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Tercera missió

Tercera missió
D’acord amb l’estratègia de rendició de comptes a la 
comunitat universitària mitjançant informes sectorials 
presentats durant el curs en les reunions del Consell de 
Govern, iniciada al curs passat, enguany s’ha tornat a 
exposar l’informe d’activitat de la tercera missió de la 
Universitat, però en aquesta ocasió s’ha avançat al primer 
trimestre del curs 2015-16, amb l’objectiu d’ubicar-lo 
millor en el temps dins el curs acadèmic. Això ha compor-
tat que es doni a conèixer per segona vegada en el mateix 
any 2015 i que bona part de la informació sigui la mateixa. 
És a dir, les dades corresponents a l’any natural 2014 són 
les mateixes, mentre que les que tenen el curs acadèmic 
com a referent temporal s’han actualitzat al curs 2014-15, 
d’acord amb la memòria del curs elaborada per la Secreta- 
ria General.

L’informe s’estructura en els mateixos cinc eixos d’activi-
tat del Pla estratègic, la qual cosa li permet oferir una visió 
integrada del paper que té la URV com a agent impulsor de 
la societat del coneixement, fruit de l’estratègia d’inno-
vació en la dimensió territorial de la Universitat Rovira i 
Virgili

En l’àmbit de la difusió cultural i del coneixement, destaca 
el nou format que s’ha donat als cursos de la Universitat 
d’Estiu 2015, transformats en jornades de mig dia, la qual 
cosa ha permès augmentar el nombre d’alumnes respecte 
a les darreres edicions. 

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. En són bona mostra els indicadors de medi 
ambient, segons els quals en els darrers cinc anys la insti-
tució ha anat reduint el consum de paper i d’energia 

 

 

elèctrica. D’altra banda, cal destacar la iniciativa dels horts 
socials URV, promoguts i finançats a partir de l’èxit de la 
Cursa Solidària URV.

Pel que fa a la internacionalització, s’ha revisat i modificat 
la Normativa de mobilitat per tal d’adaptar-la a les 
circumstàncies actuals, amb la incorporació d’una nova 
modalitat destinada a millorar l’acollida a la URV. En la 
línia d’enfortir la seva estratègia d’internacionalització, la 
institució ha dissenyat un pla per a l’acreditació de la 
docència en anglès (DANG), el qual s’emmarca en els 
objectius de fomentar una oferta docent coherent i estable 
en anglès i de garantir la qualitat d’aquesta docència. El pla 
dóna suport al professorat que faci docència en anglès dins 
de programes i/o itineraris impartits íntegrament o 
parcialment en llengua anglesa.

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. Aquest curs 2015-16 han 
seguit les accions per promoure les competències  indivi- 
duals i col•lectives per perfilar el futur, amb cursos espe-
cífics per a PAS i PDI. El passat desembre i després d’un 
procés de cinc anys, el  CEICS va passar l’avaluació final 
amb la màxima puntuació. Una comissió internacional li va 
atorgar el segell definitiu com a Campus d’Excel•lència 
Internacional d'àmbit regional europeu.

La llista de les càtedres URV per a la difusió del coneixe-
ment i la innovació ha augmentat amb la creació de quatre 
de noves: Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari 
Català, amb el suport de la Fundació Mútua Catalana; Dolor 
Infantil, conjuntament amb la Fundación Grünenthal; 
Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT),  

finançada externament per la Fundació Tarragona 2017, i la 
d’Entorns Saludables, que compta amb el suport d’Activa 
Mútua 2008.

La presència territorial de la Universitat a través del 
projecte Campus Extens s’ha mantingut en els mateixos 
tretze municipis que els darrers cursos però el nombre 
d’activitats ha experimentat un lleuger descens, la qual 
cosa reflecteix la reducció pressupostària que ha tingut el 
projecte en els darrers anys.

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 territo-
ri. Durant el 2015 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.
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Presentació
Encetada la segona sèrie de documents destinats a la 
rendició de comptes que la URV fa a la comunitat universi-
tària iniciada al curs passat, sectorial i distribuïda al llarg de 
les reunions del Consell de Govern per acabar configurant 
l’Informe anual del rector al Claustre, l’informe de tercera 
missió torna a seguir el de formació, però en aquesta ocasió 
s’ha avançat al primer trimestre del curs 2015-16, amb 
l’objectiu d’ubicar-lo millor en el temps dins el curs 
acadèmic. Això ha comportat que es presenti per segona 
vegada en el mateix any 2015 i que bona part de la infor-
mació sigui la mateixa. És a dir, les dades corresponents a 
l’any natural 2014 són les mateixes, mentre que les que 
tenen el curs acadèmic com a referent temporal s’han 
actualitzat al curs 2014-15, d’acord amb la memòria del 
curs elaborada per la Secretaria General.

El document mostra una visió integrada de l’activitat de la 
URV en la seva missió territorial i estructura el seu 
contingut d’acord 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 interna-
cionalització, el sistema d’innovació territorial i la trans-
ferència de conei- xement i de tecnologia. En cada apartat 
es posen en relleu els principals programes i actuacions 
que s’hi duen a terme, algunes incloses en el pla estratègic 
i d’altres de noves. 

El darrer capítol mostra l’acompliment dels objectius del 
Pla estratègic de la tercera missió fixats per a l’any 2017 per 
eixos i de manera global, valora aquesta activitat en el si de 
la URV durant els darrers cinc anys i avalua l’impacte en 
l’entorn en aquest període. L’anàlisi de les dades recollides 
des de l’any 2010 fins al 2014 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.
 

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, l’actuació 
només en tercera missió de la Universitat comporta un 
impacte econòmic en l’entorn de 4.000 euros per cada 
milió de PIB de la demarcació de Tarragona.
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Difusió cultural i del coneixement - I

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS

100
Assignatures

68
Alumnes

+55

03
Programa URV Ciutadana. Curs 2014-15

Iniciativa adreçada a persones més grans 
de 55 anys, que poden accedir als ensenya-
ments 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

435
1.522

ponències / any

alumnes

02
Aules de la Gent Gran. Curs 2014-15

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 2014-15

Teatre

4
espectacles

Senderisme

4
sortides

Cinema

9
cicles

Art

6
exposicions

Coral

7
concerts

Orfeó

2
concerts

Orquestra

4
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. Curs 2014-15 

85
participants

131
participants

94
participants

99
participants

37
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

Qui és 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 2015

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). Curs 2014-15 

44
Jornades 

proposades

24
Jornades 

realitzades

473
Alumnes

04
Universitat d’Estiu. Any 2015

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

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS

07
Presència en fires i salons. Curs 2014-15 

Al curs 2014-15 la Universitat Rovira i Virgili va ser present en vuit 
�res a Barcelona, Valls, Tortosa, Cambrils, Reus, el Vendrell, Amposta 
i Palma de Mallorca. També té presència en vuit �res de caràcter 
estatal.

Amposta

El Vendrell
Reus

Barcelona

Cambrils

Valls

Tortosa

Palma de 
Mallorca

11
llibres coeditats

30
llibres en format paper i digital

7
revistes periòdiques electròniques

08
Publicacions URV. Curs 2014-15

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. Any 2014

Diari digital

465
entrades

1.025
subscriptors

180
comunicació de la ciència

Xarxes socials

7.493
seguidors

2.234
tuits

15.782
visualitzacions

119
vídeos

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 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.

1.092
seguidors

URV

@universitatURV

Canal YouTube URV

1.083
entrades
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Comunitat universitària i acció social - I

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS

04
Programa Alumni (amics i amigues)

Programa Alumni

Redisseny del programa per fomentar l’accés universal i 
voluntàri 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

152
2014-15

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 19 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

15

30

135

20
25

160

11
20

200

18
23

232

2010 2011 2012 2013

16
26

287

2014

L’Oficina de Voluntariat canalitza 
les inquietuds dels membres de la 
comunitat universitària que volen 
col·laborar en aquesta mena 
d’activitats.

Com a resultat de l’èxit de la Cursa 
Solidària URV, el Centre de Cooperació al 
Desenvolupament URV Solidària ha 
promogut i finançat els Horts socials URV, 
un projecte innovador i socialment oportú 
que combina ecologisme, solidaritat i 
transversalitat.
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Comunitat universitària i acció social - II

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS

Curs acadèmic 2012-13

Curs acadèmic 2013-14

Curs acadèmic 2014-15

LLEGENDA

85

93

49

76

28

40

Aprenentatge
acadèmic

Pràctica 
reflexiva

Servei a la 
comunitat

Assignatures APS

Professorat implicat

Hores d’acció social

30.247 h

53.445 h

80.693 h

265

477

769
Estudiants implicats

79

101

31

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). 

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

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS

06
Esports URV. Curs 2014-15

E s p o r t s  U R V
6 2 4  s o c i s

133
participants

Lligues
universitàries

URV

3
esportistes

Programa
d’esportistes

d’alt nivell

Catalunya

236
participants

Espanya

26
participants

Campionats
universitaris

Xarxa Vives

4
participants

10
cursos

86
participants

Cursos de
formació
esportiva

266
nens i nenes

22
monitors

Campus
d’Estiu

108
participants

Piraguada URV
Campus Terres

de l’Ebre

2
xerrades

Xerrades
sobre hàbits
saludables 8

activitats

212
participants

Programa
d’activitat física
i salut PAS/PDI

24
participants

Activitats de
lleure

440
participants

2a Cursa
Solidària URV

Pràctiques esportives

Orientació i sensibilització

Esports URV promou l’activitat 
física, l’esport i els hàbits de 
vida saludables tant per als 
estudiants com per a la resta de 
la comunitat universitària. Ho 
du a la pràctica mitjançant 
diversos progra- mes d’activi-
tats.

30
convenis

Convenis

2
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Comunitat universitària i acció social - IV

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS

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 període 2010-14 

Reducció

28%
consum elèctric per m²

Reducció

32%
consum de paper

Reducció

7%
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. Any 2015

Premis Consell Social a treballs de recerca de batxillerat i treballs de síntesi de cicles 
formatius de grau superior -  (10 estudiants)

10

Premi Maria Helena Maseras a un treball de recerca de batxillerat en estudis de 
dones i gènere, del Consell Social de la URV -  (1 estudiant) 

Campus Terres de l’Ebre (5 estudiants)

10    Ajuts Pont per a projectes educatius d’ensenyament de primària i secundària (20 centres beneficiaris)

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

1

Beques co-patrocinades pel Consell Social i la Fundación Repsol (5 estudiants)5

Beques co-patrocinades pel Consell Social i la Fundación Repsol (13 estudiants)13
Ajuts a estudiants en situació d’especial dificultat (3 estudiants)3
Ajuts a les millors idees emprenedores dels estudiants (9 estudiants)3

Premis Consell Social URV a la qualitat docent (5 PDI)2
Ajuts Pont per a projectes educatius d’ensenyament de primària i secundària en col·laboració amb la URV (10 PDI)

Premi Xavier López Vilar a la Qualitat i Millora Contínua de la Gestió Administrativa i Tècnica 
del Personal d’Administració i Serveis de la URV  (12 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

10
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Internacionalització - I

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS

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. Curs 2014-15

28
cursos 

435
estudiants 

03
Programes Study Abroad/Free Mover. Període 2010-15

Valoració estudiants internacionals

Al curs 2014-15 el 48% dels estudiants estrangers consideren 
la seva estada a la URV satisfactòria i el 4o%, excel·lent. Al 
66% li hauria agradat continuar els estudis a la URV un cop 
acabada la mobilitat. El 92% recomanaria la URV com a 
destinació universitària de mobilitat.

02
Mobilitat

04
Xarxes internacionals més importants a les quals pertany la URV

European Association for 
International Education
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2013-14

630
2014-15

678
2010-11

588
2011-12

625
2012-13

605

Estudiants estrangers de postgrau

2014

23
2010

17
2011

18
2012

33
2013

30

Activitats institucionals  de caràcter internacional

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

Titulacions interuniversitàries internacionals

07
Indicadors d’internacionalització 

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 ha finançat en tots 
aquests anys més de 40 projectes de 
cooperació internacional per un import 
global superior a un milió d’euros.

05
Màsters universitaris en anglès. Curs 2014-15

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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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

Connecting Universities to Regional Growth 36 

 

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 O�ce, 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) Sta� 
Commitment Agreement, an instrument for human resource management 
which allows sta� 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 speci�c 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 diversi�ed 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
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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 O�ce, 
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 agglomera-
tions would seem to be particularly suited 
to Lombardy.

A notable and more extensive e�ort 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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20142010 2011 2012 2013

48

28

8

36

15

2,92,1 4,2 2,4 2,1

LLEGENDA

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

Nombre projectes 
concedits amb el suport de 
l’OTRC

Finançament aconseguits 
amb el suport de l’OTRC 
(M€)

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
Diputació de Tarragona - ajuntaments d’Amposta i Tortosa 
Fundació Tarragona Smart Mediterranean City
Mesa d’Alcaldes de l’Energia de Catalunya (MADE)
Diputació de Tarragona
Diputació de Tarragona - Banco Santander

Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català
Dolor Infantil URV- Fundación Grünenthal

Fundació Mútua Catalana
Fundación Grünenthal
Catalunya Banc, SA
Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya - Direcció General de Recerca
Fundación Endesa, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
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

2014 236,0

2010 276,5

2011 468,5

2012 395,9

2013 284,2

02
Càtedres URV per a la difusió del coneixement i la innovació. Any 2015

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

13
municipis

266
10.883

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. Any 2014
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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
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i Salut
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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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03
Activitat del Centre de Formació Permanent (CFP-FURV)

70 71

67
54

35

1.172 1.219 1.029 916 919
2010 2011 2012 2013 2014

50

71

64
67

53

4021.542 1.250 1.169 1.076
20142010 2011 2012 2013

Persones
matriculades

CursosX

LLEGENDA

61

79

68 68

76

9611.416 1.103 1.360 1.824
20142010 2011 2012 2013

16
congressos

Gestió d’ajuts per a
l’organització de 3.432

participants

02
Centres TECNIO

TECNIO | ACC1Ó

01
Activitats URV-Emprèn. Any 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

Formació a mida Formació contínuaTítols propis de postgrau
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06
Perfil del personal contractat pel CFP. Any 2014

265 personal  URV
3.500 € retribució mitjana 
                    per investigador 

341 personal  extern a la URV
826 € retribució  mitjana
 

163 - PDI 
3.950 € - retribució mitjana 

77 - Associats 
2.700 €- retribució mitjana  

2.000 €
retribució mitjana

606
professorat

25 - PAS 
3.200 € - retribució mitjana

de 2.001 a 4.000

de 1 a 2.000 €

22

79

més de 6.000

de 4.001 a 6.000

39

23

05
Balanç econòmic del CFP (*). Any 2014

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%

04
Centre de Formació Permanent (CFP-FURV). 

Activitats per import facturat. Any 2014

107

215

51

376

20
274

14

406

15

1.487

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  (any 2014)

TOTAL

projectes

207
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Transferència de coneixement i de tecnologia - III
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09
Perfil dels investigadors del CTTi. Any 2014

133 personal  URV
5.000 € retribució mitjana 
                    per investigador 

283 personal  extern a la URV
 8.700 € retribució  mitjana
 

108 - PDI 
5.700 € - retribució mitjana 

23 - Associats 
1.800 €- retribució mitjana  

178- Persones becades
4.200 € - retribució mitjana

105 - Persones contractades
16.400 € - retribució mitjana 

7.500 €
retribució mitjana

416
investigadors

2 - PAS 
1.000 € - retribució mitjana

08
Balanç econòmic del CTTi (*). Any 2014

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%

07
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi - FURV). 

Projectes per import facturat. Any 2014

150

254

73
508 67

972

33

869

10

543

6

1.183

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  (any 2014)

Activitats d’RDI a través d’ens vinculats (any 2014)

4,9  M€
finançament

177
contractes

El 86% dels projectes de menys de 20.000 € 
representen el 40% de la facturació mentre que el 
14% dels projectes de més de 20.000 € representen 
el 60% de la facturació.

de 3.001 a 6.000

de 1 a 3.000 €

11

67

més de 9.000

de 6.001 a 9.000

22

8

TOTAL

projectes

339



TERCERA MISSIÓ
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6



26

Balanç 

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L’ÚS DE RECURSOS

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 de Tarragona 25<  x  <65  anys

Impacte econòmic

Impacte territorial

Impacte social

4.070

16%

4,0%

0,8%

2014

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

02
Valors interns

Recursos
humans

Recursos 
econòmics

Dedicació del PDI a activitats tercera missió / Dedicació total del PDI 7,0%

Nombre de PAS dedicat a activitats de tercera missió / Total de PAS (Inclòs FURV) 16,2%

Nombre anual de PDI/PAS nomenat en càrrecs en institucions/entitats 0,7%

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

Despeses pròpies en actuacions de tercera missió (€) 9.344.414

Despeses pròpies en actuacions de tercera missió / Pressupost (cap. 1-2) URV i FURV 9,5%

Ingressos per activitats de tercera missió (€) 9.133.383

Ingressos per activitats de tercera missió / Pressupost (cap. 1-2) URV i FURV 9,3%

2014

01
Indicadors del Pla estratègic de la tercera missió

EIXOS

Extensió cultural

Internacionalització territorial

Socioeconòmic i de governança regional

Organització i 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%

2010 2011 2012 2013 2014

Indicador sintètic

67,7%62,4% 62,3% 69,0% 66,1%
20142010 2011 2012 2013

L’indicador sintètic d’activitats de tercera 
missió de la URV valora el grau d’acompli-
ment del Pla estratègic de la tercera missió 
aprovat pel Claustre el 2009. 
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Entitats col·laboradores
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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 MÚTUA 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 NUTRICIÓN Y SALUD AINS - ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÓS 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 

INVESTIGACIÓN 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 - CLÍNICA 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 OCUPACIÓ I PROM. ECONÒMICA 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. EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN.GOBIERNO VASCO - DIPUTACIO DE BARCELONA – DIARI DE TARRAGONA - 

DIRECCIÓ ASSISTÈNCIA PRIMARIA TARRAGONA-VALLS - DOW EUROPE GMBH - EFOODPRINT SERVICES, SL. - ELDINE PATOLOGÍA SL PROFESIONAL - ELECTRO-JET SA 

- EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA S.A. - EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS - ENRESA - ERCROS, SA – ESCOLA DE 

CAPACITACIÓ AGRÀRIA DE TÀRREGA - ESTEVE QUÍMICA, S.A. - FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA - FEDERACIÓN DE EMPRESAS QUIMICAS Y 

PLASTICOS DE  DE ARAGÓN - FRAMELCO - FRANCESC ROVIRA GRAS - FUNDACIÓ  INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE I VIRGILI - FUNDACIÓ AGBAR - 

FUNDACIÓ BLANQUERNA - FUNDACIÓ DR FERRAN - FUNDACIÓ ESTELA - FUNDACIÓ HOSPITAL ST PAU I STA TECLA - FUNDACIÓ PARC TECNOLOGIC DEL VI  (VITEC) - 

FUNDACIÓ PRIVADA D' INSTITUT CATALÀ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA - FUNDACIÓ PRIVADA ONADA – FUNDACIÓ TARRAGONA 2017 - FUNDACIÓ UNIVERSIDAD SAN 

FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL - FUNDACIÓN INLEA - FUNDACIÓN REPSOL - FUNDACIÓN TEKNIKER - GC DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ- 

GENERALITAT DE CATALUNYA - GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT - GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS, SA - GREMI D'ÀRIDS 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 - INFORMÀTICA 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'ESTADÍSTICA 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 INFORMÀTICA /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 - 

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

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN - MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA 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 QUÍMICA, 

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

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

SERVEIS MANCOMUNATS D'INCINERACIÓ 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 TECNOLOGÍA 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. - UNIÓ CORPORACIÓ 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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Les persones que fan la URV

Enguany s’ha redactat per primera vegada un document 
centrat només en les persones que fan la URV, el personal 
docent i  investigador i el personal d’administració i 
serveis. L’any passat part d’aquesta informació es trobava 
inclosa en l’Informe sobre eficàcia i eficiència en l’ús dels recur-
sos, però l’elaboració d’un document a banda ha permès 
una visualització més completa del treball dins 
l’organització.

Pel que fa a altres qüestions no recollides en aquest treball, 
cal destacar que amb relació a la convocatòria de places i la 
modificació de la plantilla del PDI, especialment condicio-
nades pel marc legal actual, que impedeix augmentar la 
massa salarial i aprovar noves ofertes públiques d’ocu-
pació, al maig de 2015 la Direcció General d’Universitats va 
autoritzar la URV a convocar 21 places de professorat agre-
gat interí per amortització de places de lector, 14 de les 
quals s’han convocat i adjudicat entre juny de 2015 i febrer 
de 2016. Els contractes d’interinitat es resoldran en el 
moment que el lloc de treball es cobreixi dins d’un procés 
selectiu amb caràcter permanent. Paral•lelament, s’ha 
convocat i adjudicat una plaça de professorat lector per 
amortització d’una plaça d’ajudant. Quant al pla Serra 
Húnter, al febrer de 2016 es va publicar al DOGC la convo-
catòria per seleccionar el professorat contractat en el marc 
de la convocatòria 2015. A la URV li corresponen dotze 
contractes en la categoria d’agregat, i per això s’han 
establert dotze comissions de selecció en les quals, a banda 
dels membres designats per la Universitat, participa 
professorat de 17 universitats i centres de recerca espan-
yols i de 23 centres universitaris d'onze països.

Durant aquest exercici, el Consell de Govern ha aprovat la 
promoció automàtica de cinc TEU doctors acreditats a TU i 
la transformació d’una plaça de col•laborador permanent a 
agregat. També s’han convocat els concursos que han 
permès incorporar vuit investigadors postdoctorals a 

 

quatre departaments des de maig de 2015 en el marc dels 
contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecno-
logia i Innovació (SECTI). Pel que fa al programa Martí i 
Franquès, per a l’edició 2016-17 el Consell de Govern va 
acordar convocar 47 contractes predoctorals —41 
finançats amb recursos propis, 2 a càrrec de fons provi-
nents de projectes d’R+D i 4 finançats totalment o parcial-
ment per entitats externes— i 2 contractes postdoctorals. 

Quant al PAS, s’han incorporat un conjunt de mesures en el 
Reglament sobre jornada laboral, horaris, permisos, 
llicències i vacances, amb mecanismes per afavorir la 
flexibilitat laboral, i el Consell de Govern de 22 de desem-
bre de 2015 va ratificar el calendari laboral del PAS 2016, 
que també va incloure un conjunt d'accions de flexibilitat 
en formació i conciliació de la vida laboral i familiar.

Finalment, amb relació al Pla de formació del PDI (PRO-
FID), al curs 2014-15 es van programar 84 cursos en el pla 
general i 39 accions de formació específiques, en els quals 
van participar 1.503 persones. En el Pla de formació del 
PAS, durant el 2015 es van programar 154 activitats forma-
tives que van tenir un total de 1.128 participants.

Les persones que fan la URV
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Presentació
Amb l’objectiu d’informar de l’actuació de la URV al 
conjunt de la societat i de proporcionar a la comunitat 
universitària una visió de conjunt de la seva activitat, 
aquest nou informe se centra en la plantilla de la Universi-
tat, conformada pel personal docent i investigador i el 
personal d’administració i serveis, analitzada a través d’un 
conjunt d’ítems que aporta informació rellevant sobre les 
persones que fan la URV.

És la primera vegada que es presenta aquest informe 
particular, si bé al curs acadèmic anterior aquesta infor-
mació, no tant extensa, es va incloure a l’informe d’eficà-
cia i eficiència. Tanmateix, tenint en compte que el princi-
pal valor de la Universitat són precisament les persones, 
s’ha elaborat aquest document més específic que comple-
menta els informes sobre l’activitat de la Universitat, 
formació, recerca i tercera missió, a més de l’anàlisi de 
l’eficàcia i eficiència.

El document s’organitza en cinc apartats. El primer fa 
referència al nombre de persones que tenen vincle laboral 
amb la URV o la FURV. El segon i tercer estan dedicats a les 
persones que fan la URV, PDI i PAS respectivament, en el 
qual gairebé sempre les dades es mostren en equivalència a 
jornada completa. Així, tant per al PDI com per al PAS, 
s’inclouen un seguit de dades referents a l’evolució de les 
plantilles, composició, distribució per campus, partici-
pació d’homes i dones i remuneracions mitjanes, entre 
altres. El quart apartat se centra en el personal de la 
Fundació URV i en les col•laboracions que genera la seva 
activitat. I, finalment, en el cinquè apartat es mostra el 
posicionament de la URV dins el sistema universitari 
públic de Catalunya. 

Aquest treball pretén, doncs, donar a conèixer la fortalesa 
de la institució a través de les persones que la construeixen 
dia a dia. Com es veu, malgrat les restriccions pressu- 
postàries i de nova contractació que encara ens afecten, la 
URV ha conservat un volum de personal que li ha permès 
poder seguir desenvolupant, amb fortalesa, les missions 
de docència, recerca i de transferència de coneixement, de 
manera que s’ha mantingut el compromís de la URV amb 
la societat.

Josep Anton Ferré Vidal

Rector
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Les persones
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02
Per municipi de residència 

01
Les persones que fan la URV

Persones EJC (*)

LLEGENDA

2.020 337 158,1687 1.154,0
PDI FURVPAS PDIPDI

665,7
Menys de 10

de 10 a 100

de 101 a 500

Més de 500

LLEGENDA

(*) EJC: equivalents a jornada completa
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PDI-I
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La URV té vinculats 5 investigadors 
ICREA.

TOTAL

1.154,0

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 80.00070.000

PDI PI

LLEGENDA

1.100,4 1.096,2 1.085,6 1.068,9

94,781,975,470,0

2011 2012 2013 2014

1.060,9

93,1

2015

Finançament propi

35,9
Finançament extern

53,3
Cofinançament

4,0

1.170,4 1.171,6 1.167,5 1.163,6 1.154,0

02
Situació de la plantilla de PDI, en EJC, segons categoria. Any 2015

03
Retribucions mitjanes del PDI

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

381,3 433,6

Funcionari
37%

Laboral
63%

Lector/a, col·laborador/a
57,0

Visitants
22,5

Emèrit/a URV
8,8

PIPF
57,8

TU/CEU/TEU/
AGREGAT/
COM.SERVEIS

LECTOR/
COL·LABORADOREMÈRITPIPIPFASSOCIAT

VISITANTS

PI 
93,1

CU,CC
99,9

Associat/da CEU, TU, TEU, 
Agregat/da
Com. serveis

CU/CC
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47,5

>=60

50,0

79,682,4

55<60

79,1

110,1

50<55

125,6

98,0

45<50

86,4

71,4

40<4535<4030<35

25,0

42,1 43,9

67,3 69,8
75,9

<30

LLEGENDA

Homes

Dones

04
Evolució del personal investigador predoctoral en formació (PIPF) segons finançament 

i del total d’estudiants de doctorat

05
Estructura de la plantilla de PDI, en EJC, per edat i sexe. Any 2015

370 363 325 279
2011 2012 2013 2014

963
1.032 1.114

240
2015

Finançament propi

122
Finançament extern

111
Cofinançament

7

TOTAL

519,8

634,2
Temporal

1.216

PIPF Estudiants de doctoratX

LLEGENDA

1.201

>=60

55<60

50<55

45<50

40<45

35<40

30<35

<30 Permanent

TOTAL

607,7

546,3
Dones

Homes

Plantilla PDI per edat

Plantilla PDI per sexe

67,0

109,2

129,7

95,8

79,9

76,7112,4

85,0 47,4

28,598,6

143,8

16,0

62,0

2,0

Permanent Temporal

LLEGENDA
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LLEGENDA

Homes

Dones

06
Distribució de PDI, en EJC, per àmbit de coneixement 

08
Nombre de personal docent investigador amb

trams vius

07
Evolució del nombre d’investigadors actius (*)

2011 2012 2013 2014

566
2015

538552527548
Arts i 

humanitats Ciències Ciències 
de la salut

Ciències socials
i jurídiques

250,2

330,7

Enginyeria 
i arquitectura

275,2

137,7160,2

(*) Es considera investigador actiu o investigadora activa 
en recerca aquell que en un període determinat obté uns 
resultats que li permeten ser mereixedor d’una avaluació 
positiva de l’activitat investigadora segons els estàndards 
del seu àmbit de coneixement.

DOCÈNCIA RECERCA GESTIÓ

525 

397
Autonòmics

121

351 

312
Estatals

59

371

Autonòmics

56

136
Autonòmics

165

29

518 

402
Estatals

123

295 La URV va crear la figura de professor 
distingit, com a reconeixement als serveis 
destacats a la universitat. Actualment hi ha 
32 professors.

LLEGENDA

Anteriors a 2015

Assolits 2015

Total
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11
Estructura PAS-PDI a la URV La URV disposa de  

10
Distribució de la plantilla PDI, segons campus. Any 2015 

90

684

62
Campus Vila-seca

467
Campus Catalunya

690
Campus Sescelades

Campus Bellissens

Campus 
Terres de l’Ebre

27
Seu del  

Baix Penedès

09
Càrrecs acadèmics 

Càrrecs
Rector/a 1
Vicerector/a i secretari/a general 8
Delegat/ada rector 4
Director/a i sots-director/a de Campus i director/a Escola Doct/Postgrau 4

Vice-Degà/na i sots-director/a de centre 15
Degà/na i director/a de centre 12

Secretari/a de centre 13
Director/a de departament 24
Secretari/a de departament 24
Responsable d'ensenyament 34
Coordinador/a màsters 49
Coordinador/a programes de doctorat 21
Director/a d’institut 1
Consell Social 1
Total 211

PAS
62

per cada 

PDI
100
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03
Retribucions mitjanes del PAS

01
Evolució de la plantilla de personal d’administració i serveis, en EJC

TOTAL

665,7

20.00010.000 30.000 40.000 50.000 60.000 80.00070.000

A1

Eventual

I
III

II

C2

C1

IV

E

A2

Funcionari
50%

Laboral
47%

Eventual
3%

02
Situació de la plantilla PAS, en EJC, segons categoria. Any 2015

2011 2012 2013 2014

671,9
2015

665,7695,5703,5741,0

Laboral IV
9,0

           A1
  5,0 Eventual

19,0

19,0

125,8
Laboral I

99,5
Laboral III

75,9
Laboral 

II

162,0 
C1

76,0 
A2

74,5 
C2

             E
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04
Estructura de la plantilla de PAS, en EJC, per edat i sexe. Any 2015

TOTAL

310,2

336,5
Funcionari

19,0
Eventual

>=60

55<60

50<55

45<50

40<45

35<40

30<35

<30

Laboral

TOTAL

214,1

451,6
Dones

Homes

Plantilla PAS per edat

Plantilla PAS per sexe

7,014,7

22,0

77,2 47,0

80,0

54,1

29,7 67,5

21,0

2,0

4,0

10,0 14,0

19,5

69,0

89,0

25,1

Laboral Funcionari Eventual

LLEGENDA

05
Distribució de la plantilla PAS, segons campus. Any 2015

17
17/0

Campus Vila-seca
Rectorat

84
79/5

Campus Bellissens

Campus 
Terres de l’Ebre

Seu del  
Baix Penedès

2,0

5,0

2,0

>=6055<6050<5545<5040<4535<4030<35<30

LLEGENDA

Homes

Dones

11,4 10,3 11,5

35,6 36,8

89,4

49,3

104,7

51,1

95,9

30,7

68,5

17,0
27,5

19,7

6,2

4,0

13
13/0

Campus Catalunya

192
85/107

59
0/59

3
3/0

Campus Sescelades

319
192/127

Total tasques

Tasques directament
relacionades amb els Campus

Tasques directament 
relacionades amb Serveis centrals

(*) 
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Personal propi Contractes Beques

URV ExternURV Extern

121518

Personal propi Contractes Beques

165

110

17

213 445 111 14

 Fundació URV
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Centre 
de Formació Permanent

Centre de Transferència 
de Tecnologia i Innovació

01
Persones

TOTAL

783
Col·laboracions

TOTAL

337
Persones

35
Personal

propi

177
Beques

125
Contractes

Col·laboracions
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>=6055<6050<5545<5040<4535<4030<35

5%

10%
8%

4%

16%

13%

17%

14%

20%

17%

14%
16%

10%

13%

8%

13%

<30

LLEGENDA

URV

SUPC

>=6055<6050<5545<5040<4535<4030<35

5%

10%

7%
3%

20%

14%

22%

17%

20%
22%

12%

18%

5%

11%

4%

9%

<30

45,1 43,1
PASMitjana d’edatPDI

47,2
URV

SUPC 46,5

17

Posicionament
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01
Personal acadèmic total (EJC),% PDI amb vinculació permanent i PAS per universitat. Any 2014

02
Personal de les universitats

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 (EJC) PAS

UB

8,8%

7,0%

6,6%
8,4%

28,9%

18,3%22,0%

UdG

UPF

URV

UdL

UPC
UAB

Personal acadèmic total (EJC)

32,4%

20,6%
20,5%

8,3%

7,2%
6%

5%UdG

URV

UdL
UPF

UPC
UAB

UB

PDI PAS
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Recursos, eficàcia i eficiència

Enguany s’ha redactat per segona vegada l’Informe sobre 
eficàcia i eficiència en l’ús dels recursos, que a diferència de 
l’any passat no ha inclòs la informació del personal de la 
Universitat perquè ha estat objecte d’un document espe-
cífic sobre les persones que fan la URV. Així, en aquest text, 
d’una banda s’hi mostren els recursos econòmics amb què 
compta la Universitat per dur a terme la seva tasca i com es 
dediquen a la formació, a la recerca i a la tercera missió. I, 
d’altra banda, d’acord amb els resultats de l’activitat ana- 
litzada en altres informes, es presenten un seguit d’indica-
dors de l’ús dels recursos. Aquest document vol facilitar, 
novament, la rendició de comptes, alhora que ens ha 
d’ajudar a fer un ús eficaç i eficient dels recursos que la 
societat posa a l’abast de la Universitat.

Pel que fa als recursos econòmics, la liquidació del pressu- 
post de 2015 va presentar una desviació positiva en els 
ingressos de matrícula, sobretot per l’augment dels crèdits 
matriculats de màster. En l’àmbit de les despeses, es va 
produir de forma conjuntural una menor execució de la 
despesa en diverses partides del pressupost que van fer 
possible destinar una part d’aquests romanents a pagar 
l’anualitat del retorn de les inversions fetes en els parcs 
científics. Així, la liquidació del pressupost de l’any 2015 es 
va tancar amb un romanent genèric de tresoreria positiu 
d’1,08 M€, que representa l’1,09 % del pressupost aprovat 
l’any 2015.

Quant al pressupost 2016, per primer cop des de l’any 2011, 
no va presentar reduccions respecte a l’any anterior, si bé 
encara té restriccions econòmiques i limitacions estrictes 
en la despesa de personal. L’equilibri pressupostari s’ha 
basat en dues fites: el manteniment del nombre d’alumnes 
tant de grau com de màster i l’assegurament del pes de la 
URV en el conjunt de les universitats públiques catalanes. 
 

 

 

El pressupost assumeix que es mantindrà durant el 2016 el 
mateix finançament de la Generalitat que l’any anterior. El 
pressupost total de despeses i ingressos és de 100,7 M€ i, a 
banda de les partides finalistes, representa un increment 
del 2% respecte al de l’any 2015, en què s’incloïa un 
augment de l’1% a les retribucions del personal d’acord 
amb la Llei de pressupostos de l’Estat.

Amb relació a l’organització, cal destacar el Pla de consoli-
dació del model de gestió de campus de la URV, que ha 
impulsat la reorganització de les unitats administratives 
dels campus, amb l’objectiu de promoure l’eficiència de les 
estructures de gestió, la generació de valor i millorar el 
servei que presten les unitats de gestió.

Finalment, el Claustre de novembre de 2015 va aprovar el 
primer informe de seguiment del Pla de qualitat de la URV, 
que té com a objectiu definir un model integral de millora 
contínua de la Universitat. El grau d’avenç en la implan- 
tació del Pla durant el primer període —que comprèn des 
del novembre de 2014 fins al novembre del 2015— és satis-
factori i la majoria d’actuacions s’han executat d’acord 
amb la planificació prevista. Així, dues de les accions 
programades han finalitzat amb èxit: la definició del 
mecanisme intern de seguiment i finançament dels grups 
de recerca reconeguts, i la implantació d’un instrument de 
rendició de comptes sobre l’eficàcia i eficiència en l’ús dels 
recursos. En el mateix Claustre es van revisar els objectius 
per al segon període i se’n van plantejar de nous sorgits del 
seguiment, de manera que per al curs 2015-16, el Pla inclou 
quinze objectius repartits en tres àmbits d’actuació: 
docència, recerca i gestió. 

 

Recursos, eficàcia i eficiència
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Presentació
Aquest informe, que s’elabora per segona vegada, analitza 
l’eficiència i eficàcia dels recursos que la Universitat ha 
emprat per acomplir les missions que té encomanades. A 
diferència de l’any anterior, la informació sobre el capital 
humà de la Universitat ha estat objecte d’un informe espe-
cífic, Les persones que fan la URV, i per tant es troba en aquest 
nou document de manera molt més ampliada.

Pel que fa al present informe, el primer apartat aplega les 
infraestructures de què disposa la URV per dur a terme la 
seva tasca. Així, s’ha ampliat la informació sobre els 
campus i els edificis que té la institució, les tipologies 
d’espais i l’immobilitzat. En el segon apartat, s’hi troba, en 
primer lloc, la informació dels recursos econòmics de la 
URV obtinguts per les diferents vies de finançament i la 
destinació a personal, despeses corrents i inversions.En 
segon lloc, es desglossa la dedicació d’aquests recursos a la 
docència, a la recerca i a activitats de tercera missió, en les 
quals s’observa, novament, l’aposta de la URV per la 
missió de recerca com a base qualitativa de la missió 
formativa. També es mostren dades sobre l’activitat de 
gestió de la Universitat. I, en darrer terme, es posiciona la 
URV, en funció del finançament obtingut, en el marc de les 
universitats públiques de Catalunya.

El tercer apartat comença amb un resum dels ingressos i 
les despeses a què s’han destinat, i els resultats obtinguts. 
Finalment, es presenta un quadre amb la distribució de 
despeses per activitats i uns quants indicadors de costos 
unitaris de les activitats de docència i de recerca.

L’informe permet, doncs, visualitzar de forma conjunta els 
recursos econòmics emprats per la URV el 2015, 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. I facilita, novament, disposar de dades per 
buscar 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.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector
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Infraestructures- I

01
Superfície construïda i extensió dels campus (m²)

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
EN L’ÚS DE RECURSOS

Campus Bellissens/
Reus Centre/

CFP(*)

Campus 
Sescelades

Campus 
Catalunya

Campus Vila-seca

Falset

Campus 
Terres de l’Ebre

Rectorat

Seu Baix Penedès

Mas dels Frares

2.618
4.500

3.694
2.000

74.024
117.600

29.359
37.000

7.443
14.100

9.882
3.200

1.254
5.054

38.027
114.600

1.074
82.600

46%
Total 

167.375
Superfície construïda (m²)

Total 

380.654
Extensió (m²)

Superfície construïda (m²)

Extensió (m²)

LLEGENDA

(*) CFP: Centre de Formació Permanent de la URV
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Infraestructures- II

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
EN L’ÚS DE RECURSOS

02
Tipologies d’espais

03
Immobilitzat (€)

Cafeteries 
   2,2% 

Aules
   18,5 % Laboratoris

   15,3%

Arxiu
   3,4% 

Circulació i 
espais comuns

   39,4 % 

CRAI
   7,0% 

Despatxos
   12,4% 

Secretaria i consergeria
   1,8 % 

Valor actual

107,7 M€
Valor adquisició

163,2 M€

Valor adquisició

19,0 M€

Fons bibliogràficEdificis Valor actual

5,6 M€
Valor adquisició

47,1 M€

Maquinària i 
infraestructura científica

Valor actual

5,4 M€
Valor adquisició

34,8 M€

Resta immobilitzat

3,69 m²
d’espais comuns per cada membre 

de la comunitat universitària 

1,96 m²
d’aulari per cada estudiant

1,62 m²
de laboratoris per cada estudiant

0,74 m²
de CRAI per cada estudiant

9,90 m²
de despatxos per cada PAS i PDI

Total 

118,7 M€
valor actual immobilitzat

Total 

264,0 M€
valor adquisició immobilitzat
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Infraestructures- III

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
EN L’ÚS DE RECURSOS

04
Infraestructures TIC

El dia amb més connexions de l’any hi va haver 11.138 dispositius 
diferents i 8.642 usuaris connectats durant el dia, amb concurrència 
màxima de 5.447 dispositius.

157
Nombre de productes de programari
(s’exclouen els desenvolupaments propis)

318
Nombre d’aules amb equipament TI bàsic 
(connexió a internet i projector multimèdia)

1.958
Nombre d’ordinadors inclosos 
segons el Pla de renovació de 
l’equipament informàtic (PREI)

670
PDI

544
PAS

644
Lliure  accés 
sobretaula

130
Lliure  accés 
portàtil

7.890.633
Nombre de connexions wi�
establertes a l’any

4.440
Mitjana diària de dispositius
diferents connectats

3.579
Mitjana diària d’ usuaris
diferents connectats
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Usuaris

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
EN L’ÚS DE RECURSOS

Accessos d’usuaris al 
CRAI

875.073
Mitjana accessos 

diaris

3.669

Descàrregues de guies i 
tutorials

21.812
Nombre total 

de seients

3.150

Fons documental

696.921
Recursos bibliogràfics

Usuaris

Serveis

515

07
Recursos del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge 

i la Investigació.

58,2%

8.037
MatriculadesS’ha produït un augment del 38% en 

les descàrregues de material 
d’autoaprenentatge.

05
Població per campus

1.003
1.057 1.051

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

1.014

10.144
2014-15

Alumnat actiu 

LLEGENDA

58,2%

8.037
Matriculades9.851 universitaris diferents que es connecten a 

la wifi de la Universitat anualment.

Professorat actiu X

06
Incorporació de les TIC a la docència: 

Ús de l’eina Campus Virtual (Moodle)

1.010

Campus Bellissens / Reus centre
Campus Catalunya
Campus Sescelades
Campus Vila-seca
Campus Terres de l’Ebre 
Rectorat
Seu Baix Penedès 
Total

684
Ubicació per campus PDI

467
690
62
90

-
27

2.020

84
PAS

192
319
13
17
59
3

687

3.215
Estudiants

3.767
5.250
493
799

-
359

13.883

3.983
Total

4.426
6.259
568
906
59
389

16.590

NOTA: Els usuaris actius es calculen segons la mitjana dels 
usuaris diferents setmanals que hi accedeixen com a 
mínim una vegada.



EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L’ÚS 
DE RECURSOS
Recursos econòmics, dedicació a activitats, 
dades de gestió i posicionament

2
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Origen i destinació dels recursos

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
EN L’ÚS DE RECURSOS

46%

Total ingressos

112,6 M€
Total despeses

112,6 M€

58,2%

8.037
MatriculadesL’import total de despesa augmenta un 5%, 

sobretot per l’increment de les despeses de 
personal a causa de la recuperació de la paga 
extraordinària, que ha comportat un augment 
de la subvenció en l’àmbit dels ingressos. * Despesa corrent de l’exercici 2015 amb 

    l’amortització de les inversions.

46

01
Ingressos i despeses amb amortitzacions

Altres despeses 
0,2 M€

Amortitzacions 
d’inversions 

11,2 M€

Despeses corrents 
27,0 M€

Subvenció Generalitat 
63,1 M€

Projectes o subvencions externes finalistes
11,6 M€

Taxes
23,3 M€

Inversions
11,2M€

Altres ingressos 
3,4 M€

Despeses de personal
74,2 M€

Ingressos

Despeses amb amortitzacions*

LLEGENDA
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Dedicació a activitats

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
EN L’ÚS DE RECURSOS

Tercera Missió 
   0,8 % 

03
Dedicació de la despesa del PDI a activitats

Tercera Missió 
   5,3%

04
Dedicació de la despesa del PAS a activitats

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

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

02
Despeses per àmbit

42,8%
48,2 M€
Recerca

52,0%
Recerca

35,3%
Recerca

47,2%
Docència

59,4%
Docència

51,1%
57,6 M€
Docència

6,9 M€
Tercera Missió

6,1 %
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Dades de gestió

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
EN L’ÚS DE RECURSOS

05
Volum d’activitat

Inclou becaris de col·laboració i projectes.

1.030
import mitjà (€ )

23.011
factures comercials

314
import mitjà (€ )

12.495
altres registres

Expedients 
Pròrrogues 
Certificats final d’obra
Modificacions de contracte
Penalitats 
Expedients tramitats amb el CSUC

Convenis
Total

26
Tipologia Total

11
1
1
1
5

280
Pròrrogues CSUC 1

128.000
import mitjà (M€)

200
projectes

51.400
import mitjà (€)

546
ajuts

FACTURES TRAMITADESEXPEDIENTS  I CONVENIS TRAMITATSPROJECTES I AJUTS DE RECERCA GESTIONATS

326

41.210
nòmines tramitades

3.719
Nombre de persones

EN L’ÀMBIT DE LES PERSONES EN L’ÀMBIT DE GESTIÓ ACADÈMICA (CURS 2014-15)

5.916
Actes

14.250
Persones 
matriculades

Expedició títol doctorat, SET i duplicat
Expedició títol llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 
SET i duplicat

Expedició títol màster oficial, SET i duplicat (inclosos títols 
propis URV)
Expedició títol de grau, SET i duplicat
Total

207
Títols expedits 

277

143

626

1.607
2.860

Nre. títols

Expedició títol diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria 
tècnica o Mestre, SET i duplicat 
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Posicionament 

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
EN L’ÚS DE RECURSOS

TOTAL

63,1 M€

Millora de RDIMillora de la docència Millora de RDI

34,1%

20,9%
15,0%

8,9%

8,0%

7,4%
5,7%

UB
UdL UdL

UAB
UPC UPC

UdG UdG

UPF UPF

URV URV

23,3%

22,8%
19,6%

15,3%

7,7%

6,3%
5,0%

UB
UdL

UAB

UPC

UdG

UPF

URV

UB
UdG

UdL

UABUPC

URV
29,1%

21,7%19,9%

8,8%

7,3%

7,1%
6,1%

UPF
Total

629,9 M€
Transferències corrents 
de la Generalitat a les 
universitats catalanes

A la URV
55,3 M€

Total
13,1 M€

Import de la millora 
de la docència a les 

universitats catalanes 

Import assolit de la URV
1,2 M€

Millora de la gestió
Total

9,7 M€
Import de la millora de 

la gestió a les universitats 
públiques catalanes

Import assolit de la URV
0,8 M€

Total
20,0 M€

Import de la millora 
de l’RDI a les 

universitats catalanes 

Import assolit de la URV
1,5M€

FINANÇAMENT EN TRANSFERÈNCIES CORRENTS

FINANÇAMENT VARIABLE PER OBJECTIUS

UAB

29,8%

21,6%20,7%

8,6%

7,2%

6,4%
5,7%

UB

06
Finançament de la Generalitat a la URV

07
Posicionament URV

Finançament variable
per objectius

Aportació extraordinària
30 milions

Profor

Programa 
Serra Húnter

   0,7 M€ 

Model de finançament
i Fons territorial

   55,3 M€ 

3,5 M€ 

2,6 M€ 

1,0 M€ 



EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN L’ÚS
DE RECURSOS
Eficàcia i eficiència

3
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Eficàcia i eficiència- I

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
EN L’ÚS DE RECURSOS

01
Balanç 2015

23,3 M€
Taxes

11,6 M€
Projectes

63,1 M€
Subvenció 

11,2 M€
Inversions 

3,4 M€
Altres

INGRESSOS

74,2 M€
Personal

11,2€
Amortització d’inversions

27,0 M€
Despeses corrents

0,2 M€
Altres

DEDICACIÓ

Titulats

970
Publicacions indexades

RESULTATS

2.025
Grau

552
Màster

191
Tesis

Matriculats

11.466
Grau

1.229
Màster

1.208
Doctorat

112,6 M€
Total



PERSONAL
74,3

8,2 8,2

1,7

DESPESA CORRENT
I INVERSIONS

38,4

7,7 6,4

5,2

16

Eficàcia i eficiència - II

02
Distribució de despeses per activitats i resultats 2015
(Les xifres estan en milions d’euros)

Despesa per
estudiant

7.440€
Despesa per

titulat

36.600€

Despesa
per estudiant
de doctorat

5.970€
Despesa per

tesi

37.700€
Despesa per

article

49.600€

29,5
18,1

11,8 7,3

4,9

20,0

Recursos exclusius
per docència

Recursos comuns a
docència i recerca

Recursos finalistes
per recerca

Recursos per
3a Missió

IN
DI

CA
DO

RS2.025
Titulats

Grau

552
Titulats
MàsterRE

SU
LT

AT
S

IN
DI

CA
DO

RS191
Tesis

970
Publicacions
indexadesRE

SU
LT

AT
S

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
EN L’ÚS DE RECURSOS

PDI
49,5

PAS
24,8
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Metodologia d’assignació de la despesa 
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Metodologia d’assignació de 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 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 sobretot a 
docència, i 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.

LA FORMACIÓ A LA URV RECERCA I INNOVACIÓ TERCERA MISSIÓ LES PERSONES QUE FAN LA URV
EFICÀCIA I EFICIÈNCIA 
EN L’ÚS DE RECURSOS
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INFORME DEL RECTOR AL CLAUSTRE 2016

01
Actuacions dels òrgans de govern

Consell de Govern 16 de juliol de 2015 
Implantació, extinció i modificació de títols 2015-16
Desplegament del Pla director per a la reestructuració de l'oferta docent de grau, 
màster i doctorat: model de competències transversals, model de metodologies 
docents i d'avaluació, i model de virtualització de la docència

Liquidació i cessament de l'activitat de l'empresa de base tecnològica AEC&T
Informe sobre recerca i innovació
Creació de la Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català
Creació de la Càtedra de Dolor Infantil Fundación Grünenthal
Convocatòria de places SECTI i de professorat associat
Modificació de la Normativa de concursos per a la contractació de professorat
Proposta de tribunals per a les places d'agregat del programa Serra Húnter 2015
Modificació del Reglament sobre jornada laboral, horaris, permisos i llicències i 
vacances del PAS
Informe sobre investigador actiu
Actualització del Pla d'atenció a la discapacitat 2015-18
Manual d'identitat corporativa

Revisió dels criteris de distribució del pressupost d'activitat docent dels 
departaments

Consell de Govern 29 d'octubre de 2015
Proposta de nova programació de grau i màster 2016-17
Informe sobre formació
Accions del Pla de foment de la recerca

Claustre 4 de juny 2015
Criteris per a la reestructuració de l’oferta docent de grau, màster i doctorat
Informe anual del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària
Informe anual del rector

Modificació de la plantilla de PDI i convocatòria de places d’associats
Modificació de la Normativa de professorat emèrit
Nous criteris del contracte programa amb centres i departaments
Desplegament del Pla director per a la reestructuració de l'oferta docent de grau, 
màster i doctorat: reorganització d’estructures de gestió
Informe d’execució del capítol d’ingressos del pressupost 2015

Claustre 26 de novembre de 2015
Informe final del Pla director per a la reestructuració de l’oferta docent de grau, 
màster i doctorat
Procés d’elaboració del II Pla estratègic de recerca i innovació
Informe de seguiment del Pla de qualitat
Informe de seguiment del Pla d’igualtat 
Informe del síndic de greuges

Recerca i innovacióFormació Tercera missió Recursos i organitzacióLes persones

LLEGENDA
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Consell de Govern 22 de desembre de 2015
Nova empresa derivada de la URV: Job In Smart Personnel Selection, SL
Informe sobre la creació de CAT_Agritech
Creació de la Càtedra d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Informe sobre tercera missió 

Pressupost 2016
Pla de consolidació del model de gestió de campus de la URV

Accions de flexibilitat en formació i conciliació del PAS 2016
Informe de tancament del pacte de dedicació 2014-15 amb inclusió del POA

Consell de Govern 28 d'abril de 2016
Reglament de les beques d'assistent docent i assistent talent
Modificacions en la participació de la URV en empreses derivades

Convocatòria de places de PDI, places Martí i Franquès i places SECTI
Creació de la Càtedra d’Entorns Saludables

Modificació del model d'avaluació del PDI
Modificació de la Normativa per al nomenament de doctors o doctores honoris causa

Pla de projectes de TIC
Memòria econòmica de l’any 2015

Informe sobre la implementació del Pla d'estructures de campus
Informe sobre eficàcia i eficiència en l'ús dels recursos

Informe sobre el desenvolupament del Pla de comunicació

Consell de Govern 25 de febrer de 2016

Implantació, extinció i modificació de títols propis de postgrau 2016-17

Actualització de la Normativa de formació permanent

Implantació, extinció i modificació de títols oficials 2016-17

Normativa de docència 2016-17
Normatives acadèmiques i de matrícula de grau, de màster i de doctorat 2016-17

Pla pilot per a l'acreditació de docència en anglès (DANG)
Pròrroga dels contractes programa de tres centres de recerca propis: 
CRAMC, C3 i CREIP

Modificació de tribunals per a les places d'agregat del programa Serra Húnter 2015
Informe sobre les persones que fan la URV

02
Actuacions dels òrgans de govern

Calendari laboral del PAS 2016

Modificació de la Normativa de mobilitat
Modificació de la Normativa de professorat distingit

Recerca i innovacióFormació Tercera missió Recursos i organitzacióLes persones

LLEGENDA
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INFORME DEL RECTOR AL CLAUSTRE 2016

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.

01
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.

Recerca i innovacióFormació Tercera missió Recursos i organitzacióLes persones

LLEGENDA
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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 reforçar el paper social de la Universitat

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.

02
Objectius del  programa de govern

Per millorar l’equip de persones que treballa a la Universitat 
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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.

03
Objectius del  programa de govern

Per fer més eficient la nostra organització i millorar la governança 
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01
Estructura i òrgans de govern

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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02
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 26.10.15
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 25.02.16
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 dels centres d'estudis de la URV    

Normativa sobre els centres de recerca

Altres estructures

Centre d'Estudis Hispànics (CEH)
Centre d'Estudis sobre Conflictes Socials (CECOS)

Normativa reguladora dels centres de recerca propis de la URV

Unitats docents hospitalàries 

CG 30.10.13
CG 26.02.15

CG 18.12.08

CG 21.12.10
CG 22.12.14

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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03
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/pdf/normativa_us_tic.pdf

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

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

Instrucció sobre les adaptacions per als estudiants amb discapacitat CG 23.02.12 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/estudiants/instruccio_adap_est_dis.pdf

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

Instrucció per aplicar el reglament de règim 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 beques 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 16.07.15

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 a la URV

Darrera actualització
JG 07.03.02
 i 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 29.10.15
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

Reglament sobre la gestió de la presència del PAS  de la URV CG 16.07.15 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pas/reg_gestio_presencia_pas.pdf

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 CDU

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 professorat distingit de la URV CG 25.02.16 http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/html/prof_emerits_distingits.htm

Normativa de contractació de personal investigador per a una obra o servei per al 
desenvolupament de projectes concrets de recerca científica o tècnica
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05
Activitat universitària

Docència i estudi 
Normatives i reglaments
Normativa de docència 2015-16
Normativa acadèmica de grau i màster 2015-16
Normativa de matrícula de grau i màster 2015-16
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 29.10.15
CG 29.10.15
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/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

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

CG 10.07.12
CG 11.07.13
CG 11.07.13
CG 07.03.13
CG 28.04.15

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

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/nor_acad_mat_doctorat_15_16.pdf

Calendari d’accés, admissió, matrícula i avaluació de doctorat 2015-16
Normativa per al nomenament de doctors o doctores honoris causa 
Normativa de mobilitat 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 28.04.15
CG 28.04.11
CG 25.02.16
CG 30.10.13
CG 07.03.13
CG 25.02.16

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/auniversitaria/docencia/calendari_doctorat_15_16.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_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
Criteris d’avaluació de la recerca
Normativa per a 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

Anual http://www.sgr.urv.es/par/indice.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

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

CL: Claustre         CG: Consell de Govern        JG: Junta de Govern
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08
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 
Política institucional d’accés obert de la URV
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

CG 25.02.16 http://www.urv.cat/media/upload/arxius/publicacions/normes/POLITICA.pdf

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 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


	Informe del rector 2016p1
	Informe del rector al Claustre 2016
	Informe formacio 2015
	Informe Terceramissió 2015
	PERSONES QUE FAN LA URV
	INFORME EFICIÈNCIA 2016


