita que s’hi 
 

contracten els investigadors seguint les recomanacions de 
la Carta europea de l’investigador i el Codi de conducta per 
a la contractació d’investigadors i que, un cop contractats, 
la institució els ofereix les condicions necessàries per fer 
recerca d’acord amb aquests compromisos.

Quant a l’atracció de talent i foment de l’activitat de recer-
ca dels investigadors, en la tercera edició del programa 
Martí i Franquès es van convocar 52 contractes predocto- 
rals per al curs 2014-15, dels quals al febrer de 2015 se 
n’havien concedit 40: 32 finançats amb recursos propis; 
quatre a càrrec de fons provinents de projectes d’R+D 
aconseguits per via competitiva i no competitiva, i quatre 
finançats totalment o parcialment per la Fundació Catalu-
nya–La Pedrera (2) i l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) - Banco Santander (2). Dotze 
contractes han quedat vacants. L’atracció de talent de la 
URV també es basa en l’aportació de fons externs per 
incorporar recursos humans amb dedicació a la recerca, a 
través, entre d’altres, dels programes ICREA Sènior (5 
investigadors vigents), Ramón y Cajal (4), Juan de la Cierva 
(2) i Marie Curie Individual Fellowship (5).
 
En el marc del programa ICREA Acadèmia, que incentiva i 
recompensa l’excel·lència investigadora del PDI doctor 
amb vinculació permanent a les universitats públiques de 
Catalunya, en l’edició 2014 ha resultat guardonat el Dr. 
Lluís Marsal, del Departament d’Enginyeria Electrònica, 
Elèctrica i Automàtica. Des de l’inici del programa han 
estat premiats tretze investigadors de la URV.

També, externament, en el marc del programa RecerCaixa 
(2014), promogut per l’Obra Social “la Caixa” i l’Associació  

Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per donar suport 
a la recerca científica d’excel·lència a Catalunya, la URV ha 
obtingut tres ajuts destinats als projectes d’investigadors 
dels departaments d’Economia, Gestió d’Empreses, i 
Antropologia, Filosofia i Treball Social. Aquestes conce-
ssions s’afegeixen als cinc projectes finançats en convo-
catòries anteriors.

Durant el darrer trimestre de 2014, el Ministeri d’Econo-
mia i Competitivitat va reconèixer el Centre de Ciències 
Òmiques (COS) com a infraestructura científica i tècnica 
singular (ICTS).A l’Estat espanyol hi ha 29 ICTS que agru-
pen 59 infraestructures i aquesta distribució permet plani-
ficar i coordinar l’aplicació del finançament autonòmic, 
estatal i europeu, sobretot els fons FEDER del període 
2014-20.

Per afavorir la participació i el lideratge d’investigadors 
emergents a les convocatòries competitives de les admi-
nistracions públiques, la URV, amb el suport del Banco 
Santander i  del Programa de foment de la recerca univer-
sitària de la Generalitat, ha resolt la convocatòria 2014 del 
programa LINE. S’han concedit tretze ajuts amb un import 
global de 60.000 €. Els projectes finançats s’hauran d’ex-
ecutar abans del 31 de desembre de 2015 i es presentaran 
en la primera convocatòria competitiva que publiqui 
alguna administració pública. 

En aquest període s’ha aprovat el nou Programa de foment 
de la recerca, que donarà suport als 91 grups de la URV 
reconeguts a la convocatòria de la Generalitat de Catalun-
ya (SGR 2014) durant el període 2014–16, 29 dels quals han 
obtingut finançament per un import de 989.600 €. A fi de 
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 potenciar l’activitat dels grups i en el marc d’aquest 
programa intern, el Consell de Govern ha acordat 
distribuir els 856.680 € pressupostats per a l’exercici 2014 
en funció del nombre d’investigadors actius que formen 
part de cada grup i el finançament es destinarà de manera 
preferent a contractes predoctorals.

Pel que fa a estructures de recerca pròpies, impulsades per 
potenciar les activitats de recerca, transferència i docència 
de postgrau a fi de millorar la gestió, la col·laboració entre 
grups de recerca i la visibilitat científica, el Consell de 
Govern de febrer de 2015 va reconèixer el Centre d’Estudis 
sobre Conflictes Socials (CECOS). També va aprovar la 
continuïtat del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona (CEDAT), amb el corresponent establiment d’un 
nou contracte programa triennal.

En l’àmbit de l’emprenedoria i la creació d’empreses, el 
Consell de Govern va aprovar la participació de la URV en 
dues noves empreses derivades (spin-off): Green Smart 
Net, SL i Proteus Diagnostics, SL. En aquesta mateixa línia, 
l’empresa INSTA, Serveis Jurídics Ambientals, SCP, 
promoguda per tres persones titulades en el màster de 
Dret Ambiental, ha estat reconeguda com a empresa 
emergent de la URV. També ha tingut lloc el cessament de 
l’activitat econòmica i posterior dissolució de les empreses 
Smartoxide, SL i Energy Efficiency Plus, SL (E2PLUS), 
constituïdes els anys 2009 i 2011. A causa d’aquest cessa-
ment, els drets d’ús i explotació de les tecnologies llicen-
ciades desenvolupades per la URV i atorgades a favor de 
l’empresa en el moment de la constitució, revertiran una 
altra vegada a la Universitat.

 

Entre els recursos econòmics que la institució posa a 
l’abast dels investigadors per afavorir la transferència del 
coneixement generat i la innovació, hi destaquen els ajuts 
per a la valorització del coneixement, finançats amb el 
Consell Social. Tenen per objectiu fomentar l’arribada al 
mercat de tecnologies i coneixements desenvolupats pels 
grups de recerca de la URV i en la convocatòria de 2014 es 
van atorgar cinc ajuts a investigadors de departaments de 
l’àmbit d’enginyeria i psicologia per un import global de 
40.000€.

Finalment, l’Estratègia de recerca i innovació per a l’espe-
cialització intel·ligent de Catalunya 2014-20 (RIS3CAT) 
obre oportunitats molt interessants per finançar l’activitat 
de R+D+I, si bé és una condició prèvia que han d’acomplir 
totes les regions per accedir a les inversions en recerca i 
innovació cofinançades amb fons europeus. Així, la URV 
treballa conjuntament amb la Diputació de Tarragona per 
definir un Projecte d’especialització i competitivitat terri-
torial per a la Catalunya Sud (PECT CATSUD) i, en aquest 
context, participa en vuit comunitats RIS3CAT, dues de les 
quals les lidera o colidera. Les comunitats són agrupacions 
voluntàries d’empreses i agents del sistema d’R+D i inno-
vació català que impulsen plans d’actuació dins els àmbits 
sectorials líders fixats a l’estratègia RIS3CAT. 
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Presentació
Aquest document recull els principals resultats de l'activi-
tat de recerca, desenvolupament i innovació de la Univer-
sitat Rovira i Virgili, a través de la qual compleix amb la 
segona de les missions que té encomanades: la generació 
de coneixement.

 D’acord amb la nova forma d’estructurar la rendició de 
comptes a la comunitat universitària, sectorial i distribuïda 
al llarg dels consells de govern del curs acadèmic per acabar 
configurant l’Informe anual del rector al Claustre, 
l’informe dedicat a la recerca i la innovació amb dades 
corresponents al 2014 està previst que es presenti en el 
Consell de Govern que es farà al mes de juliol. Així, excep-
cionalment, per a l’Informe anual del rector al Claustre 
d’enguany l’informe sectorial de recerca i innovació 
mostra les dades consolidades de l’any 2013, les mateixes 
que formaven part de l’informe presentat al Claustre de l’1 
d’abril de 2014 i de l’informe de producció científica de la 
URV presentat al Consell de Govern de 16 de juliol de 2014.

El document s’organitza en cinc parts, en cadascuna de les 
quals es mostren les dades que hem considerat més 
rellevants de l’activitat duta a terme:

Les principals fonts d’informació utilitzades per elaborar 
els continguts de l’informe són, essencialment, SINIA, 
per al finançament de la recerca i recursos humans, i per 
a la producció científica les bases de dades, Web of 
Science Core Collection i Essential Science Indicators 
(ESI), incloses en la plataforma Web of Science.
 
El document indica uns bons resultats de la URV, sobretot 
pel que fa a la quantitat i qualitat de la producció científica 
i també a l’increment de les tesis doctorals, la qual cosa 
afavoreix la generació i la transferència de coneixement. 
Tot plegat, i malgrat que a partir del 2010 la reducció de 
recursos ha estat molt significativa, sobretot els provi-
nents de l’Administració, l’alta competitivitat del 
personal ha comportat que la institució hagi crescut pel 
que fa a recerca, producció científica i visibilitat interna-
cional; en definitiva, s’ha incrementat l’impacte de la 
recerca que s’hi du a terme.

Resultats de l’activitat d’R+D+I, amb una doble visió 
lligada essencialment a la generació de coneixement 
(producció científica i tesis doctorals) i a l’impuls de la 
transferència de coneixement, expressada en sol·lici-
tuds de patents i creació d’empreses.
Finançament, incloent-hi els recursos econòmics desti-
nats a recerca i innovació, tant els que provenen de fons 
competitius com no competitius, aconseguits pels 
investigadors de les estructures internes i dels ens 
vinculats de la Universitat.
Recursos humans que es dediquen a la recerca.
Estructura i organització de l’activitat de recerca.
Posicionament de la URV en els sistemes universitaris 
català i espanyol, així com la presència en els rànquings 
d’universitats.
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Resultats RDI- I

Articles Web of Science

Citacions per article (ESI)X

LLEGENDA

L’activitat d’RDI ha incrementat notablement la producció cientí-
fica, la visibilitat i les tesis defensades, la qual cosa ha afavorit la 
generació i la transferència de coneixement.

8,8
9,6

10,7 10,8 11,3

587 598 712 803 998
2008 2009 2010 2011 2012 2013

849

11,8

01
Producció científica indexada al Web of Science
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Resultats RDI- II

(*) Es mostren les àrees amb deu o més registres

de
 10

 a 
19

 re
gis

tre
s

de
 20

 a 
39

 re
gis

tre
s

de
 40

 a 
10

0 r
eg

ist
res

> 1
00

 re
gis

tre
s

65

Physics
 

53 53 43 40

Environmental 
Science & Ecology

Science & 
Technology 
Other topics

Computer
Science

Food Science & 
Technology

37

Biochemistry 
& Molecular 

Biology

18

Pharmacology 
& Pharmacy

17
Mycology

37

Geology

37

Materials 
Science

37

Microbiology

34

Biotechnology 
& Applied 

Microbiology

34

Business & 
Economics

30

Energy & Fuels

131

Engineering

169

Chemistry

110

Nutrition & Dietetics

101

Endocrinology 
& Metabolism

30

Psychology

28

Polymer 
Science 

27

General 
& Internal 
Medicine 

26

Anthropology

21

Physical
 Geography

20

Mathematics

24

Cardiovascular 
System 

& Cardiology

15
Mechanics

15
Thermodynamics

14
Agriculture

14
Achaeology

14
Optics

13
Instruments & 

Instrumentation

13
Linguistics

12
Cell 

Biology

12
Neurosciences 
& Neurology

12
Surgery

11
Automation & 

Control 
Systems

11
Electrochemistry

11
Infectious 
Diseases

11
Paleontology

11
Telecommunications

10
Psychiatry

10
Public, Environmental 
& Occupational Health

La producció científica indexada al Web of Science durant el 
2013 s’inscriu en 114 àrees d’investigació. Un nombre elevat 
d’articles s’inclouen en les àrees de química, enginyeria, nutrició 
i dietètica, i endocrinologia i metabolisme.

Life Sciences & Biomedicine

Physical Sciences

Technology

Social Sciences

LLEGENDA

02
Àrees d’investigació de la producció científica indexada al Web on Science. Any 2013 (*)
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Resultats RDI- III

03
Producció científica segons departament. Any 2013

Departament 
Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Dret Privat, Processal  i Financer
Dret Públic
Economia
Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Enginyeria Mecànica 
Enginyeria Química
Estudis Anglesos i Alemanys
Estudis de Comunicació
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d’Empreses
Història i Història de l’Art
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Psicologia 
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Unitat Predepartamental d’Arquitectura

Web of 
Science 

Altres 
revistes Llibres 

4
125
101

-
1

32
77
66
33 

116
5

3
-
8

15
73
2

131
5

38 
78
78
3

13
8
7
7

10
6
2
4
5 
4
3
9

17
6
4

19
24
4
5
9
6 
4
9

26
15
1
11
21
5
4
9
1 
5
6
5

19
8
4

29
50
7
2
4
4 
8
8
5

4

3
188 257998

Funcionari Contractat Total 
11
22
21
8

15
24
32
39
19 
23
11

10
10
6
38
19
10
28
12
14 
20
20
1

9
14
8

11
10
14
7
8
5 

11
3
6
3
5
7

11
11
-
5
9
7 
4
6

20
36
29
19
25
38
39
47
24 
34
14
13
13
15
13
49
30
10
33
21
21 
24
26
8

7

7
181 601420Total 

PDI a temps completPublicacions en revistes

04
Highly Cited Papers segons departament i àrea ESI (Essential Science Indicators). 

Període 2003-13

Bioquímica i Biotecnologia

Ciències Mèdiques Bàsiques

 Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Enginyeria Química

Filologies Romàniques
Geografia
Història i Història de l’Art
Medicina i Cirurgia
Química Analítica i Química Orgànica
 Química Física i Inorgànica

 Total

Bio
log

ia 
i b

ioq
uím

ica
Bio

log
ia 

i g
en

èti
ca 

mo
lec

ula
r

Bo
tàn

ica
 i z

oo
log

ia
Ciè

nc
ies

 ag
ríc

ole
s

Ciè
nc

ies
 so

cia
ls

En
gin

ye
ria

Fís
ica

Ge
oc

ièn
cie

s
Inf

orm
àti

ca
Me

di 
am

bie
nt 

i e
co

log
ia

Me
dic

ina
 clí

nic
a

Mi
cro

bio
log

ia
Qu

ím
ica

To
tal

Bioquímica i Biotecnologia/ Ciències 
Mèdiques Bàsiques/ Medicina i Cirurgia

Bioquímica i Biotecnologia/ 
Medicina i Cirurgia

Enginyeria Electrònica, Elèctrica i 
Automàtica

Enginyeria Química/ 
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

1

2

1

7 2
1

1

1

4

1

1

38

2 2 1

2 5

6

4 3 8

1

1

10

9

9

1

1

4
11
9

3
4

11

1

1

1 1

1

2

3

8

2
4

Departament Àrea ESI

822 3 3 11 8 7 8 7 5 2 13 1 12 Total

Qualitat i excel·lència de la producció científica: 82 articles han rebut la 
consideració de Highly Cited Papers durant el període 2003-13 perquè 
es troben entre l’1% dels documents més citats. 
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Resultats RDI- IV

05
Evolució de les tesis defensades

87 127 145 136 165 186
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Tesis defensades

LLEGENDA

06
Sol·licitud de patents i empreses creades a l’entorn de la URV

Any 2013

Acumulat 2006-13

LLEGENDA

186
tesis defensades

35
Arts i 

humanitats

45
Ciències

37
Ciències de 

la salut

37
Enginyeria i
 arquitectura

32
Ciències socials 

i jurídiques

Patents
internacionals

Patents
prioritàries

Empreses 
creades

12
Empreses vigents

1
Start-up

+

50

41

13

13

3

8

46%
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Finançament RDI- I

01
Recursos destinats a RDI (*)

02
Origen i destinació dels recursos competitius de les estructures 

internes de la URV. Any 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

18,7

10,3

29,0

36,3

46,1

31,9

28,1
25,116,6

15,3

7,1

8,4
8,1

19,7

30,8
24,8

19,7

17,0

Estructures 
internes URV

Ens vinculats (**)

Estructures 
internes URV

Ens vinculats (**)

5,1

13,2

3,8

3,0

A partir del 2010 la reducció de recursos ha estat molt significativa. La disminució de la dotació econòmica dels 
programes públics de finançament de la recerca ha condicionat de manera notable l’accés a fons competitius dels 
investigadors, acompanyat d’una forta davallada de la contractació, sobretot la que prové de l’Administració.

Des del 2012, els fons europeus s’han convertit 
en la primera font externa de finançament de 
l’activitat de recerca.

Competitiu

No competitiu

LLEGENDA

DestinacióOrigen 

LLEGENDA

13,2  M€

M €

(**) Ens vinculats: AINS, CMCTUR, CTNS, CTQC, 
FETCD, ICAC, ICIQ, IISPV, IPHES, IREC, PCTE, PCTO

(*) Altres: grups i xarxes, i explotació de know-how

(*) El període 2009-11 inclou subvencions CEI i INNOCAMPUS

62%
23%

9%
6%

Catalunya
1,4 M€

Estat
2,3 M€

1%

Europa/món 
3,6 M€

Projectes 
2,4 M€

Accions 
complementàries 

1,1 M€

  Altres (*)
0,1 M€

44%

72%
18%

9%

27%
18%

11%

URV 
5,9 M€

Recursos humans
9,6 M€
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Finançament RDI- II

03
Origen i destinació dels recursos no competitius de les estructures

internes de la URV. Any 2013

04
La URV en el VII Programa marc de la UE (*)

200920082007 2010 2011 2012 2013 2014

Projectes  acumulats

Departaments implicats

16112

662

28

12 15 16 17 18

40 59 69 73

1,4
3,5

4,4

7,4

10,7

15,3

21,1 21,821,8
M€ aconseguits

73
projectes

30
coordinats

El 75% dels departaments de la Universitat s’han implicat en el 
desenvolupament de projectes del VII Programa marc de la UE.

(*) Es mostren dades acumulades fins al 31/12/2014. El finançament rebut es correspon amb els projectes signats cada any. 5,1 M€
Destinació

Origen

LLEGENDA

Finançament acumulat

Finançament anual

LLEGENDA

Altres entitats
0,9 M€

Universitats 
públiques

0,6 M€

Entitats sense ànim
de lucre

0,3 M€1% 8%

43%

Contractes de caràcter científic, 
tècnic o artístic

2,9 M€

Altres contractes
2,1 M€

Explotació de
     know-how

0,1 M€

47%

18%
17%

12%
6%

58%41%

Administració
2,4 M€

Empresa
0,9 M€
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Recursos humans- I

1.134 1.196 1.230 1.234 1.236 1.212

01
Personal dedicat a RDI

03
Personal dedicat a RDI segons departament. Any 2013

Departament 
Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Dret Privat, Processal  i Financer
Dret Públic
Economia
Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Enginyeria Mecànica 
Enginyeria Química
Estudis Anglesos i Alemanys
Estudis de Comunicació
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d’Empreses
Història i Història de l’Art
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Psicologia 
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Unitat Predepartamental d’Arquitectura
Serveis transversals (*)

Total 
30
74
65
24
36
47
86
80
46 

118
21
23
22
21
31
70
54
19
57
35
53 
65
73
13
49

Total 1.212

02
Personal dedicat a RDI segons tipus. 

Any 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

52,4%
Personal docent 
i investigador (*)

13,1%
Personal de suport a la recerca

7,7%
Personal investigador

26,8%
Personal investigador
en formació

52% 48%

1.212

Al voltant de 1.200 persones
es dediquen a activitats d’RDI.

(*) El personal docent i investigador no inclou el professorat associat ni el col·laborador.

(*) Servei de Gestió de la Recerca, Servei de Recursos 
Científics i Tècnics, i Unitat de Gestió Administrativa 
Descentralitzada.
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Recursos humans- II

04
Origen del personal estranger dedicat a RDI. Any 2013

El 15% del personal dedicat a RDI prové de l’estranger, 
especialment de la UE i l’Amèrica Llatina.

LLEGENDA

Personal estranger (més de 5)

Personal estranger (menys de 5)

35
Personal investigador

26
Personal docent 

i investigador

16
Personal de suport 

a la recerca

105
Personal investigador

en formació
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Estructura i organització- I

01
Estructuració de la recerca

6 centres de recerca propis 

CRAMC Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta

CEDAT Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

EMAS Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nano Sistemes CREIP Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública 

MARC Centre de Recerca en Antropologia Mèdica 

C3 Centre en Canvi Climàtic 

6 centres d’innovació

4 centres tecnològics

5 instituts de recerca conjunts amb la Generalitat 

1 infraestructura cientificotecnològica singular

Centre for Omic Sciences
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Estructura i organització- II

65 66 65 72 82 85

120 122 123
136

126
140

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Grups de 
recerca

Grups 
interdepartamentals

Mitjana
doctors per grup

X

LLEGENDA

Ciències 
Ciències de la vida
Ciències mèdiques i de la salut
Ciències socials
Enginyeria i arquitectura
Humanitats

16
8
29
25
40
22

Total 140

Ciències 7
6

12
10
16
8

TOTAL59

Ciències 7
6

Ciències -
-

Ciències -
-

Ciències -
-

10
6

14
5

TOTAL48

1
4
2
2

TOTAL9

1

1
TOTAL2

    Grups reconeguts (*) 
    Total     Consolidat     Emergent     Singular 

5,1 5,4 5,5 5,7 5,7
6,0

(*) Convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya per al període 
2009-13 (SGR 2009). 

02
Grups de recerca

03
Grups de recerca segons àmbit i tipologia. Any 2013

Per dur a terme  l’activitat d’RDI, els investigadors s’organitzen 
en 140 grups de recerca de tots els àmbits de coneixement.

59 grups han obtingut el reconeixement extern de la 
Generalitat de Catalunya.

Àmbit 
Grups 
URV 



RECERCA, PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 
I TRANSFERÈNCIA
Posicionament

5
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Posicionament- I

02
Visibilitat de la URV a les àrees de l’ESI.

Posicionament segons citacions per article. Període 2003-13

Àmbit 
Química 
Enginyeria 
Medicina clínica
Ciències agrícoles 
Ciències socials
Medi ambient i ecologia

    Web of Science (2013)     Essential Science Indicators (2003-13) 

Ciències 7
6

10

6
14

Producció científica indexada Publicacions per PDI permanent Highly Cited Papers Citacions per article Highly Cited Papers per 
cada 100 PDI permanent

Posició
3a
6a
2a
1a
2a
2a

7
7
4
5
6

5 10a
17a
5a
2a
2a
5a

42
40
31
25
24

36

Centres 
visibles Posició Posició

Centres 
visibles

431a
493a

2.713a
158a
727a
392a

1.223
4.487
714

1.274
709

1.112

Centres 
visibles

Catalunya Espanya Món 

998

5aª 20a

1,8

3aª 4a

82

5aª 18a

11,8

5aª 10a

14,5

4aª 5a

Posició de la URV entre les universitats espanyoles

Posició de la URV entre les universitats catalanes

LLEGENDA

01
Producció i productivitat científica. Any 2013

Les publicacions científiques de la 
URV destaquen per la qualitat i 
visibilitat externa.

Nota: Els centres de Catalunya i Espanya inclouen les universitats, i els centres del món 
inclouen totes les institucions (universitats, centres de recerca, hospitals, etc).
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Posicionament - II

03
Mapa de les universitats del món segons producció científica i impacte. Període 2008-12

URV

Publicacions (%) 
0

20

Im
pa

cte
 no

rm
ali

tza
t  (

%)
 

100

Universitats catalanes

Universitats espanyoles

Universitats mundials

LLEGENDA

Universitats de països amb 
despesa en R+D/PIB superior a 
la de Catalunya (UE, Estats Units  
i Japó)

Nota: De les més de 18.000 universitats del món (World Higher Education Database, 2014), en aquest gràfic hi ha representades 
les 2.713 institucions que van publicar més de 100 articles en revistes científiques durant el 2012 i té en compte les publicacions 
del període 2008-12 recollides a la base de dades Scopus.
Font: SIR 2014.

203 
Universitats

(8%)

 
+ Producció
+ Impacte
Respecte la URV 

501 
Universitats

(18%)

 
+ Producció
 -  Impacte
Respecte la URV 

1.917 
Universitats

(71%)

 
 -  Producció
 -  Impacte
Respecte la URV 

91 
Universitats

(3%)

 
 -   Producció
 + Impacte
Respecte la URV 

La URV  s’ha situat en una bona posició internacional tant en producció com en 
impacte de la recerca, derivat de l’alta competitivitat del personal.
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Posicionament - III

04
La URV als rànquings d’universitats

Europa Espanya Món 

100 Under 50 (2014) 66 

Articles citats amb 
més freqüència
(top 10%)

Matemàtiques, informàtica i engineria

Ciències de la terra i medi ambient

CWTS Leiden Ranking 2014 

SIR 2014 (2008-12) 

Química (2013)

Informàtica (2014) 

Producció científica

Impacte normalitzat 

% publicacions d’excel·lència

% excel·lència amb lideratge 

Academic Ranking of World Universities (ARWU - subject) - Shanghai Ranking

Times Higher Education 

16 

103 

151-200 

151-200 

704 263 

151 

188 

29 1 

1 

- 

- 

- - 

- 

- 

2 

2 39 

3 

2 

24 

296 

395 

89 

Hi ha una presència creixent de la 
URV, i en bona situació relativa, en 
rànquings d’abast internacional.
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Tercera missió

Tercera missió

Aquest curs 2014-15 s’ha exposat per primera vegada al 
Consell de Govern l’Informe d’activitat de la tercera missió 
de la universitat, estructurada en els mateixos cinc eixos 
d’activitat del Pla estratègic. D’aquesta manera la URV 
compleix la seva missió tant de responsabilitat social amb 
l’entorn més immediat com d’impuls al desenvolupament 
econòmic i cultural. El document ofereix una visió integra-
da del paper que té la URV com a agent impulsor de la 
societat del coneixement, fruit de l’estratègia d’innovació 
en la dimensió territorial de la Universitat Rovira i Virgili.

En l’àmbit de la difusió cultural i del coneixement, destaca 
l’augment de l’ús de les tecnologies digitals, per exemple, 
en l’edició de publicacions electròniques, en nombre crei- 
xent i superior a les convencionals en paper, o la presència 
a diverses xarxes socials, tot convivint amb les activitats de 
format tradicional presencials.

Durant aquest curs s’ha mantingut la tendència creixent 
en la implicació de la comunitat universitària en actua-
cions d’acció social i en accions encaminades a fer de la 
URV una universitat sostenible, saludable i socialment 
compromesa. Així ho confirmen l’augment en el nombre 
d’iniciatives que integren l’aprenentatge i el servei de la 
comunitat, els valors dels indicadors recollits en el Pla de 
medi ambient o iniciatives conjuntes entres unitats com la 
Cursa Solidària.

Pel que fa a la internacionalització de la Universitat, desta-
ca, d’una banda, la major implicació dels centres, els quals 
durant aquest curs hauran elaborat el seu pla d’internacio-
nalització com a complement del PEI 2014-19 i, de l’altra, 
la consolidació de les aliances estratègiques internacionals 

 

mitjançant la participació institucional en xarxes universi-
tàries d’àmbit internacional. Cal esmentar també les 
intervencions de la URV en fòrums internacionals per 
donar a conèixer el seu model formatiu, de recerca de qua-
litat i el compromís de la institució amb el desenvolupa-
ment regional així com la seva estratègia d’internaciona-
lització.

D’altra banda, la relació de la URV amb el territori ha rebut 
el reconeixement d’organismes europeus com l’OCDE i la 
Unió Europea, els quals l’han utilitzat com a model en 
documents que tracten sobre el paper de les universitats en 
el desenvolupament territorial.

Quant als projectes que conformen el sistema d’innovació 
territorial, la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira 
i Virgili treballen amb els ajuntaments de municipis més 
grans, les capitals de comarca i els municipis on la URV té 
seus, per impulsar un Projecte d’especialització i competi-
tivitat territorial (PECT) per a la Catalunya Sud (PECT – 
CATSUD), en el marc de l’Estratègia de recerca i innovació 
per a l’especialització intel•ligent de Catalunya (RIS3CAT). 
L’estratègia RIS3CAT promou l’agrupació voluntària d’em-
preses i agents del sistema d’R+D i innovació català en 
comunitats per impulsar plans d’actuació en determinats 
àmbits sectorials. En aquest sentit, la URV participa en vuit 
comunitats RIS3CAT.

El Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud 
(CEICS) ha continuat treballant per consolidar l'agregació 
estratègica de les diferents entitats i estructures de docèn-
cia, recerca, transferència de coneixement i el sector 
productiu del sud de Catalunya. Enguany part de la tasca 
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Tercera missió

s’ha centrat en la promoció de les habilitats individuals i 
col·lectives per perfilar el futur, amb l’organització dels 
Tallers Internacionals de la Catalunya Sud sobre Capacitats 
Transformatives. A més, s’han dut a terme noves edicions 
dels tallers de supervisió del doctorat, que es van iniciar el 
2012 i hi han participat ja 120 supervisors.

Per facilitar la creació de noves càtedres, s’ha flexibilitzat la 
manera com les entitats públiques i/o empreses poden 
participar-hi i s’ha reforçat el procés de rendició de 
comptes de les càtedres cap al Consell de Govern. També 
han sorgit dues noves càtedres: Estudis Jurídics Locals 
Màrius Viadel i Martín, i Universitat i Regió del Coneixe-
ment, ambdues amb el suport econòmic de la Diputació de 
Tarragona i també del Banco Santander a la darrera.

La presència territorial de la URV a través del projecte 
Campus Extens s’ha mantingut en els mateixos tretze 
municipis que en els darrers cursos, mentre que el nombre 
d’activitats ha experimentat un lleuger augment, ja que la 
totalitat de les antenes del coneixement de la xarxa han 
incrementat el nombre d’activitats programades. D’altra 
banda, aquest curs i el vinent es prioritzen les accions que 
potenciïn la innovació en el territori.

Un curs més l’activitat de tercera missió de la URV s’ha dut 
a terme amb el suport econòmic d’institucions i entitats 
d’àmbit estatal i la col·laboració d’institucions del territori. 
Durant el 2014 més de 200 empreses i institucions han 
confiat en la transferència de coneixement i de tecnologia 
de la URV, de les quals gairebé la meitat són empreses 
privades i una quarta part, l’Administració pública.

Finalment, l’anàlisi dels valors dels indicadors del Pla 
estratègic de la tercera missió recollits permet concloure 
que el conjunt de l’activitat, en un context marcat per un 
escenari de crisi econòmica, s’ha mantingut al voltant dels 
dos terços dels objectius que s’havia marcat per a l’any 
2017. En clau interna, la Universitat ha augmentat els 
recursos propis destinats a aquestes activitats mentre que 
l’aportació externa ha disminuït. Pel que fa a l’impacte en 
l’entorn, comprovem que al voltant d’un 4% de la 
poblacióde la demarcació de Tarragona més gran de 25 anys 
ha participat en les activitats organitzades per la Universi-
tat i que l’actuació només en tercera missió de la Universi-
tat comporta un impacte econòmic en l’entorn de gairebé 
4.000 euros per cada milió de PIB de la demarcació de 
Tarragona.

potenciar l’activitat dels grups i en el marc d’aquest 
programa intern, el Consell de Govern ha acordat 
distribuir els 856.680 € pressupostats per a l’exercici 2014 
en funció del nombre d’investigadors actius que formen 
part de cada grup i el finançament es destinarà de manera 
preferent a contractes predoctorals.

Pel que fa a estructures de recerca pròpies, impulsades per 
potenciar les activitats de recerca, transferència i docència 
de postgrau a fi de millorar la gestió, la col·laboració entre 
grups de recerca i la visibilitat científica, el Consell de 
Govern de febrer de 2015 va reconèixer el Centre d’Estudis 
sobre Conflictes Socials (CECOS). També va aprovar la 
continuïtat del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona (CEDAT), amb el corresponent establiment d’un 
nou contracte programa triennal.

En l’àmbit de l’emprenedoria i la creació d’empreses, el 
Consell de Govern va aprovar la participació de la URV en 
dues noves empreses derivades (spin-off): Green Smart 
Net, SL i Proteus Diagnostics, SL. En aquesta mateixa línia, 
l’empresa INSTA, Serveis Jurídics Ambientals, SCP, 
promoguda per tres persones titulades en el màster de 
Dret Ambiental, ha estat reconeguda com a empresa 
emergent de la URV. També ha tingut lloc el cessament de 
l’activitat econòmica i posterior dissolució de les empreses 
Smartoxide, SL i Energy Efficiency Plus, SL (E2PLUS), 
constituïdes els anys 2009 i 2011. A causa d’aquest cessa-
ment, els drets d’ús i explotació de les tecnologies llicen-
ciades desenvolupades per la URV i atorgades a favor de 
l’empresa en el moment de la constitució, revertiran una 
altra vegada a la Universitat.

 

Entre els recursos econòmics que la institució posa a 
l’abast dels investigadors per afavorir la transferència del 
coneixement generat i la innovació, hi destaquen els ajuts 
per a la valorització del coneixement, finançats amb el 
Consell Social. Tenen per objectiu fomentar l’arribada al 
mercat de tecnologies i coneixements desenvolupats pels 
grups de recerca de la URV i en la convocatòria de 2014 es 
van atorgar cinc ajuts a investigadors de departaments de 
l’àmbit d’enginyeria i psicologia per un import global de 
40.000€.

Finalment, l’Estratègia de recerca i innovació per a l’espe-
cialització intel·ligent de Catalunya 2014-20 (RIS3CAT) 
obre oportunitats molt interessants per finançar l’activitat 
de R+D+I, si bé és una condició prèvia que han d’acomplir 
totes les regions per accedir a les inversions en recerca i 
innovació cofinançades amb fons europeus. Així, la URV 
treballa conjuntament amb la Diputació de Tarragona per 
definir un Projecte d’especialització i competitivitat terri-
torial per a la Catalunya Sud (PECT CATSUD) i, en aquest 
context, participa en vuit comunitats RIS3CAT, dues de les 
quals les lidera o colidera. Les comunitats són agrupacions 
voluntàries d’empreses i agents del sistema d’R+D i inno-
vació català que impulsen plans d’actuació dins els àmbits 
sectorials líders fixats a l’estratègia RIS3CAT. 
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Presentació
Aquest document presenta el conjunt d’activitats de la 
Universitat Rovira i Virgili en el marc del que s’anomena 
tercera missió de la Universitat, és a dir, les dirigides des 
del vessant sociocultural al socioeconòmic, a impulsar el 
desenvolupament territorial, a partir de la solidesa de la 
missió docent i de la missió de recerca. D’acord amb la 
nova forma d’estructurar la rendició de comptes a la 
comunitat universitària, sectorial i distribuïda al llarg de 
les reunions del Consell de Govern del curs acadèmic, 
aquest informe és el segon de la sèrie després del de 
formació, i mostra una visió integrada de l’activitat de la 
URV en aquest àmbit, sintetitzada a través dels principals 
indicadors de l’activitat de tercera missió. El contingut de 
l’informe s’estructura amb els cinc eixos del Pla estratègic 
de la tercera missió: la difusió cultural i del coneixement, 
l’acció social i d’atenció a la comunitat universitària, la 
internaciona lització, el sistema d’innovació territorial i la 
transferència de coneixement i de tecnologia. En cada 
apartat es posen de relleu els principals programes i actua-
cions que s’hi duen a terme. La majoria de programes 
inclouen informació sobre el nombre d’activitats 
organitzades i el nombre de persones que hi han participat.

Tanca el document un balanç sobre l’acompliment dels 
objectius del Pla estratègic de la tercera missió respecte als 
valors objectiu 2017 i una valoració d’aquesta activitat en el 
si de la URV i de l’impacte en l’entorn. L’anàlisi de les 
dades recollides des de l’any 2009 fins al 2013 permet 
concloure que el conjunt de l’activitat, en un context 
marcat per un escenari de crisi econòmica, s’ha mantingut 
al voltant dels dos terços dels objectius que s’havia marcat 
per a l’any 2017, la qual cosa indica una evolució positiva. 
Així, en clau interna, la Universitat ha augmentat els 
recursos propis destinats a aquestes activitats mentre que 
l’aportació externa ha disminuït. I pel que fa a l’impacte en 
l’entorn, comprovem que, de manera estable, al voltant 
d’un 4% de la població de la demarcació de Tarragona més

gran de 25 anys ha participat en les activitats organitzades 
per la Universitat i que l’actuació només en tercera missió 
de la Universitat comporta un impacte econòmic en 
l’entorn de gairebé de 4.000 euros per cada milió de PIB de 
la demarcació de Tarragona.

El present informe, doncs, ofereix una visió integrada del 
paper que té la URV com a agent impulsor de la societat del 
coneixement, impuls que reverteix en el desenvolupament

territorial del seu entorn més immediat. Allunyat concep-
tualment de la dicotomia entre els programes referits 
només a la transferència de tecnologia i els altres centrats 
en la funció social i la contribució de la Universitat des dels 
valors que li són propis, aquest document mostra una visió 
unitària d’aquesta missió, fruit de l’estratègia d’innovació 
en la dimensió territorial de la Universitat Rovira i Virgili.
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Difusió cultural i del coneixement - I

Assignatures

100
Alumnes

80

+55

03
Programa URV Ciutadana. Curs 2014-15

Iniciativa adreçada a persones més grans 
de 55 anys, que poden accedir als ensen-
yaments que s'imparteixen a les facultats i 
escoles de la URV.

Torredembarra

El Vendrell

Tarragona
Salou

Cambrils

Mont-roig del Camp

Vila-seca

Deltebre

Amposta

La Sénia

Tortosa

Móra d’Ebre

Flix Falset
Riudoms

Reus

Santa Coloma de Queralt

Valls

Constantí

El Morell

20
municipis

380
1.500

ponències / any

alumnes

02
Aules de la Gent Gran

Les Aules d’Extensió Universitària de la 
Gent Gran són un projecte social engegat 
per les principals universitats catalanes 
que busca donar una sortida a les 
inquietuds culturals de la tercera edat.

01
Aules d’extensió cultural. Curs 2013-14

Teatre

5
espectacles

Senderisme

9
sortides

Cinema

9
cicles

Art

6
exposicions

Coral

12
concerts

Orfeó

5
concerts

Orquestra

7
concerts

Les aules d’extensió cultural de la URV donen 
resposta a les diverses inquietuds culturals dels 
membres de la comunitat universitària i la 
majoria estan obertes a la societat.
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Difusió cultural i del coneixement - II

05
Activitats de divulgació del coneixement científic a secundària

30
participants

168
participants

35
participants

99
participants

50
participants

Bojos per l’Arqueologia

Bojos per la Química

Consulta a la biblioteca de la
URV

Programa SMILE

Concurs de Cristal·lització
a les Escoles

Premis de recerca per a estudiants 
de secundària

First Lego League

APQUA

La Ciència a la Plaça: activitat de 
divulgació de l’EMaS

¿Quién es Wolframio?

Programa “Fem Recerca”

Conferències científiques

Programa Talent Jove

Activitats complementàries

Entitat acollidora de pràctiques de 
batxillerat

EstiURV

Campus Científics d’Estiu

Col·laboració amb centres de 
secundària per a la realització dels 

treballs de recerca

Divulgació del coneixement científic a secundària Olimpíades 2014

Biologia

Economia

Geografia

Geologia

Química

Coordinació de la Setmana de la Ciència
a les comarques tarragonines

Ciència al Teatre

Concurs per a doctorands:
Vols Saber Què Investigo

Cafès Científics al Teatre Metropol

Ruta científica Antoni Martí
i Franquès

Programa a Tarragona Ràdio

Vídeos: Ciència en un minut

Concurs de fotografia
Fem Recerca

Ciència al Territori (Fira de Reus
i Saló de l’Ensenyament)

Dia de la Ciència al Campus
Terres de l’Ebre

ComCiència

06
Activitats de divulgació de la ciència (ComCiència)

Cursos

145
Alumnes

3.625

04
Universitat d’Estiu. Període 2009-13

Al juliol la Universitat d'Estiu ofereix un ventall de 
cursos atractius de diverses disciplines: salut, art, 
història, música, ciències socials, tecnologia, 
ciències experimentals i humanitats.
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Difusió cultural i del coneixement - III

07
Presència en fires i salons

Al curs 2013-14 la Universitat Rovira i Virgili va ser present en set 
fires a Barcelona, Valls, Tortosa, Cambrils, Reus, el Vendrell i Amposta. 
La URV també té presència en vuit fires de caràcter estatal.

Amposta

El Vendrell
Reus

Barcelona

Cambrils

Valls

Tortosa

160
llibres en format electrònic

130
llibres en format paper

6
revistes periòdiques electròniques

08
Publicacions URV. Curs 2013-14

A través de Publicacions URV la Universitat dóna visibilitat als resultats de la recerca dins i fora de 
l’acadèmia, fomenta la cultura i posa el coneixement al servei de la societat.

09
Comunicació a la societat

Diari digital

465
entrades

1.025
subscriptors

180
comunicació de la ciència

Xarxes socials

7.493
seguidors

2.234
tuits

@universitatURV

1.092
seguidors

1.083
entrades

URV

15.782
visualitzacions

119
vídeos

Canal YouTube URV

Aparicions als mitjans de comunicació

4.042
premsa

220
televisió

7.023
digitals

Durant l’any 2014 la Universitat ha publicat els números 20 i 21 de la Revista URV 
amb una tirada de 6.000 exemplars cada edició. En format electrònic la Revista URV 
ha tingut una mitjana de més de 1.500 descàrregues per edició. També ha publicat 
nou edicions de l’Indicador Universitari, amb una tirada de 15.000 exemplars.
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Comunitat universitària i acció social - I

04
Programa Alumni (amics i amigues)

Programa Alumni

Redisseny del programa per fomentar l’accés universal i 
voluntari de tots els estudiants que s’han format a la URV.

03
Cens d’estudiants amb discapacitat

2094 105 122 140
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

La URV disposa d’un Pla d’atenció a la discapacitat amb l’objectiu de 
facilitar l’adaptació de l’estudiantat amb discapacitat.

02
Cooperació local

URV Solidària

El centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària 
ha dut a terme 18 projectes locals d’acció social en els darrers 
cinc anys. 

01
Voluntariat

Actuacions de voluntariat

Entitats beneficiàries
(demanda de voluntariat)

Persones de la comunitat universitària
implicades en voluntariat

LLEGENDA

14

28

101

15

30

135

20
25

160

11
20

200

18
23

232

2009 2010 2011 2012 2013

L’Oficina de Voluntariat canalitza 
les inquietuds dels membres de la 
comunitat universitària que volen 
col·laborar en activitats de volun-
tariat.
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Comunitat universitària i acció social - II

Curs acadèmic 2011-12

Curs acadèmic 2012-13

Curs acadèmic 2013-14

LLEGENDA

49
85

23

40

28

Aprenentatge
acadèmic

Pràctica 
reflexiva

Servei a la 
comunitat

Assignatures APS

Professorat implicat Hores d’acció social

2.675h

30.247h

53.445h

181

265

477

Estudiants implicats

79

31

28

Entitats socials

L’Aprenentatge-Servei (APS) és una proposta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants 
es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo (Puig & Palos).

13

05
Programa d’Aprenentatge-Servei (APS)
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Comunitat universitària i acció social - III

06
Esports URV. Curs 2013-14

E s p o r t s  U R V
6 6 0  s o c i s

154
participants

Lligues
universitàries

URV

7
esportistes

Programa
d’esportistes

d’alt nivell

Catalunya

176
participants

Espanya

8
participants

Campionats
universitaris

36
cursos

245
participants

Cursos de
formació
esportiva

217
nens i nenes

20
monitors

Campus
d’Estiu

2
edicions

200
participants

Piraguada URV
Campus Terres

de l’Ebre

6
xerrades

Xerrades
sobre hàbits
saludables 12

activitats

370
participants

Programa
d’activitat física
i salut PAS/PDI

50
participants

Activitats de
lleure

200
participants

Cursa
Solidària URV

30
convenis

Convenis

Pràctiques esportives

Orientació i sensibilització

Esports URV promou l’activitat 
física i l’esport així com els 
hàbits de vida saludables tant 
per als estudiants com per la 
resta de la comunitat universi-
tària. Ho du a la pràctica 
mitjançant diversos 
programes d’activitats.
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Comunitat universitària i acció social - IV

09
Pla de medi ambient

Pla de medi
ambient

Ambientalització curricular Eficiència i estalvi energètic Reducció de l’impacte climàtic
de la mobilitat

Comunicació del Pla de
medi ambient

Ambientalització de
l’organització

Millores mediambientals 2009-13

Reducció

38%
consum elèctric

Reducció

12%
consum de paper

Reducció

9%
emissions CO2

A través del Pla de medi ambient la URV incorpora els objectius mediambien-
tals a la gestió diària de la institució.

La URV fomenta la reducció de la despesa en energia elèctrica, la millora de 
l’ús del sistema de recollida selectiva d’escombraries i l’ús del transport públic 
entre la comunitat universitària.

08
Borsa d’Habitatge i residències universitàries

Borsa d’Habitatge i residències universitàries

Ofereix informació sobre l’oferta de pisos i habitacions de lloguer i 
sobre les residències disponibles per als estudiants.

07
Observatori de la Igualtat

Girl’s Day

Distinció M. Antònia Ferrer

Setmana per la Igualtat

Jornada amb motiu del Dia Internacional per a
l’Eradicació de la Violència Masclista

Exposicions

Calendaris i publicacions

Organitza, en col·laboració amb altres unitats, diferents 
activitats al voltant de la igualtat entre homes i dones 
dirigides tant a la comunitat universitària com al públic 
extern, centres d’educació de secundària, personal tècnic 
de les administracions públiques i a la societat en general.

La URV ha assumit la vicepresidència de la Xarxa Equality.
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Comunitat universitària i acció social - V

10
Actuacions del Consell Social de la URV

premis als millors treballs de recerca de secundària11

Campus Terres de l’Ebre (9 estudiants)

Ajuts Pont per a projectes educatius d’ensenyament de primària i secundària (30 beneficiaris)

primers premis als millors treballs de recerca de batxillerat i cicles formatius3

Beques co-patrocinades pel Consell Social i la Fundación Repsol5

beques co-patrocinades pel Consell Social i la Fundación Repsol14
ajuts a estudiants en situació d’especial dificultat5
ajuts a les millors idees emprenedores dels estudiants (9 estudiants)3

premis Consell Social URV a la qualitat docent (4 PDI)2
Ajuts Pont per a projectes educatius d’ensenyament de primària i secundària (10 PDI)

premis Consell Social URV a la qualitat i millora contínua de gestió administrativa i
tècnica (9 PAS)

3

Entre les diverses funcions del Consell Social hi ha l'impuls de l'activitat de 
tercera missió de la universitat; en aquest sentit, destaca que en els darrers deu 
anys ha destinat el 45% del seu pressupost anual a projectes relacionats amb 
la tercera missió de la URV.

Pre-universitàries

Estudiants URV

PDI

PAS
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Internacionalització - I

País visitat

País rebut

País visitat i rebut

LLEGENDA

A través de les relacions institucionals es fomenta a mitjà i llarg termini la projecció 
exterior de la URV i la generació d’oportunitats que beneficien l’activitat acadèmica.

01
Relacions institucionals: visites rebudes i fetes  (2010 - 2014)

25
cursos entre 2009-14

384
estudiants entre 2009-14

03
Programes Study Abroad/Free Mover

Valoració estudiants internacionals

Al curs 2013-14 el 48% dels estudiants estrangers consideren 
la seva estada a la URV satisfactòria i el 42% excel·lent. Al 
68% li hauria agradat continuar els estudis a la URV un cop 
acabada la mobilitat. El 90% recomanaria la URV com a 
destinació universitària de mobilitat.

02
Mobilitat

04
Xarxes internacionals més destacades a les quals pertany la URV
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Internacionalització - II

2009

428
2010

537
2011

588
2012

625
2013

605

Estudiants estrangers de postgrau

2009

19
2010

17
2011

18
2012

33
2013

30

Activitats institucionals realitzades de caràcter internacional

Màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana
Doctorat de Quaternari i Prehistòria

Titulacions interuniversitàries internacionals

07
Indicadors d’internacionalització (2009 - 13)

Distingides amb la menció Erasmus 
Mundus que atorga la Comissió Europea 
per promoure la qualitat i la internaciona-
lització de l’ensenyament superior.

1,06
M€ finançament

+40
projectes de cooperació internacional

06
Cooperació internacional

El Centre de Cooperació al Desenvolupa-
ment URV Solidària en tots aquests anys ha 
finançat més de 40 projectes de cooperació 
internacional per un import global superi-
or a un milió d’euros.

05
Màsters universitaris en anglès

Synthesis, Catalysis and Molecular Design

Artificial Intelligence

Chemical Engineering

Computer Engineering: Computer Security and Intelligent Systems

Environmental Engineering and Sustainable Production

English Language Teaching
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Internacionalització - III

32 

education and research sector at the regional and national level. No additional funding has been allocated 
for HEIs for the process, but the outcomes may impact on national funding allocation in future. 

Southern Catalonia: The University Rovira i VirgiliVirgili- a long-term commitment to the
economic transformation and industry specialisation of the region 

The University Rovira i Virgili (URV) is a comprehensive research intensive HEI in Southern Catalonia, 
created in 1991 by the Catalonian Government as part of the process of higher education 
decentralisation. URV’s track record in knowledge exchange is based on its early decision in 1995 to build 
a robust research base and graduate/postgraduate training. For the past 15 years URV has benefited 
from consistent management and leadership that has systematically built the capacity for regional 
development. Following a strategic decision in 2001, URV has focused on areas of specialisation 
important to the region and aligned its education, R&D and service activities with the regional priority 
areas. URV’s education and R&D are linked with the key industries of Tarragona and Southern Catalonia. 
It has an active agenda in “third mission” activities, such as entry points for SMEs to the university 
knowledge base as well as social and cultural programming in 22 cities in Southern Catalonia. URV’s long-
term co-operative relationship with the chemical industry incorporates both research and human capital 
development programmes that are relevant to the industry needs. Its industry-centred model is oriented 
toward increasing the productivity and competitiveness and innovative capacity of local industry firms, 
both large and small. URV emphasises the development of skills and human capital resources that can 
bring new ideas and business practices to local firms. Skills are developed at every level, from the 
technical operative workforce to executive management. There are strong alumni connections and 
students participate in internships and co-operative programmes within the local firms. Both advanced 
technical vocational skills and higher degree based skills such as in engineering are designed in co-
operation with the local industry representatives.  

During the economic crisis, URV has developed a stronger institutional specialisation and a leading role in 
Southern Catalonia’s transition to a knowledge-based economy: In 2010, capitalising on the Spanish HE 
reform and the Campus of International Excellence call URV launched the Campus of International 
Excellence of Southern Catalonia (CEICS) as a tool for coordinating the knowledge and innovation 
ecosystem in Southern Catalonia. URV coordinates the CEICS knowledge triangle with 22 strategic 
partners (5 research centres, 6 technological centres, 5 research hospitals and 4 enterprise associations) 
in five strategic areas: chemistry and energy, nutrition and health, tourism, oenology, and culture and 
heritage. URV has played an important role in setting the CEICS agenda that operates through a broad 
range of transformative projects, renewal projects and incremental projects. The CEICS portfolio includes 
technology centres, networks of doctorates, joint doctorates, programmes of talent attraction, 
scholarships, cooperative strategic projects, Innovation Hub, Innovation Communities and enhanced VET 
collaboration.  

An important element that supports URV’s regional engagement and strategic goals are its HR policies 
and mechanisms that enhance, recognise, reward and evaluate regional engagement along with 
excellence in teaching, research and management. The university staff contracts recognise the 
importance of and give value to the staff participation in these outreach efforts. University staff members 
are allowed to spend time working in local firms during their leave periods and have on-going 
relationships with the firms. The university staff contract has been re-organised around a system with a 
ten-point base. All staff members are expected to do research and to teach, with the minimum 
contractual obligations constituting six of the expected ten points. To reach the expected ten points, 
university staff member can contribute in a variety of ways, according to their interests and expertise. 
For example, for some it may mean working with SMEs to implement technology transfer or technology 
commercialisation projects. For others, reaching the ten points may mean additional research and 
publication. The goal of this Human Resource strategy is to set a base expectation for the staff 
performance in core activities. This evaluation method creates the flexibility to allow all staff members to 
contribute to regional engagement activities. All criteria for performance constitute a unit contributing to 
the ten-point base. The results are available in the university intranet to all members of the department.  

4.4. Constraints and Opportunities for HEIs and RO in RIS3 

Mobilising HEIs and ROs for regional smart specialisation process is a challenge for many EU regions 
because of a number of constraints at national, regional and institutional level. At the same time, active 
participation in RIS3 may bring substantial benefits for HEIs and ROs. This section identifies some of the 
challenges and constraints as well as the opportunities and benefits.  

Constraints at the national level National HE and Research policy: a limited and weakening 
regional agenda? 
In most EU countries HE policy does not include an explicit regional agenda in which the regional smart 
specialisation process would easily fit. The national ministries of education encourage the role of higher 
education and research in meeting national and international levels of scientific excellence and advanced 

European Comission (2014). The role of Universities and Research Organisations as drivers for 
Smart Specialisation at regional level. Brusel·les, Comissió Europea, pàgina 34
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University Rovira 
i Virgili in the 

Spanish Province 
of Tarragona  

Using internal 
policies to 

promote 
cooperation 

The Tarragona petrochemical industry is considered the most important 
chemical hub in southern Europe and the Mediterranean area. It represents 
25% of the Spanish chemical industry and generates 44% of all plastics 
produced in Spain. Rovira i Virgili University have taken the lead in a 
strategic initiative to support innovation in the industry through its 
Tarragona Region of Knowledge Office, which has within its main objectives 
to support fundraising for innovation and R&D projects in companies and to 
promote territorial strategic projects for companies and for institutions. A 
key enabler of this deep involvement of the university in the economic 
development of its region is the R&A (research and academic) Staff 
Commitment Agreement, an instrument for human resource management 
which allows staff to agree a portfolio of teaching, research and 
services/administration activities based on their individual skills and the 
collective mission of their research groups and the university as a whole.  
 

Combined 
Universities in 

Cornwall (CUC) in 
the South West of 

England  

Investing in an 
innovative 

approach to 
higher education 

to stimulate 
growth in a 

geographically 
peripheral region 

 

Cornwall is situated in the far South West of England, some three hours 
from the nearest major city. The peripheral nature of the region and poor 
connectivity have often created an image of a good place to visit rather than 
a good place to do business. Not surprisingly, this has resulted in a seasonal 
dependency on low skilled jobs and a lack of high value and larger, 
international businesses. Combined Universities in Cornwall (CUC) is a 
partnership of six universities and colleges working together to give more 
people the chance to study in Cornwall, and to use university level education 
to help local businesses and communities to thrive.  Investment in the 
Combined Universities in Cornwall has been one of just a few major strategic 
investments made by the structural funds programmes, along with 
infrastructure and fast broadband.  The rapid rate of growth of the Cornish 
economy and specific indicators such as the rate of growth of knowledge-
intensive industries has been a mark of the success both of the overall 
programme and of the CUC investment in particular.  Convergence 
investment in CUC has focused on supporting important new industries 
including environmental technology, healthcare and digital media, and 
underpinning enterprise and innovation skills, matched to an analysis of the 
competitive opportunities available to the region.  

Krakow 
University and 

Malopolska 
Region in Poland   

Using higher 
education 

strengths to 
attract investment 

 

Malopolska is located in the south-eastern part of Poland and is bordered by 
Slovakia to the south. The regional capital and largest city is Krakow. The 
Malopolska economy is one of the most diversified of Poland’s regions. In its 
Regional Innovation Strategy Malopolska targets IT and ICT industries as 
potential growth areas. Krakow in particular has been very successful in 
using its historical strength as a centre of higher education to adapt to and 
enable new economic opportunities by attracting and retaining foreign 
investment to the region.  The size of the graduate pool in a wide range of 
disciplines, particularly in the disciplines of computing science, accounting 
and management, make it an attractive destination for software and 
business process outsourcing companies.  

European Commission (2011). Connecting Universities to Regional Growth: A Practical Guide. 
Brusel·les, Comissió Europea, pàgines 48-53 i 72-74

CULTURAL, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT IN CATALONIA – 155 
 
 

HIGHER EDUCATION IN REGIONAL AND CITY DEVELOPMENT: CATALONIA, SPAIN – © OECD 2010 

Community development 

Tertiary education institutions in Catalonia do not have a strong 
community development tradition. However, the new curricula under 
the Bologna agreement require that the university students participate 
in internships as a facet of their educational programme. The 
development of these internship experiences is uneven across the 
universities and, at this juncture, the majority of the internships are for 
engineering students and with private sector enterprises.1 These 
internship experiences could be extended to community-based 
organisations in the context of a university commitment to a wider 
range of regional needs, beyond those of the private sector. 

Currently, there is a small number of programmes to reach out to 
urban communities and also villages in ways that bridge the gap 
between the university and the community.  For example, the 
Autonomous University of Barcelona has developed a programme to 
help students find accommodation in the surrounding village thus 
bringing income to village residents in a mainly industrial area and 
fostering more interconnection between the university and its 
surrounding community. This effort has been enhanced by the 
provision of a small number (14) scholarships to the university 
especially designated for students from the surrounding community. 

A notable and more extensive effort is that established by the 
University Rovira and Virgili in Tarragona, which has established 
antenna university centres in communities in Southern Catalonia under 
the rubric of the Tarragona Knowledge Region (Box 4.4.)  

Box 4.4. Rovira i Virgili antennae as outreach vehicles 

The University of Rovira i Virgili (URV) in Tarragona has established 22 
university “antennae” in communities within the vicinity from which the 
university draws its students. These antennae connect the university to 
communities which otherwise would have little knowledge of the university. 

 Each of the antennae is a meeting point for members of the university 
community (students, alumni, teaching staff, administrative staff and friends) to 
connect with local cultural organisations, study centres and manufacturing 
representatives. The goal of the antennae programme is to foster the generation 
of common projects. The “extensive campus” programme is intended to be a 
point of entry and contact for URV though which the community can identify 
the ways in which community members want to intersect with the University. 
These may be through cultural programming, programmes for senior citizens or 
through the provision of scientific or economic expertise. 

182 –3. RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION  
 
 

HIGHER EDUCATION IN REGIONAL AND CITY DEVELOPMENT, LOMBARDY, ITALY © OECD 2011 

The linear TTO model of innovation can be compared with a very 
different model oriented toward increasing the productivity and 
competitiveness of industries already located in a region. This industry-
centred model is exemplified in the relationship between the local chemical 
industry and the University Rovira i Virgili (URV) in the region of 
Catalonia, Spain (see Box 3.15). This model has a strong emphasis on 
increasing the productivity and innovative capacity of local industry firms, 
both large and small. It also emphasises the development of human capital 
resources that can bring new ideas and business practices to local firms. The 
human capital resources are developed at every level, from the technical 
operative workforce to executive management. 

 

Box 3.15.URV: a model of university industry–region collaboration  

The University of Rovira i Virgili established a long-term co-operative 
relationship with the chemical industry in Catalonia that incorporates both 
research and human capital development programmes that are relevant to the 
industry needs. Faculty are allowed to spend time working in local firms during 
their leaves and have on-going relationships with the firms. There are strong 
alumni connections and students participate in internships and co-operative 
programmes within the local firms. Both advanced technical vocational skills 
and higher degree based skills such as in engineering are designed in 
cooperation with the local industry representatives. To better serve the SMEs, a 
public sector intermediary is being developed along the lines of those operating 
through regional development agencies in the UK. Most important to the 
success of this integrated initiative is the strong support from the university 
leadership, including the Rector. 
Source: OECD (2010), Higher Education in Regional and City Development: Catalonia, Spain
OECD, Paris, www.oecd.org/dataoecd/28/36/46826969.pdf 

 
This Rovira i Virgili model, built around increasing productivity and 

building new markets for existing industry agglomerations would seem to be 
particularly suited to Lombardy.12 Some of this programmatic orientation is 
already present in TTO programmes, particularly in the Politecnico di 
Milano.  

The limited success of the linear TTO efforts to promote knowledge-
based industries in the regions in which they are located suggests that 
Lombardy universities should take a different, more regionally-focused 
approach, building on the comparative advantage of the region’s strong 
industrial institutions. Higher education institutions could develop ways to 
introduce new technologies that could be generalised across companies in an 
industry, through the mechanism of trade associations. This alternative 

OCDE (2010). Higher Education in Regional and City Development. The autonomous region of 
Catalonia, Spain. París: OECD, pàgines 156-157 i 193-206

OCDE (2011). Higher Education in Regional and City Development. Lombardy, Italy. París. 
OECD, pàgines 109 i 183-185

08
Presència internacional de la URV

URV’s education and R&D are linked 
with the key industries of Tarragona 
and Southern Catalonia.
It has an active agenda in “third 
mission” activities, such as entry 
points for SMEs to the university 
knowledge base as well as social and 
cultural programming in 22 cities in 
Southern Catalonia.  

Rovira i Virgili University have taken the 
lead in a strategic initiative to support 
innovation in the industry through its 
Tarragona Region of Knowledge Office, 
which has within its main objectives to 
support fundraising for innovation and 
R&D projects in companies and to 
promote territorial strategic projects for 
companies.

This Rovira i Virgili model, built around 
increasing productivity and building 
new markets for existing industry 
agglomerations would seem to be 
particularly suited to Lombardy.

A notable and more extensive effort is 
that established by the University 
Rovira and Virgili in Tarragona, which 
established antenna university centres 
in communities in Southern Catalonia.

Rovira i Virgili: creating incentives for 
faculty participation in third mission 
activites.
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Sistema d’innovació territorial - I

2009 2010 2011 2012 2013

48

28

9

36

15

1,6 2,1 4,2 2,4 2,1

Volum (milió d’euros)
assolit per l’OTRC

LLEGENDA

Nombre projectes
presentats

X

Projecte conjunt amb la Diputació 
de Tarragona per promoure la 
innovació i la competitivitat de les 
empreses de la demarcació.

TARRAGONA
REGIÓ DEL 
CONEIXEMENT

OFICINA
TÈCNICA
D’INNOVACIÓ

SECTOR
INDUSTRIAL I
EMPRESARIAL

ADMINISTRACIÓ
EMPRESA
UNIVERSITAT

d’Europa

Fons per a la recerca, el
desenvolupament i la innovació

d’Espanya

de Catalunya

Oficina
Tarragona
Regió del

Coneixement

Missió

03
Oficina Tarragona Regió del Coneixement

Resultats

Càtedra
DOW de Desenvolupament Sostenible
Foment de l’Emprenedoria i la Creació
d’Empreses
Internacional URV/Repsol d’Excel·lència
en Comunicació
UNESCO de Privadesa de Dades
Foment de la Innovació Empresarial
Economia Local i Regional
Tarragona Smart Mediterranean City
Energia i Desenvolupament
Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín
Universitat i Regió del Coneixement
Ciència i Humanisme
UNESCO de Diàleg Intercultural al Mediterrani
Inclusió Social

Habitatge

Amb el patrocini o la col·laboracio de
DOW Chemical Ibérica

Consell Social (URV) - Membres de la plataforma URV Emprèn

REPSOL Petróleo, SA

Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya - Direcció General de Recerca
Diputació de Tarragona
Ajuntaments d’Amposta i Tortosa - Diputació de Tarragona
Fundació Tarragona Smart Mediterranean City
Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya (MADE)
Diputació de Tarragona
Diputació de Tarragona - Banco Santander
Catalunya Banc, SA
Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya - Direcció General de Recerca
Fundación Endesa
Agència de l’Habitatge de Catalunya - Servei Municipal d’Habitatge i Actuacions Urbanes
(SMHAUSA) - Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona - Col·legi de Notaris de Catalunya -
Deganat dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya - Ajuntament de Reus -
Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya - Col·legi Oficial d’Agents
de la Propietat Immobiliària de Tarragona

2009 303

2010 276,5

2011 468,5

2012 395,9

2013 284,2

02
Càtedres URV per a la difusió del coneixement i la innovació

Finançament extern
rebut per les càtedres
(milers d’euros)

13
municipis

235
10.216

activitats 

assistents

Poblacions amb Antena

· Salou
· Cambrils
· Amposta
· La Sénia
· Santa Coloma de Queralt
· Valls
· Móra d’Ebre

· Torredembarra
· La Pobla de Mafumet
· Tortosa
· Tarragona
· Reus
· Vandellòs i l’Hospitalet

de l’Infant

01
Campus Extens de la URV. Antenes del coneixement i la innovació
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Sistema d’innovació territorial - II

La URV i la regió Catalunya Sud han activat tots els elements per començar el procés cap a una estratègia regional d’especialització intel·ligent.

Química
i Energia

SUBCAMPUS

Nutrició
i Salut

SUBCAMPUS

Enologia
SUBCAMPUS

Turisme
SUBCAMPUS

Patrimoni
i Cultura

SUBCAMPUS

2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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2013 20142005
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UNIVERSITAT I OPI

SECTOR
ASSISTENCIAL 

SECTOR PRODUCTIU

PARCS CIENTÍFICS
I CENTRES TECNOLÒGICS 

Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud - subcampus

Indicadors CEICS (2009 - 14)

04
Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud

20
M€ finançament

75
projectes

Membres

05
Mesa Socioeconòmica

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus

Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona

Cambra de Comerç i Indústria de Valls

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

Unió General de Treballadors

Unió de Pagesos de Catalunya

Confederació Empresarial de la Província de Tarragona

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Port de Tarragona

Universitat Rovira i Virgili (coordinació)

smart scheme for RIS3

Acord amb la Diputació de Tarragona i les administra-
cions locals per impulsar l’especialització i competitivi-
tat territorial a partir de les activitats de recerca i 
innovació de la Universitat (alineades amb l’estratègia 
RIS3 de la Unió Europea).

06
RIS3CAT
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Transferència de coneixement i de tecnologia - I

03
Activitat del Centre de Formació Permanent (CFP-FURV)

Persones
matriculades

CursosX

FORMACIÓ CONTÍNUA

Persones
matriculades

CursosX

FORMACIÓ A MIDA

82
79

68 68

76

1.326 1.416 1.103 1.360 1.824
2009 2010 2011 2012 2013

66

71

64
67

53

1.356 1.542 1.250 1.169 1.076
2009 2010 2011 2012 2013

02
Centres TECNIO

Més de 2.030 investigadors de la URV, agrupats en més de 147 
grups de recerca i diversos centres d’innovació dels centres 
Tecnio d’ACC1Ó.

TECNIO | ACC1Ó

01
URV-Emprèn

Activitats URV Emprèn 2014
Formació
Cursos exprés d’emprenedoria

Consolidació d’empreses

Creació d’empreses emergents

Curs “Emprèn un Negoci”

Curs sobre el “Manual bàsic de promoció de l’emprenedoria”

Sensibilització
“Dimarts Emprenedor”

Club de l’Emprenedor

Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya

“Cooperativisme i Economia Solidària”

Assessorament
71 reunions amb un total de 51 emprenedors

Integra més de 30 institucions i el 2014 ha dut a 
terme 18 activitats de tipologies diverses
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Transferència de coneixement i de tecnologia - II

05
Perfil del professorat

341 - personal extern a la URV
826€ - retribució mitjana per investigador

265 - personal URV
3.500€ - retribució mitjana

per investigador 

77 - associats 
2.700€ - retribució mitjana

25 - PAS 3.200 € - retribució mitjana

163 - PDI
3.950€ - retribució mitjana

2.000 €
retribució mitjana

606
professorat

04
Balanç econòmic (*)

2.695.822 €
ingressos totals

2.448.380 €
despeses totals

Formació a mida
i congressos

Postgrau Extensió
universitària

UOC

LLEGENDA

Personal Inventariable Cànons Despesa
corrent

LLEGENDA

(*) La diferència entre ingressos i despeses es deu a la consideració del romanent afectat.

21%

52%

20%

0,1%

28%

45% 15%

19%

03
Formació permanent (CFP-FURV). Activitats per import contractat

117

211

61

291
22

418

14

312

11

1.308

0-5.000 5.001-10.000 10.001-20.000 20.001-40.000 + 40.000

Nombre de
projectes (CFP)

Total facturació
(milers €)

LLEGENDA

El 80% dels projectes de menys de 10.000 € 
representen el 19% de la facturació, mentre 
que el 20% dels projectes de més de 10.000 
€ representen el 81% de la facturació. 

administració pública7

empresa privada10

associacions i fundacions3

universitat1

altres1

Origen de les empreses 
contractants
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Transferència de coneixement i de tecnologia - III

08
Perfil dels investigadors

4.600 €
retribució mitjana

145
investigadors

133 - personal  URV
5.000€ - retribució mitjana per investigador 

108 - PDI
5.700 € - retribució mitjana

23 - associats 1.850 € - retribució mitjana

2 - PAS 1.000 € - retribució mitjana

12 - personal extern a la URV 340 € - retribució mitjana per investigador

07
Balanç econòmic (*)

4.328.713 €
ingressos totals

4.900.406 €
despeses totals

Contractes Ajuts

LLEGENDA

Personal Inventariable Cànons Despesa
corrent

LLEGENDA

(*) La diferència entre ingressos i despeses es deu a la consideració del romanent utilitzat d’anys anteriors

62%

64%
24%

10%

38%

2%

06
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi). Projectes per import contractat

163

303
51

461
56

850

33

659

17

1.098

4

1.273

0-5.000 5.001-10.000 10.001-20.000 20.001-40.000 40.001-100.000 + 100.000

Nombre de
projectes (CTTi)

Total facturació
(milers €)

LLEGENDA

empresa privada93

administració pública46

associacions i fundacions26

empresa pública15

universitat4

altres6

Origen de les empreses 
contractants

Activitats d’RDI a través d’ens vinculats

2,95
M€ finançament

152
projectes

El 83% dels projectes de menys de 20.000 € 
representen el 34% de la facturació mentre que el 
17% dels projectes de més de 20.000 € representen 
el 66% de la facturació.
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Balanç - I

03
Impacte tercera missió

Despesa en actuacions de tercera missió URV x Multiplicador1 per milió PIB Tarragona2

Nombre de municipis amb activitats tercera missió / Municipis de Tarragona

Participants en activitats de tercera missió / Població de Tarragona >25 (Factor repetició 2,5)

Estudiants de formació permanent / població Tarragona 25<  x  <65  anys

Impacte econòmic

Impacte territorial

Impacte social

3.890

15%

4,5%

0,8%

2013

(1) Multiplicador definit a Segarra, A. et al.: El poder de les idees. Impactes de la URV sobre la societat. Publicacions URV: Tarragona, 2012
(2) PIB Tarragona 2013 estimat amb dada PIB total Catalunya

02
Valors interns

Recursos
humans

Recursos 
econòmics

Dedicació del PDI en activitats Tercera Missió / Dedicació total del PDI 6,0%

Nombre de PAS dedicat a activitats de Tercera Missió / Total de PAS (Inclòs FURV) 17,9%

Nombre anual de PDI/PAS nomenat en càrrecs en institucions/entitats 0,3%

Nombre de PDI/PAS de la URV en serveis especials 0,2%

Despeses pròpies en actuacions de Tercera Missió (€) 7.746.384

Despeses pròpies en actuacions de Tercera Missió / Pressupost (cap 1-2 URV i FURV) 7,7%

Ingressos per activitats de Tercera Missió (€) 9.698.067

Ingressos per activitats de Tercera Missió / Pressupost (cap 1-2 URV i FURV) 9,6%

2013

01
Indicadors del Pla estratègic de la tercera missió

EIXOS

Extensió cultural

Internacionalització territorial

Socioeconòmic i de governança regional

L’organització i els recursos

Social, de voluntariat i de cooperació al
desenvolupament i d’aprenentatge servei

Transferència de coneixement i de
tecnologia

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

2009 2010 2011 2012 2013

Indicador sintètic

53,1% 62,4% 62,3% 69,0% 66,1%
2009 2010 2011 2012 2013
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Entitats col·laboradores

L’activitat de tercera missió de la URV es du a terme amb el suport de les institucions i entitats següents

I també rep la col·laboració de

AJUNTAMENT D’AMPOSTA - AJUNTAMENT DE CAMBRILS - AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE - AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET - AJUNTAMENT DE REUS - AJUNTAMENT DE LA 

SÉNIA - AJUNTAMENT DE SALOU - AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT - AJUNTAMENT DE TARRAGONA - AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA - AJUNTAMENT DE TORTOSA - 

AJUNTAMENT DE VALLS - AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT - CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE TARRAGONA - CATALUNYA BANC, SA - CENTRE D’ESTUDIS 

SENIENCS - CENTRE D’ESTUDIS SINIBALD DE MAS - CENTRE DE LECTURA DE REUS - COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE TARRAGONA - COL.LEGI DE NOTARIS 

DE CATALUNYA - CONSELL GENERAL DE COL·LEGIS D’ADMINISTRADORS DE FINQUES D’ESPANYA - DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT I MERCANTILS DE CATALUNYA - 

DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L. - FUNDACIÓ TARRAGONA SMART MEDITERRANEAN CITY - FUNDACIÓN ENDESA - INSTITUT RAMON MUNTANER - MESA D’ALCALDES DE L’ENERGIA DE 

CATALUNYA - MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS - MUSEU DE LES TERRES DE L’EBRE - REPSOL PETRÓLEO, SA - VALLSGENERA

Durant el 2014 han confiat en la transferència de coneixement de la URV les empreses i institucions següents

2BIND GMBH - ACTIVA MUÚTUA 2008 - ADAM BESORA - AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA - AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA. DEPT. MEDI AMBIENT - AGÈNCIA 

DE SUPORT A L'EMPRESA CATALANA (ACC10) - AGROLAB IBERICA, SLU - AICEC-ADICAE TARRAGONA - AJUNTAMENT DE BARCELONA - AJUNTAMENT DE DELTEBRE - 

AJUNTAMENT DE FALSET - AJUNTAMENT DE MATARO - AJUNTAMENT DE VILA-SECA - AJUNTAMENT DEL VENDRELL - AJUNTAMENT DELS PALLARESOS - AJUNTAMENT 

D'HORTA DE SANT JOAN - ALO SPAIN CONGRES SL - ALTCAM AUTOMOTIVE SL - ANA ISABEL COLOM BLANCO - ARQUEBISBAT DE TARRAGONA - AS. NAC. DE FABRIC. 

CONSERVAS DE PESCADOS MARISCOS (ANFACO) - ASESORIA SERVICIOS DE INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL S.A.L. - ASOCIACIÓN EMPRESARIAL INNOVADORA 

DE NUTRICION Y SALUD AINS - ASOCIACION NUCLEAR ASCO-VANDELLOS II, A.I.E - ASSOCIACIO ASPERGER DEL CAMP DE TARRAGONA, ASPERCAMP - ASSOCIACIO 

CATALANA D'UNIVERSITATS PUBLIQUES - ASSOCIACIO EMPRESARIAL QUIMICA DE TARRAGONA - ATENCIO PRIMARIA ALT CAMP – AUTOESCOLA MAGÍ SL - 

AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA - AYUNTAMIENTO EL EJIDO - BASE-GESTIO INGRESSOS LOCALS  DIPUTACIO DE TARRAGONA – BAKER & MCKENZIE - BASF 

ESPAÑOLA, S.L. - BASF SONATRACH PROPANCHEM S.A. - BAYER MATERIALSCIENCE, S.L. - BIC GRAPHIC EUROPE, SA - BISE CASAMEJOR, ANNY  - BODEGAS 

COOPERATIVAS DE ALICANTE SCOOP - CANALS NADAL, SL – CAS TRAINING, SL - CENTRE DENTAL ORTHOCLINIC, SL - CENTRE MQ REUS, SA - CENTRE TECNOLOGIC DE 

LA QUIMICA DE CATALUNYA - CENTRE TECNOLOGIC EN TECNOLOGIES DE LA NUTRICIO I LA SALUT - CENTRE VINÍCOLA DEL PENEDÈS, SCCL - CENTRO DE INVESTIGA-

CION BIOMEDICA EN RED  (CIBER) - CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL (CDTI) - CIMAX MILENIUM, SL - CLARIANT IBERICA PRODUCCION, 

S.A. - CLINICA DENTAL BEATRIZ GALLARDO BOLDO - CLINICA DENTAL DRA. Mª CARMEN ROIG FORCADELL - CLINICA DENTAL ECONOMIC, SCP - CLINICA SALUS 

MENORCA, S.L - CLINICA VETERINARIA MONTVET SL - COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA - COLOMER BEAUTY AND PROFESSIONAL PRODUCTS, SL - CONSELH 

GENERAU D'ARAN - CONSELL COMARCAL DE L'ALT CAMP - CONSELL REGULADOR DE LA DO PENEDES - CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA - CONSORCI 

OCUPACIO I PROM. ECONOMICA DEL VALLES OCCIDENTAL - CONSORCI PER A L'AT. SOCIAL I A LA DEPENDENCIA  - CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX 

EBRE I MONTSICTAIMA OUTSOURCING AND CONSULTING, SL - CULLEN INTERNATIONAL SA – D-CORE NETWORK IBERIA, SLU - DANSTAR FERMENT AG - DEPT.EDUCA-

CION, UNIVERSIDADES E INVESTIGACION.GOBIERNO VASCO - DIPUTACIO DE BARCELONA – DIARI DE TARRAGONA - DIRECCIO ASSISTENCIA PRIMARIA TARRAGO-

NA-VALLS - DOW EUROPE GMBH - EFOODPRINT SERVICES, SL. - ELDINE PATOLOGIA SL PROFESIONAL - ELECTRO-JET SA - EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGUES DE 

TARRAGONA S.A. - EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS - ENRESA - ERCROS, SA – ESCOLA DE CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE TÀRREGA - ESTEVE QUIMICA, 

S.A. - FEDERACIO DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA - FEDERACION DE EMPRESAS QUIMICAS Y PLASTICOS DE  DE ARAGON - FRAMELCO - FRANCESC 

ROVIRA GRAS - FUNDACIO  INSTITUT D'INVESTIGACIO SANITARIA PERE I VIRGILI - FUNDACIO AGBAR - FUNDACIO BLANQUERNA - FUNDACIO DR FERRAN - 

FUNDACIO ESTELA - FUNDACIO HOSPITAL ST PAU I STA TECLA - FUNDACIO PARC TECNOLOGIC DEL VI  (VITEC) - FUNDACIO PRIVADA D' INSTITUT CATALA D'INVESTIGA-

CIO QUIMICA - FUNDACIO PRIVADA ONADA – FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 - FUNDACIO UNIVERSIDAD SAN JORGE

FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL - FUNDACION INLEA - FUNDACION REPSOL - FUNDACION TEKNIKER - GC DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIO - 

GENERALITAT DE CATALUNYA - GESTIO I PRESTACIO DE SERVEIS DE SALUT - GESTIO PIUS HOSPITAL DE VALLS, SA - GREMI D'ARIDS DE CATALUNYA - GRUPO CASTILLA 

SOPORTE S.L. - HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA - HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII - HUNTSMAN PERFORMANCE PRODUCTS SPAIN, 

SL - IBER, ARQUEOLOGIA, PATRIMONI I TURISME, SL - ICOT - INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, S.A. - ICS , ANTENCIÓ PRIMARIA TERRES DE L'EBRE – 

IESEG MANAGEMENT SCHOOL (PARÍS) - INERCO INGENIERIA, TECNOLOGIA Y CONSULTORIA, SA - INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL LES TAPIES SA 

- INSTITUT CATALA DE LA SALUT - INSTITUT DE DIAGNOSTIC PER LA IMATGE - INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA - INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS - INSTITUT 

ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME DE CAMBRILS - INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE TARRAGONA - INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMATICA DE BARCELONA 

- INSTITUT MUNICIPAL INFORMATICA /AJUNTAMENT DE BARCELONA - INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA) - INSTITUT PERE MATA, SA - 

INTEGRACIO I GESTIO DE RESIDUS S.L. - INTELLECT LTD - INTERNATIONAL LABOUR OFFICE - JOSEP MARIA RAFOLS VILA - JUVE & CAMPS, SA - KRUGER, NICOLE-SAR-

AH - LALLEMAND BIO,S.L. - LAS MAGNOLIAS, SL - LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN SLU - LIMONIUM, SLU - LUCTA S.A. - MAHLE HOLDING ESPAÑA, SL - 

MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE MIGUEL  - MESSER IBERICA DE GASES, S.A. UNIPERSONAL - MICROSYSTEMS MICROFLUIDICS FOR GENETIC - MIGUEL TORRES, SA - 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO - MONESTIR DEL TALLAT, SL - MURALLES SALUT SLP - MUSEU D'HISTORIA 

DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA - NELIA FERNANDEZ  - NESTLE ESPAÑA, SA - NOVUS SPAIN, SA - OLE LANGUAGES (SELE) - OPEN-SENSES, S.L.U. - OUTPUT TRADE, 

SL – PORT AVENTURA ENTERTAINMENT SA - P.S. APLICOR SA - P3E INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING SL - PERITACIONES DE SEGUROS CALZADO & 

ASOCIADOS, SL - PLASTICSEUROPE AISBL - PORTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - PROMAX ELECTRONICA SL - PROTEUS DIAGNOSTICS, SL -. - REPSOL QUIMICA, 

S.A. - REPSOL YPF, S.A. - RESTAURANT SOL I VI SL - S.E. DE CARBUROS METALICOS SA - SAINT GOBAIN VICASA SA - SCHWARTZ HAUTMONT CM, SA - SCHWARTZ 

HAUTMONT INGENIERIA I COMERCIAL, SA - SCIAGE DU BERRY S.A.S. - SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING - SERVEIS DE TURISME I HOSTELERIA CAMPUS, SA - 

SERVEIS MANCOMUNATS D'INCINERACIO DE RESIDUS URBANS - SMARTOXIDE, SL – SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT ASSISTENCIAL - SOTHIS ENTERPRISE 

RESOURCE PLANNING S.L.  - ST FRANCISCUS GASTHUIS ROTTERDAM - STAITEC-CONFIDENCE DATA, SL – SUMMAR TECNOLOGIA Y GESTIÓN SA - TECNOCONTROL 

SERVICIOS SA - TEMPLETON, WORLD CHARITY FOUNDATION, INC - TERQUIMSA - THE O-GKC PARTNERS – TODÓ & SERRES GESTORIA ADMINISTRATIVA, SL - 

TRATAMIENTOS Y RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.A. - TREFINOS, SL - UBE CORPORATION EUROPE, S.A. - UNIO CORPORACIO ALIMENTARIA SCCL. - UNIVERSI-

DAD CARLOS III – UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA - UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - 

URCOTEX INMOBILIARIA SLU - UTE EBRE- FLIX - VALLS QUIMICA, SA – VÍDEO ASCÓ TV - W3IS2- INTERNET  SOLUTIONS  INFORMATION SYSTEMS
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Enguany s’ha elaborat un informe que se centra a analitzar 
l’eficiència i eficàcia dels recursos que la Universitat ha 
emprat per acomplir les missions que té encomanades. 
Així, s’han posat en relació els recursos que la Universitat 
disposa, és a dir, el capital humà i les infraestructures, els 
recursos econòmics emprats i els resultats obtinguts en 
docència, recerca i innovació. L’anàlisi de l’evolució anual 
d’alguns indicadors a través d’aquesta nova metodologia 
d’imputació de la despesa aportarà eines per a la millora 
contínua en tots els àmbits d’actuació. A més dels resultats 
que aporta l’estudi, es destaquen tot seguit les principals 
actuacions que durant aquest curs acadèmic s’han dut a 
terme quant a recursos i organització.

Pel que fa a l’àmbit del personal, durant aquest exercici el 
Consell de Govern ha aprovat la promoció automàtica de 
quatre TEU doctors acreditats a TU i, també, la URV, amb 
recursos de capítol I assignats a departaments, ha convocat 
els concursos que han permès incorporar set investigadors 
postdoctorals a cinc departaments des de setembre de 2014 
en el marc dels contractes d’accés al Sistema Espanyol de 
Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI). A més, entre 
setembre de 2014 i febrer de 2015 s’han resolt els contrac-
tes de professorat agregat de la URV previstos a la convo-
catòria 2013 del pla Serra Húnter, que han estabilitzat dotze 
professors en nou departaments.

D’altra banda,  d’acord amb el pressupost de 2014, es va 
dur a terme una reducció pressupostària per un import 
d’1M€ en la plantilla del PDI i de 0,93 M€ en la del PAS, 
sense afectar directament el nombre d’efectius amb dedi-
cació a temps complet a la universitat. Diverses mesures 
van permetre la disminució esmentada: aprofitant moltes 
 

 

de les jubilacions així com vacants, complementades per 
mesures alternatives i distribuïda entre els diferents 
departaments de la URV. 

Quant al programa Martí i Franquès, per a l’edició 2015-16 
el Consell de Govern va acordar convocar 52 contractes 
predoctorals —42 finançats amb recursos propis, 5 a càrrec 
de fons provinents de projectes d’R+D i 5 finançats total-
ment o parcialment per entitats externes— i un contracte 
postdoctoral.  En el marc del Programa de càtedres d’ex-
cel•lència, el Consell de Govern va atorgar dues noves 
càtedres.

Pel que fa al Pla de formació del PDI (PROFID), durant el 
curs 2013-14 es van programar 99 cursos en el pla general, 
35 accions de formació específiques i una jornada, en els 
quals van participar 1.621 persones. El Pla de formació del 
PAS del 2014 va mantenir les línies de treball dels anys 
anteriors en matèria de formació en idiomes, prevenció, 
eines informàtiques corporatives, i foment de la qualitat i 
millora contínua en els serveis universitaris. I per al 2015, 
l’oferta formativa s’està adaptant a les noves formes 
d’aprenentatge.
 
Finalment, cal assenyalar que, d'acord amb el Reial decret 
llei 9/2014, de 30 de desembre, es restableixen les condi-
cions retributives per a l'exercici 2015. Per tant, la URV 
abonarà de manera íntegra la paga extra corresponent als 
mesos de juny i desembre i, d'altra banda, al mes d’abril de 
2015 es va retornar una part de la paga extraordinària del 
mes de desembre de 2012, de manera que es complia  
l'Acord de govern de la Generalitat 33/2015.

Respecte als recursos econòmics, el pressupost del 2014 es 
va tancar amb equilibri pressupostari amb un superàvit 
conjuntural que va representar un petit romanent genèric 
de tresoreria positiu del 0,25 % derivat d’uns majors 
ingressos respecte a la previsió que es va fer, que va com-
pensar la desviació negativa en els ingressos de matrícula. 
En l’àmbit de les despeses, hi va haver una menor execució 
de la despesa en diverses partides del pressupost. 

Quant al pressupost 2015, no va presentar reduccions addi-
cionals en la despesa a les que es van fer al 2014, amb la 
qual cosa es convertia en el primer pressupost sense 
reduccions addicionals des de l’any 2010. Cal assenyalar 
que, en els darrers anys, s’ha produït un canvi de model en 
l’equilibri entre ingressos i despeses de la Universitat. Així, 
des del l’any 2010 fins al 2014, s’ha reduït cada any la 
subvenció de la Generalitat i han augmentat els ingressos 
per taxes de matrícula, fet que ha permès mantenir un cert 
equilibri global sense haver-hi reduccions de personal. 
Però ha comportat una nova relació de dependència de les 
despeses, ja que el capítol de personal representava l’any 
2010 el 90 % de la subvenció de la Generalitat i el 2015 ja és 
el 111%. 

Pel que fa a l’organització, cal destacar la licitació de la 
construcció i explotació d'un pavelló esportiu i una 
residència a la Rambla de Lluís Companys de Tarragona per 
un període de 40 anys. Aquests equipaments s’han de 
construir en uns terrenys que la Generalitat ha cedit a la 
Universitat per un període de 75 anys. 
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D’altra banda, el Consell de Govern de 22 de desembre de 
2014 va ratificar el calendari laboral del PAS 2015, que és 
una pròrroga de l’any anterior i va rebre el consens dels 
representants dels treballadors.

Finalment, el Claustre de novembre de 2014 va aprovar 
l’elaboració del Pla de qualitat de la URV, que té com a 
objectiu definir un model integral de millora contínua de la 
Universitat, integrant tots els sistemes i processos de 
gestió de la qualitat existents, per aprofitar les sinergies 
generades i completant-lo amb els àmbits on encara no hi 
ha sistemes desplegats. Aquest model és el que ha d’estar 
preparat per a futures avaluacions externes, tant en àmbits 
concrets com en la seva globalitat. I, emmarcat en aquest 
Pla de qualitat, s'ha elaborat una nova versió del Pla de 
millora de la gestió, que dóna continuïtat a l’anterior i 
s’allarga fins al 2018. Recull 107 accions distribuïdes en sis 
eixos d'actuació amb l'objectiu d'implantar actuacions de 
millora en l'àmbit de la gestió.
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Presentació
Aquest informe se centra a analitzar l’eficiència i eficàcia 
dels recursos que la Universitat ha emprat per acomplir les 
missions que té encomanades.

El primer apartat aplega els recursos de què disposa la URV 
per dur a terme la seva tasca. En primer lloc, el capital 
humà, conformat pel personal docent i investigador i el 
personal d’administració i serveis, i en segon terme, el 
recursos materials, és a dir, els edificis que té la institució, 
la maquinària i la infraestructura científica, els fons biblio- 
gràfics i la resta d’immobilitzat. Aquest conjunt de 
persones en uns espais determinats permet donar el servei 
de formació a gairebé 14.000 estudiants.

El segon apartat analitza els recursos econòmics emprats 
per al funcionament de la Universitat i es desglossen en els 
dedicats a la docència, a la recerca i a activitats de tercera 
missió. S’hi observa amb claredat l’aposta de la URV en la 
missió de recerca com a base qualitativa de la seva missió 
formativa. Seguidament, s’indiquen els resultats princi-
pals que s’han produït en la missió docent i en la investiga-
dora. I, en darrer terme, es posiciona la URV, en funció de 
diverses categories, en el marc de les universitats 
públiques de Catalunya.

El tercer apartat, en primer lloc, fa un balanç de relació 
entre aquests recursos econòmics, obtinguts per les dife- 
rents vies de finançament, la dedicació de la URV a perso- 
nal, despeses corrents i inversions, i els resultats obtin- 
guts.  En segon lloc, analitza la destinació d’aquests recur-
sos a les diferents missions de la institució i estableix uns 
indicadors de resultats d’acord amb els recursos 
econòmics utilitzats.

L’informe permet, doncs, visualitzar de forma conjunta els 
recursos econòmics utilitzats per la URV el 2014, l’ús que 
n’ha fet segons les tipologies de despesa, els resultats de 
l’activitat docent i investigadora i els indicadors d’eficàcia i 
eficiència. 

Aquest estudi s’ha dut a terme per primera vegada amb 
vocació de periodicitat anual, la qual cosa possibilitarà 
copsar les variacions que es produeixin en els diversos 
àmbits, així com l’evolució dels indicadors.Això facilitarà 
disposar de dades per buscar de la millora contínua de la 
qualitat en les diferents missions i l’ús eficaç i eficient dels 
recursos que la societat posa a l’abast de la URV. A més, 
aquesta nova metodologia d’imputació de les despeses i la 
relació amb els resultats obtinguts permet un enfocament 
complementari en la rendició de comptes de la tasca que la 
Universitat du a terme i esdevé expressió del compromís 
de la Universitat amb la societat.
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Capital humà- I

Ev

Laboral

Funcionari

PDI PI

LLEGENDA

1.074 1.065 1.054 1.045

9481746966

1.102
2011 2012 2013 20142010

Plantilla de PAS

Ratio PAS/PDIX

LLEGENDA

68,4%67,6%
69,5% 69,5%

71,3%

716,1 708,5 701,0 681,9725,5
2011 2012 2013 20142010

03
Evolució de la plantilla  de PAS i ràtio PAS/PDI en EJC

04
Situació de la plantilla de PAS, en ETC, 

segons categoria. Any 2014

Malgrat la reducció 
pressupostària, la plantilla 
es  manté  estable. 

02
Situació de la plantilla de PDI, en EJC, 

segons categoria. Any 2014

129,8
Laboral I

99,5
Laboral III

84,1
Laboral II

167 
C177 

A2

71,5 
C2

Laboral IV
10

Eventual
18

           A1
  6

             E
19

01
Evolució de la plantilla  de personal docent i investigador i personal investigador en EJC

Visitants
11,5

Lector/a i col·laborador/a
75

PIF 
69,75

PDI

PIFPI

510,2
CU / CEU / TU / 
TEU / Agregat

94,1

369,1
Associat/da

Èmerit/a URV
9,5
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Capital humà- II

07
Evolució del personal investigador en formació (PIF) 

segons finançament i del total d’estudiants de doctorat

06
Evolució del personal investigador (PI) segons finançament

05
Evolució dels investigadors actius

370389 363 325 279
2011 2012 2013 20142010

2011 2012 2013 20142010

8375 91 93 106
2011 2012 2013 20142010

Malgrat la situació de restricció econòmica ha 
augmentat el personal investigador en els darrers 
anys.

546552527548530

Finançament propi

31 
Finançament extern

71
Cofinançament

4

Finançament propi

167 
Finançament extern

92
Cofinançament

20

963
853

1.032 1.114
1.201

PIF

Estudiants de doctoratX

LLEGENDA
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Recursos econòmics

08
Superfície

09
Immobilitzat (€)

Superfície construïda

143.407m²
Extensió dels campus

396.000m²

Valor actual

112,8 M€
Valor adquisició

164,3 M€

Valor adquisició

18,5 M€

Fons bibliogràficEdificis Valor actual

7,5 M€
Valor adquisició

46,0 M€

Maquinària i infraestructura 
científica

Valor actual

6,4 M€
Valor adquisició

34,3 M€

Resta immobilitzat

Total valor actual 
immobilitzat

126,7 M€
Total valor  adquisició 

immobilitzat

263,1 M€

= = x 40x 3
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Usuaris

Accessos d’usuaris al 
CRAI

967.179
Mitjana accessos 

diaris

4.059

Descàrregues de guies i 
tutorials

15.845
Espais i seients de 
lectura/consulta

1.731

Fons documental

668.192
Recursos bibliogràfics

Usuaris

Serveis

515

12
Recursos del Centre de recursos per a l’aprenentatge 

i la investigació. Any 2014

10
Estudiants matriculats. Curs 2014-15 

1.083
Màster

46,5%53,5% 579 504

1.173
Doctorat
(Tesis)

56,1,% 658

11.551
Grau

58.9% 41,1%6.800 4.751

13.807
TOTAL 58,2%

8.037
Dones

41,8%

5.770
Homes

992
1.003

1.057 1.051
1.010

9.889 10.313 10.509 10.608 9.938
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

58,2%

8.037
Matriculades

Alumnat actiu (com a mínim fan 1 accés/setmana)

LLEGENDA

L’extinció de diplomatures i llicenciatures 
comporta menys aules virtuals.

Professorat actiu (com a mínim fan 1 accés/setmana)X

11
Incorporació de les TIC a la docència: 

Ús de l’eina Campus Virtual (Moodle)

43,9% 515
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Origen i destinació dels recursos

46%

Total ingressos

108 M€
Total despeses

108 M€

03
Disponibilitat de recursos humans

02
Despeses per àmbit

* Milions d’hores

* Despesa corrent de l’exercici 2014 amb 
    l’amortització de les inversions.

682
PAS

463 219

PASPDI

1.139
PDI

1,8 Mh*

530 609

1,0 Mh*

01
Ingressos i despeses amb amortitzacions

70,3M€26,6M€

45,5%
49,2 M€
Recerca

51,9%
56,1 M€
Docència

10,9M€

60,2M€

22,4M€

Despeses de personal 
Despeses corrents 

Subvenció 
Generalitat 

Taxes 

Amortització
d’inversions

Altres despeses 
0,2 M€

Inversions
10,9 M€

2,7 M€
Tercera Missió

2,5 %

Projectes o subvencions externes finalistes
8,0 M€

Altres ingressos 
6,5 M€

Ingressos

Despeses amb amortitzacions*

LLEGENDA
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Dedicació a activitats i resultats

04
Dedicació de la despesa del PDI per activitats

05
Dedicació de la despesa del PAS per activitats

06
Resultats

DOCÈNCIA RECERCA

2.039
Grau

558
Màster

947
Publicacions 
indexades 

186
Tesis

llegides

TITULATS CURS 2013/14 2014 2013/14

198.546h 30.819h

Tercera Missió 
   2,9 %

Tercera Missió 
   0,5 % 

51,7%
Recerca

58,7%
Docència

38,4%
Recerca

47,8%
Docència

El criteri principal d’assignació de la 
despesa és el pacte de dedicació. 

El criteri principal d’assignació de la 
despesa és la pertinença al centre de 
cost. 
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Posicionament 

01
Recursos humans

Millora de RDI

02
Recursos econòmics

Millora de la docència

84,1% 78,4% 74,8%74,8% 74,4%85,7%
UdL UB UdGUB UAB

67,3% 65,2%
URV UPFUPC UdL UdG

% PDI amb vinculació permanent (ETC)

33,7%

21,2%
15,3%

8,6%

8,2%

7,5%
5,4%

UBUdL

UAB

UPC

UdG

UPF

URV

23,1%

20,8%
18,3%

15,9%

10,8%

6,7%
4,5%

UBUdL

UAB
UPC

UdG

UPF

URV

PAS

UB

8,2%

7,9%

6,6%
6,1%

27,1%

27%17,1%

UdG

UPF

URV

UdL

UPC
UAB

 

UB

UdG

UdL

UAB
UPC

URV
29%

21,9%20%

8,8%

7,2%

7,0%
6,1%

UPF

Personal acadèmic total (ETC)

32,4%

20,6%
20,5%

8,3%

7,2%
6%

5%UdG

URV

UdL
UPF

UPC
UAB

UB

Total
584,7 M€

Finançament de 
la Generalitat a les 

universitats catalanes

Finançament URV
53,9 M€

Total
14,2 M€

Import de la millora 
de la docència a les 

universitats catalanes 

Import assolit de la URV
1,2 M€

Total
19,9 M€

Import de la millora 
de l’RDI a les 

universitats catalanes 

Import assolit de la URV
2,1M€

Finançament variableFinançament en transferències corrents 
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Eficàcia i eficiència- I

01
Balanç

22,4 M€
Taxes

8 M€
Projectes

60,2 M€
Subvenció 

10,9 M€
Inversions 

6,5 M€
Altres

INGRESSOS

70,3 M€
Personal

10,9€
Amortització d’inversions

26,6 M€
Despeses corrents

0,2 M€
Altres

DEDICACIÓ

Titulats

186
Tesis

947
Publicacions indexades

RESULTATS

2.039
Grau

558
Màster

108 M€
Total



8,2
8,2
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Eficàcia i eficiència - II

02
Distribució de despeses per activitats i resultats
(Les xifres estan en milions d’euros)
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Metodologia d’assignació a la despesa

Metodologia
Totes les despeses s’han imputat a un centre de cost i a una 
activitat. D’acord amb la comptabilitat de la URV, gairebé la 
totalitat de les despeses es poden assignar directament al 
centre de cost. Pel que fa a l’activitat, una part de la despesa 
s’ha pogut destinar directament a l’activitat i la resta ha estat 
necessari establir criteris d’imputació, que en la majoria dels 
casos són bastant uniformes entre totes les universitats. A 
continuació es mostra un resum dels criteris principals que 
s’apliquen.

Criteris d’assignació de la despesa al centre de cost

La despesa de PDI s’assigna al departament al qual està 
adscrit; pel que fa la del PAS, s’imputa a la unitat a la qual 
pertany.
Les despeses corrents i altres despeses s’inclouen en la unitat 
on estan comptabilitzades.

Criteris d’assignació de la despesa a les activitats

La major part de la despesa de PDI s’imputa a l’activitat en 
funció de la dedicació anual comptabilitzada a partir del pacte 
de dedicació de la URV. Tanmateix, hi ha relacions contractuals 
i alguns conceptes de nòmina la mateixa naturalesa dels quals 
determina l’activitat (exemples: els associats s’imputen a 
docència, els mèrits de recerca, a recerca, etc.).
Pel que fa a la despesa de PAS, en alguns casos la unitat a la 
qual pertany determina l’activitat: per exemple, el PAS de 
facultats s’imputa a docència, i el del Servei d’Extensió i Gestió 
Universitària, a la tercera missió. 

L’estructura del pressupost per programes de la URV també 
permet assignar les despeses corrents d’alguns programes 
directament a una activitat. D’acord amb el pressupost per 
programes, les despeses corrents del programa “Investigació i 
transferència” s’assignen majoritàriament a l’activitat de 
recerca. El mateix passa amb el programa “Docència” i el 
programa “Estudiants i comunitat universitària”, que s’adju-
diquen majoritàriament a docència.
Les despeses corrents de les facultats s’imputen majoritària-
ment a docència, les dels departaments en funció de la 
dedicació global del departament, a docència, recerca i tercera 
missió (segons el pacte de dedicació). La despesa dels altres 
centres de cost s’assignen en funció de la seva naturalesa (per 
exemple el Servei de Gestió de la Recerca, a recerca, i el Servei 
de Gestió Acadèmica, a docència).
La resta de despeses que no s’han pogut adjudicar a cap activi-
tat segons el centre de cost o el programa s’imputen a totes les 
activitats proporcionalment.
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Consell de Govern 16 de juliol de 2014 
Proposta d’implantació/extinció de títols 2014-15
Proposta de verificació de nous ensenyaments 2015-16
Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat
Calendari de matrícula de doctorat 2014-15
Informe de visibilitat científica
Convocatòria de places SECTI
Informe de tancament del contracte programa amb centres i departaments
Informe sobre Investigador Actiu

Consell de Govern 31 d’octubre de 2014
Informe de matrícula del curs 2014-15 i de rendiment acadèmic
Accions del Programa de foment de la recerca
Nova empresa derivada de la URV: Green Smart Net, SL
Reconeixement de l’empresa INSTA, Serveis Jurídics Ambientals, SCP, com a
empresa emergent de la URV 
Aprovació de l’oferta de cursos Study Abroad 2014-15
Criteris per assolir la reducció pressupostària (cap.I), aprovada pel Consell de 
Govern de 18 de desembre de 2013
Contracte programa de centres i departaments
Pla de formació del PDI de la URV per al bienni 2015-16

Claustre 27 de novembre de 2014 
Procés d’elaboració d’un Pla director per a la reestructuració de l’oferta docent de 
grau, màster i doctorat de la URV
Procés d’elaboració d’una Pla de qualitat de la URV
Informe de la síndica de greuges
Informe de seguiment del Pla d’igualtat entre els homes i les dones de la URV 

Formació

R+D+I

Tercera missió

Recursos i organització

LLEGENDA
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Consell de Govern 22 de desembre de 2014
Nova empresa derivada de la URV: Proteus Dx
Modificació del Reglament per a la creació i el funcionament de les càtedres URV 
en col·laboració amb entitats públiques i/o privades
Creació de la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín
Creació de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement 

Reestructuració de l’Oficina de Contractació i Compres
Informe sobre el tancament del pacte de dedicació 2013-14 amb inclusió del POA

Pla de política lingüística 2015-17
Calendari laboral del PAS 2015

Consell de Govern 28 d’abril de 2015 
Convocatòria de places de PDI, places Martí i Franquès i places SECTI
Política de presència de la URV a les xarxes socials

Informe sobre eficiència i eficàcia en l’ús dels recursos 
Memòria econòmica de l’any 2014

Consell de Govern 26 de febrer de 2015 

Modificació de la Normativa del pacte de dedicació per adequar-la a la Normativa 
de docència

Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat

Normativa de docència

Normativa acadèmica de grau i de màster
Normativa de matrícula de grau i de màster

Implantació/extinció de títols propis de postgrau
Modificació de la Normativa de formació permanent 
Renovació del contracte programa del CEDAT

Modificació del Reglament de formació del PAS i adequació del Manual 
d’estructura organitzativa del PAS
Informe sobre la memòria PROFID del curs 2013-14

02
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Formació
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Recursos i organització
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Pressupost 2015 

Creació del centre de recerca CECOS
Informe sobre tercera missió
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Per fer més útil la tasca de formació de les persones 

6- Aprofitar el procés de seguiment i d’acreditació de les titulacions per revisar l’impacte de les metodologies 
docents i d’avaluació que s’han incorporat en els nous títols per assolir els objectius formatius i la sostenibilitat.
7- Identificar aquelles modificacions dels títols que poden millorar tant el rendiment acadèmic dels estudiants 
i el nivell de satisfacció com la capacitat  d’aquests títols per proporcionar-los una inserció laboral efectiva.
8- Continuar l’experiència del procés oficial d’acreditació de les titulacions per preparar les més ben posiciona-
des per a un procés d’acreditació internacional o temàtica que els doni més rellevància i poder d’atracció 
d’estudiants d’altres ciutats i països.
9- Estudiar com es pot fer extensiva als títols propis l’experiència d’acreditació oficial/internacional/temàtica 
dels títols oficials.

2- Reforçar el procés de transició de l’educació secundària/cicles formatius a la Universitat amb accions orienta-
des tant a la guia per elegir la carrera universitària com a la divulgació de l’oferta de la URV.

1- Incrementar l’oferta de places en aquells ensenyaments en què la URV té més possibilitats de creixement, i 
redefinir l’oferta en els àmbits en què hi ha titulacions amb poca demanda.

4- Implantar una política per internacionalitzar l’oferta docent de la URV mitjançant acords amb universitats o 
institucions d’educació superior d’altres països, amb l’objectiu d’oferir tant dobles titulacions amb aquestes 
institucions com, recíprocament, la possibilitat de cursar en cada universitat els títols atorgats per l’altra 
institució. 
5- Intensificar la captació d’estudiants de màster i doctorat, incloent-hi també l’oferta dels programes interna-
cionals com l’study abroad, combinant l’oferta presencial amb l’ensenyament a distància en diferents modali-
tats, i també oferint-los íntegrament en castellà i/o anglès, si és el cas, amb l’objectiu d’augmentar el nombre 
d’estudiants internacionals en els programes de màster i doctorat. 

3- Ampliar el catàleg de titulacions per fer-lo més atractiu amb la inclusió de l’oferta de dobles titulacions de 
grau, de grau + màster i de màster + doctorat, i afavorir la complementarietat entre l’oferta formativa dels 
títols oficials amb els títols propis.

Per potenciar la generació de coneixement i impulsar la innovació 

15- Perfeccionar les polítiques i els instruments de suport a la transferència de coneixement i tecnologia, i 
potenciar que els investigadors de tots els àmbits del coneixement siguin actius.
16- Millorar l’encaix entre els diferents instruments de suport a la recerca aplicada i a la transferència de 
tecnologia que han nascut impulsats per la Universitat o amb el seu suport i avaluar la importància estratègica 
i la sostenibilitat en el context actual.
17- Fomentar l’activitat de recerca en tots els àmbits del coneixement així com les mesures d’intensificació en 
la recerca del PDI i d’estímul de la producció científica, i prestar una atenció especial als àmbits emergents i als 
que tenen un gran potencial de creixement.
18- Desenvolupar perfils professionals del PAS amb dedicació flexible tant de suport a la docència com a la 
recerca.
19- Continuar expandint el programa de Càtedres URV com un instrument de col·laboració sectorial i de 
visibilitat bidireccional entre la societat/empreses i la Universitat.
20- Renovar el Pla Estratègic de Recerca de la URV per recollir totes aquestes prioritats i per reforçar el conjunt 
de polítiques horitzontals de suport a la recerca i al reconeixement extern d’aquesta activitat.

11- Impulsar els programes de doctorat a escala nacional i internacional per augmentar el nombre de tesis 
doctorals, potenciar els programes de contractes predoctorals cofinançats amb corporacions i entitats així com 
el doctorat industrial en tots els sectors productius.

13- Consolidar els centres de recerca propis existents i promoure’n la creació de nous en els àmbits de recerca 
emergents com un instrument que afavoreixi la recerca interdisciplinària i la col·laboració entre grups de 
recerca, i n’incrementi el potencial per aconseguir projectes competitius i la visibilitat internacional de l’activitat 
de recerca de la URV.
14- Revisar el marc de relació i els programes de col·laboració amb els instituts de recerca ICIQ, IPHES, ICAC, 
IREC i IISPV, adscrits o vinculats a la URV i altres com l’IRTA, per consolidar els bons resultats obtinguts fins al 
moment i explorar noves vies per continuar creixent conjuntament.

12- Incrementar el suport als grups de recerca perquè puguin accedir més fàcilment als fons competitius de 
finançament, especialment als fons europeus en el programa Horitzó 2020 i programes d’altres àmbits com 
DAPHNE, COST, EASI o MED Programme, entre altres, així com programes internacionals dels NIH i el NSF.
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Objectius del  programa de govern

10- Mantenir una oferta d’ajuts de màster i doctorat basada en els recursos propis de la Universitat, com a línia 
de fons que garanteixi l’accés a la recerca en tots els àmbits del coneixement, i implantar un programa de 
professorat visitant i de contractes postdoctorals.

R+D+IFormació Tercera missió Recursos i organització
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23-  Consolidar la presència territorial de la Universitat aprofitant tant els campus universitaris com tots els 
altres instruments de presència local.
24- Aprofundir en la penetració social de l’oferta formativa de la Universitat, impulsant els programes fins ara 
implementats i afegint-hi ofertes més completes de formació dirigides a la població en general aprofitant la 
capacitat de la Universitat per establir títols propis.
25- Difondre l’activitat de recerca reforçant els programes de col·laboració amb els centres de secundària i 
difonent la producció científica i cultural de la Universitat en el seu entorn.
26- Impulsar la participació dels universitaris i de la societat tant en els actes acadèmics oberts al públic com en 
les activitats culturals dels membres de la comunitat universitària.

28- Impulsar la participació dels estudiants en els programes d’aprenentatge servei i la de tota la comunitat 
universitària en programes de voluntariat i d’acció social en col·laboració amb altres organismes i entitats del 
territori per complementar la seva activitat.
29- Mantenir i enfortir la col·laboració amb la Diputació de Tarragona, els ajuntaments i els consells comarcals, 
les associacions empresarials i sindicals, els col·legis professionals, les entitats financeres i les empreses 
estratègiques.

27- Culminar el procés de creació de l’associació d’alumni de la URV.

Per potenciar la generació de coneixement i impulsar la innovació 

22- Liderar el desplegament de l’estratègia RIS3 de la Comissió Europea per estructurar un sistema 
d’innovació territorial (SIT) que desenvolupi a les comarques meridionals de Catalunya les activitats previstes 
a la RIS3CAT, l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya.

21- Continuar les activitats derivades de la convocatòria de campus d’excel·lència i de la creació del CEICS 
per refermar el lideratge social de la Universitat en el desenvolupament de les comarques meridionals de 
Catalunya.

32- Analitzar l’efecte de les jubilacions del PDI i del PAS en les plantilles dels departaments i dels serveis, 
preveure els mecanismes d’amortització o de reposició d’aquestes places, i estudiar la possibilitat d’incenti-
var-les per facilitar les polítiques d’estabilització del PDI i de promoció interna del PAS mitjançant l’accés a 
places vacants per jubilació.
33- Promoure la captació de talent aprofitant els diferents programes vigents o creant-ne de propis en l’àmbit 
postdoctoral o de professorat visitant, per tal d’assegurar la màxima qualitat possible en el personal docent i 
investigador actual i futur.
34- Mantenir i ampliar els programes de formació continuada del professorat en tots els àmbits d’activitat, però 
particularment amb una preocupació específica per ajudar el PDI que encara està en formació a aconseguir els 
nivells d’acreditació corresponents, i per facilitar-li la polivalència docent.
35- Focalitzar el pla de formació del PAS per desenvolupar tant les competències més necessàries per millorar 
les tasques associades a cada lloc de treball com la polivalència, amb l’objectiu de facilitar els processos de 
mobilitat entre unitats o de diversificació funcional.

37- Continuar el desplegament dels plans de prevenció de riscos laborals i els de seguretat i salut laboral, 
fer-los extensius també als riscos psicosocials i avançar cap al concepte d’universitat saludable.

38- Continuar aplicant les polítiques d’igualtat.

39- Avançar en noves fórmules d’organització del treball del PAS que afavoreixin la conciliació de la vida laboral 
i familiar, com la regulació del teletreball i la flexibilitat laboral.

36- Possibilitar la mobilitat del PDI i del PAS entre universitats i altres institucions públiques, com a estímul i 
part del desenvolupament professional.

31- Oferir, d’acord amb les disponibilitats actuals de nova contractació, oportunitats per l’estabilització tant del 
PDI com del PAS que ha demostrat la seva capacitat professional, reconèixer el PDI que ha acreditat la seva 
capacitat de recerca i competència docent, i impulsar la implantació de la carrera professional del PAS.

30- Prioritzar els recursos econòmics disponibles per poder mantenir les actuals plantilles de PDI i de PAS, en 
primer lloc, i incrementar-ne selectivament les dotacions, en segon lloc.
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Per millorar l’equip de persones que treballa a la Universitat 

R+D+IFormació Tercera missió Recursos i organització

LLEGENDA



Annex B. Programa de govern

INFORME DEL RECTOR AL CLAUSTRE 2015

42- Revisar i sistematitzar les normatives i procediments per identificar-hi aquelles parts que són transposició 
del marc jurídic extern i aquelles pròpies, amb l’objectiu de simplificar i alleugerir l’administració universitària.
43- Impulsar la millora contínua de les TIC, prioritzant la satisfacció de l’usuari i alineant aquestes actuacions 
amb l’estratègia general de la Universitat.
44- Desenvolupar i implementar una estratègia de garantia interna de la qualitat de totes les activitats que du 
a terme la Universitat, implicant-hi tant el professorat i el PAS, com especialment els estudiants i els altres 
sectors socials interessats.
45- Incentivar la participació del professorat en els òrgans i càrrecs de gestió, i la dels estudiants en els òrgans 
de govern i en els comitès de qualitat dels centres, i potenciar també altres instruments de participació com 
són les enquestes del professorat o les enquestes de satisfacció.

47- Enfortir l’autonomia universitària amb una política de comunicació externa i de rendició de comptes 
mitjançant la qual la Universitat faci arribar no només al Govern i al Parlament el balanç anual de les seves 
activitats sinó que també les doni a conèixer a la societat en general.

46- Perfeccionar els mecanismes de comunicació interna existents, convertint-los en un instrument de 
transparència i de rendició de comptes però també de recollida de suggeriments i propostes de millora, i 
ampliar-los amb reunions periòdiques amb els centres, els departaments i els òrgans de representació dels 
treballadors i dels estudiants.

41- Avaluar la funcionalitat i els costos derivats de l’actual estructura territorial i acadèmica de la Universitat, i 
proposar solucions per millorar-ne l’estructura acadèmica i/o administrativa.

40-  Implantar una metodologia i uns procediments que ens permetin identificar els recursos econòmics, 
materials i humans que es dediquen anualment a totes les activitats/processos docents, de recerca,   de 
transferència i de gestió.
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Per fer més eficient la nostra organització i millorar la governança 
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Estructura 
Reglaments dels departaments de la URV
Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Dret Privat, Processal i Financer
Dret Públic
Economia
Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Estudis Anglesos i Alemanys
Estudis de Comunicació
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Unitat Predepartamental d'Arquitectura

Darrera actualització
CG 14.07.11
CG 18.12.13
CG 19.12.03
CG 19.12.03
CG 19.12.03
CG 22.12.14
CG 11.07.13
CG 19.12.03
CG 19.12.03
CG 30.04.09
CG 19.12.03
CG 05.11.09
CG 19.12.03
CG 16.02.06
CG 05.11.09
CG 05.11.09
CG 14.07.11
CG 16.02.06
CG 19.12.03
CG 26.04.12
CG 23.02.12
CG 19.12.03
CG 19.12.03

Enllaç

CG 14.07.11

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DAFTS.HTML

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DBB.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DCMB.HTML

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DPPF.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DDP.HTML

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DE.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DEEEA.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DEIM.HTML

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DEM.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DEQ.HTML

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DFA.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DEC.html

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DFC.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DFR.HTML

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DG.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DGE.HTML

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DHHA.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DI.HTML

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DMC.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DPd.html

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DPs.html

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DQAQO.HTML

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/DQFI.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/departaments/upa.htm
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Estructura i òrgans de govern

Estructura 
Reglaments dels centres de la URV
Facultat de Química
Facultat de Lletres
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
Facultat de Ciències Jurídiques
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat d'Enologia
Facultat de Turisme i Geografia
Facultat d'Infermeria
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Reglament del Campus de les Terres de l'Ebre
Reglament de l'Escola de Postgrau i Doctorat

Darrera actualització
CG 19.12.03
CG 19.12.03
CG 19.12.03
CG 26.04.12
CG 26.04.12
CG 30.10.12
CG 28.10.10
CG 06.03.14
CG 14.07.11
CG 20.12.12
CG 19.12.03
CG 14.07.11
CG 18.12.13
CG 11.07.13

Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/FQ.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/FLL.html

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/FMCS.html

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/FCEP.HTML

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/FCJ.html

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/FEE.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/FE.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/FTG.html

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/EUI.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/ETSE.html

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/ETSEQ.html

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/centres/etsa.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reg_cc_cte.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reglament_epd.htm

Reglaments dels Centres de Recerca de la URV    
Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta (CRAMC)
Centre de Recerca en Enginyeria de Materials i Micro/Nanosistemes (EMAS)
Centre d'Estudis en Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Centre en Canvi Climàtic (C3) al Campus de les Terres de l'Ebre 
Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP)

CG 30.10.08
CG 10.07.12
CG 30.04.09
CG 22.12.09
CG 30.10.12
CG 11.07.13

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reg_cramc.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reg_cremas.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reg_cedat.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reg_c3.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reg_creip.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reg_marc.htmCentre de Recerca en Antropologia Mèdica / Medical Anthropology Research
Centre (MARC)

Reglaments de centres d'estudis de la URV    
Centre d'Estudis Hispànics (CEH)
Centre d'Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS)
Normativa sobre els centres de recerca
Unitats docents hospitalàries 

CG 30.10.13
CG 26.02.15
CG 18.12.08
CG 21.12.10
CG 24.02.11

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reg_ceh.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reg_cecos.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/investigacio/html/norm_centres_recerca.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/unit_docents_hosp.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/regl_catedres.htmReglament per a la creació i el funcionament de les càtedres URV en col·laboració 
amb entitats públiques i/o privades 
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Estructura i òrgans de govern

Organització 
Normatives i reglaments
Normativa de constitució de nous departaments
Reglament Electoral 
Reglament de l'establiment i funcionament de la seu electrònica de la URV
Reglament del Registre de la URV
Reglament del registre electrònic de la URV
Reglament de l'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la URV
Normativa d'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de la URV
Reglament de l'Arxiu de la URV

Darrera actualització
JG 27.05.97
CG 18.12.13
CG 26.02.09
CG 06.03.14
CG 26.02.09
CG 28.04.11
CG 30.10.12
CG 28.04.14

Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/constitucio_depts.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/regl_electoral.htm

Òrgans col·legiats de govern 
Normatives i reglaments
Reglament del Claustre Universitari
Reglament del Consell de Govern 

Darrera actualització
CL 01.12.10
CG 16.07.14

Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/ReglamentCU.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/reglament_cdg.htm

Òrgans consultius 
Normatives i reglaments
Reglament de la Comissió de Política Lingüística
Reglament de la Comissió de Política Ambiental 

Darrera actualització
CG 11.07.13
CG 30.04.08

Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia//auniversitaria/suport/html/comissio_pol_ling.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/suport/html/reg_comissio_pol_amb.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/regl_est_seu_electronica.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/regl_registre.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/regl_registre_elec.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/regl_us_mitjans_elec.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/regl_us_mitjans_elec.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/estructura/html/regl_arxiu.htm

CL: Claustre         CG: Consell de Govern        JG: Junta de Govern
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04
Comunitat universitària 

Estudiants
Normatives i reglaments
Reglament del Consell d’Estudiants de la URV
Model de reglament dels consells d'estudiants de centre 
Normativa d’associacions i de grups d'estudiants de la URV 
Reglament de les beques de col·laboració - Procediment de convocatòria

Guia d'atenció als estudiants amb discapacitat i altres trastorns
Reglament de règim disciplinari dels estudiants

Darrera actualització
CG 18.12.13
CG 18.12.13
CG 25.02.10
CG 30.04.13
CG 22.12.09

CG 10.07.12
CG 18.12.13

Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/estudiants/html/regl_consell_est.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/estudiants/html/model_regl_consell_est_centre.htm

Òrgans col·legiats de govern 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/estudiants/html/associacions_estudiants.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/estudiants/html/reglam_bc_aprov.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/estudiants/html/norm_beques_eees.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/estudiants/guia_atencio_discapac.pdf

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/estudiants/html/regl_regim_disciplinari_est.htm

Instrucció sobre l'aplicació del reglament disciplinari dels estudiants CG 18.12.13 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/estudiants/html/inst_regl_regim_disciplinari_est.htm

Programa de col·laboració per a l'aprenentatge de la docència i la recerca per a 
estudiants de grau, de màster oficial i de doctorat 

Personal docent i investigador
Normatives i reglaments
Normativa de professorat de la URV
Normativa del Pacte de dedicació
Model d’avaluació del personal docent i investigador 
Normativa de professorat ad honorem
Normativa de venia docendi

Normativa de concursos per a la contractació de professorat

Darrera actualització
CG 28.04.15
CG 27.10.11
CG 30.10.13
CG 30.04.04

CG 28.04.11
CG 23.02.12

CG 10.07.12

Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/professorat.htm

Òrgans col·legiats de govern 
Personal d'administració i serveis
Normatives i reglaments
Normativa Única del PAS

Darrera actualització
JG 07.03.02 i 
actualitzacions 

posteriors

Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pas/index_pas.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/norm_pacte_ded.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/model_avaluacio_pdi.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/ad_honorem.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/acces_pdi_funcionari.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/venia_docenti.pdf

Normativa de contractació d'investigadors distingits
Normativa de professorat emèrit de la URV
Pla de renovació del professorat dels cossos docents universitaris de la URV  
Normativa d'avaluació del professorat col·laborador temporal i del professorat lector  
Mesures transitòries d’aplicació al professorat de la URV

CG 30.10.12
CG 06.03.14
CG 05.11.09
CG 22.04.05
CG 19.04.06

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/norm_inv_distingit.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/norm_prof_emerits.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/pla_renovacio_pdi.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/norm_av_col.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/mesures_trans.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/concursos_contractacio_pdi.htm

Programa de Personal Investigador Predoctoral en Formació (PIPF) CG 10.07.12 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/programa_pipf.htm

Normativa de concursos d'accés a places de professorat funcionari dels cossos 
docents universitaris 

Adscripció del PDI a instituts de recerca i centres tecnològics 

CG 30.10.12

CG 26.02.09

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/piaadscrit_projectes.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/adscripcio_pdi_inst_recerca_cent_tec.htm

Normativa de professors distingits de la URV CG 14.07.11 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/prof_emerits_distingits.htm

Normativa de contractació personal investigador per a una obra o servei per al 
desenvolupament de projectes concrets de recerca científica o tècnica
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Activitat universitària

Docència i estudi 
Normatives i reglaments
Normativa de docència 2015-16
Normativa de docència 2014-15 
Normativa acadèmica de grau i màster 2015-16
Normativa de matrícula de grau i màster 2015-16
Normativa acadèmica i de matrícula de grau 2014-15
Normativa acadèmica i de matrícula de màster universitari 2014-15
Normativa acadèmica i de matrícula 2010-11 (ensenyaments de 1r i 2n cicle)
Normativa d’accés a la URV per a persones més grans de 45 anys i per a persones 
més grans de 40 anys amb acreditació d'experiència laboral o professional 

Darrera actualització
CG 26.02.15
CG 06.03.14
CG 26.02.09
CG 26.02.09
CG 28.04.14
CG 06.03.14
CG 19.04.10
CG 18.12.13

Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_docencia_2015_16.pdf

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_docencia_2014_15.pdf

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nacad_grau_master_2015_16.pdf

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nacad_grau_master_2015_16.pdf

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_grau_2014_15.pdf

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normat_acad_mat_master_2014_15.pdf

Normativa de treball de fi de grau
Normativa de treball de fi de màster 
Normativa d'estudis de màster de la URV
Normativa de pràctiques externes
Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat 2015-16
Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat 2014-15

CG 10.07.12
CG 11.07.13
CG 11.07.13
CG 07.03.13
CG 28.04.15
CG 16.07.14

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_treball_fi_grau.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/norm_estudis_masters.pdf

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_pract_externes_13_14.htm

pendent

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nor_acad_mat_doctorat.pdf

Calendari de matrícula de doctorat
Normativa per al nomenament de doctors o doctores honoris causa 
Normativa de mobilitat internacional d'estudiants de la URV
Normativa sobre dobles titulacions internacionals
Normativa d'homologació de títols estrangers de postgrau
Normativa de formació permanent (títols propis de postgrau i cursos de formació 
contínua)

CG 16.07.14
CG 28.04.11
CG 18.12.13
CG 30.10.13
CG 07.03.13
CG 26.02.15

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/calendari_doctorat_14_15.pdf

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_honoris.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_mobilitat_int_est.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_doble_titul_int.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_homolog_titols_est.htm

Normativa de pagament d'ajuts DRAC JG 09.04.02 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/pagaments_drac.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/norm_form_perm.htm

Normativa d'aplicació i seguiment dels resultats dels processos d'avaluació dels 
ensenyaments i serveis

JG 24.02.00 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/seguiment_aval_enseny.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/normativa_academica_i_matricula_10_11.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/html/normativa_acces_45_40_anys.htm

CL: Claustre         CG: Consell de Govern        JG: Junta de Govern
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06
Activitat universitària

07
Règim econòmic de la Universitat

Investigació
Normatives i reglaments
Investigador actiu
Normativa de becaris de projectes/contractes/convenis de recerca de la URV 

Normativa sobre propietat industrial i intel·lectual de la URV

Darrera actualització
CG 18.12.13
CG 22.12.11

CG 30.04.09

Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/investigacio/html/norm_inv_actiu.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/investigacio/html/normbecaris.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/investigacio/html/norm_pro_ind_int.htm

Normativa d'assignació de personal de suport a la recerca als grups de recerca de 
la URV

CG 06.03.14 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/investigacio/html/norm_asig_recerca.htm

Serveis de suport a l'activitat universitària
Normatives i reglaments

Reglament del Servei de Recursos Científics de la URV

Darrera actualització
CG 30.10.13

JG 19.12.96

Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/suport/html/norm_org_crai.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/suport/html/regl_recursos_cientifics.htm

Normativa de funcionament del Servei de Recursos Científics de la URV JG 19.12.96 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/suport/html/func_recursos_cientifics.htm

Normativa d'organització i funcionament del Centre de Recursos per a 
l'Aprenentatge i la Investigació

Règim econòmic de la Universitat
Normatives i reglaments Darrera actualització

CG 10.07.03
Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/reconomic/html/pol_canons.htmPolítica de cànons
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Altres

Altres
Normatives i reglaments
Reglament de precedències, honors, símbols i protocol de la URV 
Reglament d’ús de la llengua catalana a la URV 

Darrera actualització
CG 28.04.11
CL 25.05.99

Enllaç
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/html/reg_protocol.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/html/reglament_us_catala.htm

Reglament de creació d'empreses a l'entorn de la URV
Reglament del Consell d'Entitats d'Antics Estudiants de la URV
Reglament d'associacions d'antics alumnes de la URV
Reglament del Consell de Persones Amigues de la URV

CG 10.07.12
CG 26.02.09
CG 06.03.14
CG 26.02.09

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/html/norm_creacio_emp.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/html/reg_ent_antics_est.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/html/regl_reg_assoc_antics_alum.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/html/reg_pers_amigues.htm

Normativa de publicacions
Normativa d’edició 
Normativa de solidaritat i cooperació per al desenvolupament a la URV

CG 30.10.07
JG 20.12.00
CL 21.01.99

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/html/norm_publicacio.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/html/edicio.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/html/solidaritat_coop.htm

Normativa de bones pràctiques en transferència i prestació de serveis CG 10.07.03 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/html/bones_practiques.htm

Manual de gestió de la prevenció de riscos laborals de la URV
Reglament intern del Comitè de Seguretat i Salut de la URV 

Estatuts de la Fundació URV

CG 07.03.13
CG 07.03.13

Patronat 
FURV 30.06.04

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/manual_prevencio_riscos_lab.pdf

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/html/reg_int_comite_seguretat_salut.htm

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/altres/estatuts_furv_2012.pdf

CL: Claustre         CG: Consell de Govern        JG: Junta de Govern




