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Disposicions

1  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aproven les llicències d’ofimàtica, que
figuren com a annex:

SOFT INFORMÀTIC. NORMATIVA I PROPOSTA D’ACTUACIÓ

Per tal de legalitzar la situació del soft informàtic de la URV es proposa la normativa
següent:

1. El cost del soft de comunicacions anirà a càrrec del pressupost de funcionament
del Servei d’Informàtica.

2. El cost del soft de gestió anirà a càrrec del Programa d’infraestructures.
3. El cost del soft d’ofimàtica anirà a càrrec del Programa d’infraestructures. 
S’inicia una actuació especial (Programa d’ofimàtica 96) que afectarà el material

d’ofimàtica següent:

 

◆ Soft de gestió (secretaries, deganats, serveis i Rectorat)
◆ Soft de les aules d’usuaris (alumnes)
◆ Soft del professorat
El pressupost d’aquest programa serà de 7.000.000 PTA.
S’adquirirà un processador de textos (Word/Word Perfect) i un full de càlcul (Excel),

amb un cost aproximat de 6.500 PTA per ordinador.
Condicions: Instal·lació a petició explícita dels degans i directors, amb l’acceptació

de finançar el seu manteniment anual, que té un cost del 25% que es descomptarà
directament del pressupost del departament o centre.

4. El cost del soft específic (docència i recerca) anirà a càrrec dels usuaris. Els
degans i directors vetllaran per la legalització d’aquest soft i pel seu manteniment.

5. A petició dels interessats, la Comissió d’Informàtica i Comunicacions podrà coor-
dinar una política d’adquisició de llicències conjuntes o de campus.

2  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aprova la Normativa de congressos de la
Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex:

NORMATIVA DE CONGRESSOS DE LA UNIVERSITAT ROVIRA
I VIRGILI

1. Definició
S'entén per congrés la reunió d'estudiosos, científics, tècnics, professionals, etc. per a la
discussió, el confrontament o la simple exposició de diversos temes i de diverses qüesti-
ons de llur especialitat.

2. Finalitat
La URV ha concedit, des de 1992, ajuts per a l'organització de congressos, simposis o
altres reunions científiques, d'acord amb unes convocatòries i les bases que les regulen,
que inclou els conceptes següents:

◆ Organització, difusió i realització, en general, dels congressos.
◆ Viatges, estada i remuneració dels conferenciants.
◆ Beques a estudiants i joves investigadors per a l'assistència als congressos.
◆ Edició i publicació del llibre de resums i/o actes.
La normativa que segueix té com a finalitat regular el finançament d'aquest tipus de

reunions. Queden explícitament exclosos d'aquesta normativa els cursos de postgrau, de
reciclatge o d'especialització, que es regiran per la normativa que els sigui d'aplicació.

3. Àmbit d’aplicació
L'organització de les reunions científiques, congressos i seminaris, nacionals o interna-
cionals, recaurà sobre un o més departaments de la URV, amb la col·laboració i el
suport d'altres institucions públiques i/o privades.

4. Finançament
El finançament es realitzarà principalment mitjançant quotes d'inscripció dels assistents
i aportacions d'altres institucions públiques i/o privades, a més de l'ajut demanat a la
URV, que serà una part més del finançament i mai el finançament total de l'acte.

5. Overheads
Els ajuts o subvencions per a l'organització de congressos, simposis o altres reunions
científiques rebuts per un o més departaments de la URV no seran gravats amb over-
heads.
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6. Pressupost
Qualsevol reunió científica, congrés i seminari organitzat a la URV per un departament
de la URV haurà de presentar el seu pressupost a la Gerència per tal que aquesta li doni
el vistiplau. El pressupost inclourà tots els costos que generi l'organització.

7. Rendiment de comptes
En cas que es generin beneficis, abans de tancar els comptes del congrés, es procedirà a
restar la possible subvenció atorgada per la URV i els costos generats per l'organització.
Sobre els beneficis resultants, la URV aplicarà un 12,7%.

3  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aprova la Normativa per a becaris de
contractes de recerca de la Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex:

PROPOSTA DE NORMATIVA PER A BECARIS DE CONTRACTES DE 
RECERCA A LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ARTICLE 1 Becaris de contractes de recerca de la URV
Es consideren becaris de contractes de recerca de la URV els nomenats pel Vicerectorat
de Recerca a instàncies del professor responsable d’un contracte de recerca amb una
empresa o ens públic o privat.

ARTICLE 2 Dedicació dels becaris
Els becaris de contractes de recerca es dedicaran exclusivament al desenvolupament de
les tasques pròpies del projecte per al qual han estat contractats. L’assignació d’aquestes
tasques correspon al professor responsable. No s’admet la vinculació d’aquests becaris
a cap tasca docent ni administrativa.

ARTICLE 3 Selecció
Els requisits per a les places que s´han de  cobrir seran fixats pel professor responsable
del projecte, amb el vistiplau del cap del departament al qual pertany. La selecció es
realitzarà mitjançant convocatòria pública en el tauler d’anuncis del departament. El tri-
bunal d’avaluació estarà format per membres de l’equip investigador del projecte.

ARTICLE 4 Nomenament
El responsable del projecte comunicarà al Vicerectorat de Recerca i al cap del departa-
ment la resolució de la convocatòria perquè aquest nomeni oficialment els becaris.

ARTICLE 5 Pagaments
El responsable del projecte acreditarà davant la Gerència la condició de becari, d’acord
amb aquesta normativa, i li assignarà un salari brut (incloent IRPF i assegurança) a càr-
rec del projecte sobre el qual és responsable. La Gerència farà en el projecte una reten-
ció de crèdit equivalent al salari brut assignat durant tota la duració de la beca.

ARTICLE 6 Assegurança
Els professors responsables d’un contracte de recerca estan obligats a fer una assegu-
rança a tots els becaris a càrrec del projecte que inclogui un pòlissa obligatòria d’acci-
dents i una potestativa d’assistència sanitària.

ARTICLE 7 Durada de la beca
La durada màxima de la beca serà la durada del projecte. El professor responsable
podrà proposar al Vicerectorat de Recerca la rescissió d’una beca quan ho consideri
necessari per motius imputables al mateix projecte o a la incapacitat provada del
becari.

4  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aprova la proposta d’actuació i millora
del funcionament de les biblioteques de la Universitat Rovira i Virgili, que figura
com a annex:

PROPOSTA D'ACTUACIÓ I MILLORA DEL FUNCIONAMENT DE LES 
BIBLIOTEQUES DE LA URV

A l'espera de la concreció del projecte general de la Biblioteca de la URV, es proposen
una sèrie d'accions puntuals per millorar-ne el funcionament abans del proper període
d'exàmens.

1. Carnets de lector
Els usuaris naturals de la Biblioteca són els professors, alumnes i PAS de la URV. Els
caps de les biblioteques de cada centre podran autoritzar l'ús de la corresponent biblio-
teca a usuaris externs, que s'acreditaran amb un carnet de lector específic per a cada
biblioteca i amb validesa d'un any natural.

Aquest carnet tindrà un cost de 5.000 PTA per any natural. Els usuaris externs tin-
dran dret únicament a la consulta del material bibliogràfic de la corresponent biblio-
teca, sense cap dret al préstec d'aquest material ni al serveis de préstec interbibliotecari
i de teledocumentació.
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A partir de l'1 de juny els caps de biblioteca arbitraran les mesures adients per al
control d'accés a les respectives biblioteques i l'expedició dels corresponents carnets de
lector. El cost per a la resta de l'any 1996 serà de 2.500 PTA. 

Els ingressos aportats pels carnets de lectors s'incorporaran al pressupost de l'any
següent i es distribuiran de la manera següent: 40% per a la biblioteca de centre, 30%
per al Servei de Biblioteca i 30% per a la URV.

Si s'escau, les  biblioteques podran establir, d'acord amb el Servei de Biblioteca,
una política de preus especials per a col·lectius (col·legis professionals i alltres).

2. Sales de lectura
Els caps de biblioteca reservaran de forma explícita un mínim del 75% de les places de
lectura per als professors, alumnes i PAS del centre al qual està adscrita la biblioteca.

La reserva temporal d'una plaça de lectura podrà efectuar-se únicament per un perí-
ode no superior a 20 minuts. Els caps de biblioteca arbitraran les mesures oportunes per
concretar aquesta reserva temporal.

3. Préstec interbibliotecari
El servei de préstec interbibliotecari és d'ús exclusiu dels professors, alumnes i PAS de la
URV.

Els llibres rebuts a través del préstec interbibliotecari són consultables únicament en
la sala de lectura. Els caps de biblioteca arbitraran les mesures oportunes per  facilitar
l'obtenció de les fotocòpies oportunes.

En el préstec interbibliotecari de llibres i articles de revistes s'aplicarà una política
de preus a cost real. En el cas de material de les biblioteques de la URV, el préstec de lli-
bres serà gratuït i es cobrarà únicament el cost de les fotocòpies dels articles de les
revistes.

Els ingressos generats pel préstec interbibliotecari efectuat a altres s'incorporaran al
pressupost de l'any següent i es distribuiran de la manera següent: 40% per a la biblio-
teca de centre, 30% per al Servei de Biblioteca i 30% per a la URV.

4. Adquisicions
Els caps de biblioteca hauran de programar l'adquisició dels llibres de forma escalo-
nada al llarg de l'any, aproximadament un 25% per trimestre.

El pressupost per a l'adquisició de llibres i revistes té caràcter anual i finalista, que
s'exhaureix amb el tancament de l'exercici pressupostari. En conseqüència no podrà
prorrogar-se, a excepció del material que tingui la corresponent reserva de crèdit espe-
cífica efectuada a partir de la comanda corresponent.

El Servei d'Adquisicions disposa d'un sistema de comandes informatitzat de
recent implantació que permetrà un ràpid servei d'adquisicions. Aquest servei és
d'ús exclusiu de les biblioteques. El circuit per a l'adquisició de llibres serà el
següent:

Comissió de biblioteca de centre → cap de biblioteca → sistema informatitzat →
comanda → S. Adquisicions → compra → S. Catalogació (CCUC) → tramesa a la bibli-
oteca i ordre de pagament.

Els departaments podran adquirir llibres i revistes amb càrrec als seus pressupostos
de docència i recerca. El circuit per a aquesta adquisició és el mateix que s'utilitza per
a altres tipus de material: comanda prèvia per a la reserva del crèdit corresponent i
ordre de pagament amb la factura. Tots els llibres han de ser catalogats, per la qual
cosa la tramesa de l'ordre de pagament, junt amb llibre, es realitzarà a través de la
biblioteca corresponent, la qual normalment podrà efectuar directament la cataloga-
ció a través del CCUC o ho trametrà al Servei de Biblioteca per a la seva catalogació i
pagament.

Els llibres podran ser adquirits directament per les biblioteques amb càrrec al pres-
supost de biblioteca del centre. Anàlogament, els llibres comprats directament pels
departaments podran ser pagats amb càrrec als pressupost de la biblioteca del centre,
amb l'aprovació explícita de la comissió de biblioteca. En ambdós casos el tràmit a
seguir és el descrit en l'apartat anterior.

No es pagarà cap factura de material bibliogràfic que no s'hagi catalogat prèvia-
ment. Per aquesta raó totes les ordres de pagament hauran de tramitar-se a través del
Servei de Biblioteca, que un cop verificada aquesta condició les trametrà al Servei de
Gestió Econòmica.

L'elaboració de l'inventari patrimonial de la URV, que s'està realitzant en aquest
moment, preveu que l'inventari dels llibres i revistes es realitzi a partir del catàleg de la
Biblioteca de la URV. En conseqüència és imprescindible que tots el llibres es catalo-
guin. En el cas d'existir llibres sense catalogar en els departaments, s'hauran de tramitar
a les biblioteques per a la seva catalogació.
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5  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aprova el nombre de places d’entrada als
ensenyaments de la Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex: 
Ensenyament Capacitat 1996-97
Química 150
Bioquímica 30
ET Informàtica de Gestió 140
ET Informàtica de Sistemes 140
ETI Electrònica Industrial 120
ETI Elèctrica 60
ETI Química Industrial 60
Enginyeria Química 100
ETA Indústries Agràries i Alimentàries 40
Graduat Superior en Enologia (propi)                              40
Medicina 108
Fisioteràpia 73
Infermeria 80
Infermeria Verge de la Cinta de Tortosa 70
Dret 125
Relacions Laborals 320
Relacions Laborals Sancta Maria Maris de Coma-ruga 80
Ciències Empresarials 350
Administració i Direcció d'Empreses 125
Mestre Educació Especial 40
Mestre Educació Física 40
Mestre Educació Infantil 40
Mestre Educació Musical 40
Mestre Educació Primària 40
Psicologia 100
Pedagogia 50
Història 110
Geografia 50
Antropologia Social i Cultural 50
Filologia Anglesa 80
Filologia Catalana 60
Filologia Hispànica 40
Treball Social de Tarragona 150

6  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aproven les incorporacions d’àrees de
coneixement als departaments següents:
Àrea de coneixement Departament
Mecànica de Fluids Enginyeria Elèctrica i Mecànica
Projectes d’Enginyeria Enginyeria Química
Immunologia Ciències Mèdiques Bàsiques
Ciències de la Computació Enginyeria Informàtica
i Intel·ligència Artificial

7  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’informa favorablement sobre el canvi
d’ubicació departamental de l’àrea d’Enginyeria Elèctrica del Departament
d’Enginyeria Elèctrica i Mecànica al Departament d’Enginyeria Electrònica, amb
el conseqüent canvi de denominació dels departaments:
Denominació actual Denominació definitiva
Dept. d’Enginyeria Elèctrica i Mecànica Dept. d’Enginyeria Mecànica
Dept. d’Enginyeria Electrònica Dept. d’Enginyeria Electrònica, 

Elèctrica i Automàtica

8  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aprova la Normativa per a la promoció
del professorat de la URV, que figura com a annex:

NORMATIVA PER A LA PROMOCIÓ DEL PROFESSORAT

La Llei de reforma universitària i les normatives que la desenvolupen no preveuen cap
mecanisme de promoció del professorat ordinari a les universitats públiques, que tan-
mateix considerem com un dret del professorat universitari. Per a la bona marxa de la
Universitat i per respondre a les legítimes expectatives dels professors que fan bé la seva
feina i que no poden optar a una promoció si no és canviant d'universitat, es proposa
l'actual normativa, que d'altra banda se segueix, amb procediments més o menys sem-
blants, en moltes altres universitats.
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La normativa estableix que la promoció és un dret individual i, per tant, no es condici-
ona a l'estructura de la plantilla de professorat, encara que es té en compte, com a criteri
de priorització, en casos de manca de disponibilitat pressupostària. Altrament la normativa
exigeix que per poder optar a promoció els professors han d'haver realitzat una trajectòria
docent, de recerca i de participació en l'activitat universitària positiva i satisfactòria.

L'actual proposta s'entén com un procés que necessàriament ha de tenir continuïtat;
per això caldrà que es consolidi en el pressupost de cada any una partida pressupostària
per a aquest objectiu.

La proposta de normativa estableix que:
1. Poden optar al procés de promoció tots els professors TU, CEU i TEU que han

superat positivament tots els processos d'avaluació seguits a la Universitat, i que acom-
plexin els requisits que es detallen en posteriors punts.

2. Les sol·licituds han de ser formulades pels professors individualment davant la
Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern, juntament amb un informe del
seu consell de departament, que ha de ser considerat en el moment de prendre la deci-
sió. Cal adjuntar-hi el curriculum vitae detallat i degudament justificat.

3. Poden optar a la promoció els TEU que des de fa tres anys estan en possessió del
títol de doctor, tenen un mínim d'un tram de recerca reconegut i porten un mínim de sis
anys com a professors de la URV.

4. Excepcionalment també poden optar a la promoció els professors que no han
aconseguit un tram de recerca però acompleixen els altres requisits del punt anterior. En
aquest cas caldrà que una comissió ad hoc, designada per la Comissió de Professorat
delegada de la Junta de Govern, que inclourà professorat d’altres Universitats, i amb la
presència de representants de la Junta de Personal Docent i Investigador, sense vot en el
procés, avaluï el seu currículum i acordi si hi poden optar o no.

5. Els TU o CEU que tenen un mínim de tres trams de recerca reconeguts i que por-
ten un mínim de sis anys com a professors de la URV, també poden optar a la promoció.

6. La Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern ha de recollir les
sol·licituds individualitzades una vegada l'any i fer una proposta davant la Junta de
Govern en funció de les disponibilitats pressupostàries anuals. Aquesta Comissió ha de
fer una priorització considerant:

a)  Dins de cada àrea de coneixement:
◆ El curriculum vitae del sol·licitant.
◆ L'antiguitat com a professor en la categoria.
b) Entre àrees de coneixement:
◆ L'ajust entre la plantilla teòrica i la plantilla real del departament.
7. La promoció s’ha de possibilitar creant una plaça addicional de categoria supe-

rior a la del professor que s'hagi de promoure i traient-la a concurs públic d'acord amb
la normativa vigent. En cas que el professor que es vulgui promoure guanyi el concurs,
s’ha d’amortitzar necessàriament la seva plaça anterior. En cas que no guanyi el con-
curs, no pot optar a una nova promoció fins després de 6 anys si ha aconseguit un nou
tram de recerca.

9  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aprova la Normativa de personal acadè-
mic de la URV per al curs 1996-97, que figura com a annex.

NORMATIVA DE PERSONAL ACADÈMIC DEL CURS 1996-97

1. PROFESSORAT DE PLACES DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS

1.1 Convocatòria de places de cossos docents universitaris
Els concursos de selecció per a professors dels cossos docents universitaris es regiran
per la Llei orgànica de reforma universitària i per les normes que la desenvolupen, així
com pels Estatuts de la Universitat i per les normes que els desenvoluparan.

La Junta de Govern aprova la convocatòria dels concursos per a la provisió de les
places vacants o de les de nova creació, a petició del departament i després d’un
informe del centre corresponent.

La Junta de Govern, en funció de les necessitats docents i investigadores i després
d’un informe del departament i del centre corresponent, podrà acordar que les places
vacants siguin proveïdes mitjançant concurs de mèrits.

Les convocatòries de concursos de selecció de professors de cossos docents univer-
sitaris es realitzaran de la forma següent:

1. Periòdicament s’iniciarà el procés d’una convocatòria de places de professorat
ordinari.

2. En aquesta convocatòria podran sortir a concurs les places resultants de les
vacants que s’hagin produït durant el curs o que es puguin preveure, i hauran de sortir a
concurs les places vacants que s’hagin produït el curs anterior i que no hagin estat con-
vocades.
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3. Quan un departament proposi que una plaça vacant de la seva plantilla no surti a
concurs, haurà de justificar la seva proposta, que serà estudiada i resolta per la Junta de
Govern.

4. Atenent l’article 39 de la LRU, les places ocupades interinament no podran estar
més d’un any sense ésser convocades a concurs.

5. En el cas que un departament proposi el canvi de categoria o àrea de coneixe-
ment d’una plaça vacant, caldrà que el justifiqui i que sigui aprovat per la Junta de
Govern.

6. Els departaments proposaran a la Junta de Govern els noms del president i del
secretari de les comissions que han de resoldre els concursos, tenint en compte les exi-
gències següents:

◆ Places de catedràtic d’universitat: el president i el secretari han d’ésser catedràtics
d’universitat.

◆ Places de titular d’universitat: el president ha d’ésser catedràtic d’universitat i el
secretari, catedràtic o titular d’universitat.

◆ Places de catedràtic d’escola universitària: el president ha d’ésser catedràtic d’uni-
versitat i el secretari, catedràtic d’escola universitària.

◆ Places de titular d’escola universitària: el president ha d’ésser catedràtic d’univer-
sitat o catedràtic d’escola universitària i el secretari, titular d’escola universitària.

La proposta ha d’anar acompanyada del certificat del secretari del departament,
donant fe que corresponen a un acord del consell de departament.

La proposta final sobre aquesta composició correspondrà a la Junta de Govern,
la qual podrà variar la proposta del departament, després d’una comunicació rao-
nada.

7. Per evitar endarreriments en la constitució de les comissions, els departaments
suggeriran tres suplents per al president i tres per al vocal secretari, ordenats per ordre
de preferència; si el president suplent i el vocal secretari suplent són de la Universitat
Rovira i Virgili, serà suficient proposar-ne un i no tres. En el cas que el sorteig que poste-
riorment realitzarà el Consejo de Universidades per designar la resta de membres de les
comissions no afectés la primera proposta, aquesta esdevindria ferma i així es publicaria
en el BOE; en cas contrari, es recorreria a les altres en el mateix ordre en què s’han pro-
posat.

En el cas de proveïment de vacants mitjançant concurs de mèrits, la Junta de Go-
vern aprovarà la composició de les comissions que han de resoldre els concursos, a
proposta del departament al qual pertanyen les places convocades i amb l’informe previ
del centre corresponent.

8. L’oficina receptora de tota la documentació serà el Servei de Recursos Humans,
el qual la lliurarà a la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern.

9. En el cas de convocatòries de places de cossos docents universitaris vinculades a
places de facultatius especialistes d’institucions sanitàries, s’aplicarà el que disposa el
Reial decret 1558/86, de 28 de juliol, modificat pel Reial decret 1652/91, d’11 d’octubre. 

Les comissions mixtes constituïdes a l’empara dels concerts signats entre la Univer-
sitat i les institucions sanitàries proposaran, amb l’acord previ del consell del departa-
ment corresponent, les convocatòries de les places vinculades, que seran aprovades per
la Junta de Govern.

Tota convocatòria, l’han d’efectuar conjuntament la Universitat i la institució sanità-
ria corresponent.

Per resoldre els concursos es constituirà una comissió composta per cinc membres:
la Junta de Govern designarà, a proposta del consell del departament corresponent, dos
professors pertanyents al cos docent universitari i a l’àrea de coneixement que escaigui
en funció de la plaça treta a concurs. D’aquests, un serà el president de la comissió i
l’altre actuarà de secretari. Dels tres vocals restants, un és designat pel Consejo de Uni-
versidades mitjançant sorteig i els altres dos han d’estar en possessió del títol d’especia-
lista que s’exigeix com a requisit per concursar a la plaça, i són designats per la
institució sanitària. Cada membre de la comissió ha de tenir el seu suplent, nomenat de
la mateixa forma que per a la designació del titular.

1. 2 Convocatòria de places vacants de professors interins
1. Les places de professors interins es cobriran mitjançant una convocatòria pública pel
sistema de concurs.

Correspondrà a la Junta de Govern aprovar la relació de vacants que es convocaran
a concurs. La convocatòria de les places es farà per resolució del rector, un mínim de
dues vegades l’any, i en les bases s’inclourà una descripció de la plaça i els requisits
necessaris per prendre part en el concurs.

2. La resolució dels concursos correspondrà a una comissió constituïda per cinc
membres dels cossos docents universitaris, que hauran de pertànyer a una universitat
catalana i a una àrea de coneixement igual o afí a la de la plaça convocada a concurs,
amb la distribució següent:
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a) dos professors, un dels quals serà el president, designats pel consell del departa-
ment al qual està adscrita la plaça convocada,

b) dos professors designats pel vicerector de Centres i Departaments per delegació
de la Junta de Govern, un dels quals serà designat havent escoltat prèviament la Junta
de Personal Docent,

c) un professor de l’àrea de coneixement per a la qual es convoca la plaça, no perta-
nyent a la Universitat Rovira i Virgili, que serà nomenat pel rector, un cop escoltat el
consell del departament.

3. La convocatòria de les places s’anunciarà com a mínim en un diari d’àmbit local
i un d’àmbit estatal.

De les bases de la convocatòria, se’n donarà publicitat en el tauler d’anuncis del
Servei de Recursos Humans de la Universitat. Els successius actes que se’n derivin seran
fets públics en el mateix lloc.

4. En el moment de constituir-se la comissió, se’n designarà el secretari. La comissió
establirà els criteris que emprarà en la valoració dels candidats i, si ho creu convenient,
podrà convocar els candidats per a una entrevista personal.

La comissió elaborarà un informe raonat sobre els mèrits dels candidats, d’acord
amb els criteris de valoració establerts. Aquest informe, el trametrà a la Comissió de
Professorat delegada de la Junta de Govern, la qual proposarà el candidat escollit per a
la provisió de la plaça.

5. Contra la proposta de provisió de la Comissió de Professorat delegada de la Junta
de Govern, els candidats podran presentar reclamació en el termini d’un mes compta-
dor des de la publicació de l’acord de provisió de la Comissió esmentada. La reclama-
ció s’ha de fer davant del rector, que resoldrà amb l’informe previ de la Comissió de
Professorat delegada de la Junta de Govern.

6. En el marc dels concerts signats entre la Universitat Rovira i Virgili i les instituci-
ons sanitàries, la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern de la Univer-
sitat, a proposta de la comissió mixta Universitat-institució sanitària, després d’un acord
del consell del departament corresponent, aprovarà, abans que finalitzi el curs acadè-
mic, les places a convocar de professorat interí entre els facultatius de la plantilla de la
institució sanitària. Les convocatòries d’aquestes places s’han de resoldre mitjançant el
concurs corresponent.

La comissió que ha d’avaluar els respectius concursos ha d’estar formada per cinc
membres: tres designats pel departament universitari del qual depenguin les places con-
vocades (un d’una altra universitat i un que pertanyi a la plantilla de l’hospital) i dos
representants designats per la mateixa institució sanitària a proposta de la comissió
mixta prevista en els concerts. Tots cinc han d’ésser especialistes en alguna de les espe-
cialitats mèdiques que constitueixen la respectiva àrea de coneixement. El president de
la comissió serà un dels membres designats per la Universitat i el secretari, un dels
designats per la institució sanitària.

2. PROFESSORAT CONTRACTAT

2.1 Normativa de professors associats
Determinats ensenyaments, per la seva especificitat o singularitat, tenen necessitat de
professors especialistes en determinades matèries d’una durada en crèdits poc significa-
tiva (1,5/3/4,5), que sovint està per sota de la prevista per professors associats amb
docència anual.

D’altra banda, l’organització quadrimestral dels ensenyaments fa que en determina-
des ocasions un professor associat imparteixi docència només en un període i no tingui
cap altra activitat durant tot el curs.

Altrament, diverses situacions de gestió del personal docent obliguen a contractar el
que hom anomena «professors substituts», que no són altra cosa que professors associ-
ats contractats per un temps determinat, mentre duri la baixa o la dedicació a la gestió
dels professors que substitueixen, o mentre sigui necessària la seva dedicació docent
per raons diverses (simultaneïtat de més d’un pla d’estudis, etc.).

Per això, cal regular de nou la figura dels professors associats per adaptar-la, dins
del marc previst en la legislació actual, a les noves necessitats de la Universitat, inclo-
ent-hi la figura dels professors substituts i considerant-los en el mateix conjunt dels pro-
fessors associats. 

ARTICLE 1
Els professors associats seran contractats entre professionals de prestigi reconegut que
puguin aportar a la Universitat els seus coneixements en una branca concreta de la
ciència, l’enginyeria, les humanitats o les arts.

ARTICLE 2
S’estableixen els següents tipus de professors associats:

◆ tipus 1: professors amb contractes anuals prorrogables amb informe favorable del
consell de departament.
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◆ tipus 2: professors amb contractes de durada inferior a un any que, després d’un
informe favorable del consell de departament, podran ésser renovats pel mateix perí-
ode del curs següent. Aquesta renovació s’haurà d’aprovar abans de la finalització del
contracte. Malgrat que la vigència del contracte sigui la necessària per impartir la
docència adjudicada, segons especifica l’article 3, els professors tindran la considera-
ció com a tals durant tot el curs, a efectes de representació i utilització pública
d’aquesta categoria.

◆ tipus 3: professors contractats temporalment, i proposats pel departament, amb
l’objecte de cobrir la docència, si la càrrega docent de l’àrea de coneixement correspo-
nent ho justifica, en casos de baixes per IT o maternitat, vacants entre concursos, reduc-
cions docents per càrrec de l’equip rectoral, reduccions docents per activitat sindical,
reforços docents excepcionals.

La durada dels contractes serà en cada cas la imprescindible per cobrir la docència
corresponent.

ARTICLE 3
Els professors associats podran ésser contractats per impartir un nombre variable de crè-
dits, entre 9 i 18 per curs o part proporcional. El còmput de temps de dedicació a la
docència es podrà fer per períodes anuals, tot i que després es concentri aquesta dedi-
cació en un període determinat.

ARTICLE 4
La retribució dels professors associats serà la que estableix l’article 7.a del Reial decret
1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari. La Junta de
Govern aprovarà el nombre de places de professors associats que correspongui a cada
tipus de retribució d’entre les que estableix l’article esmentat, d’acord amb les necessi-
tats docents i les disponibilitats pressupostàries.

ARTICLE 5
La primera contractació dels professors associats es farà mitjançant un concurs públic.
Correspon a la Junta de Govern aprovar la relació de vacants que es convocaran a con-
curs i la convocatòria es farà per resolució del rector, que anirà acompanyada d’una
descripció de la plaça, on constarà el departament al qual estarà adscrita, la docència
que caldrà impartir i la durada dels contractes, així com els requisits necessaris per
prendre part en el concurs. El procediment per fer pública la convocatòria serà el
mateix que per a les places d’interins.

ARTICLE 6
Per resoldre els concursos es constituirà una comissió de contractació composta per
cinc membres, que hauran de pertànyer a una àrea de coneixement igual o afí a la de la
plaça convocada a concurs, amb la distribució següent: tres professors de cossos
docents designats pel departament, un dels quals serà el president de la comissió, tots
especialistes en matèries relacionades científicament, i dos professors de cossos docents
d’altres departaments especialistes en matèries relacionades científicament, designats
pel vicerector de Centres i Departaments per delegació de la Junta de Govern, un dels
quals serà designat havent escoltat prèviament la Junta de Personal Docent.

ARTICLE 7
En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secretari. Aquesta
comissió farà un informe raonat, on constaran els criteris emprats en la selecció, així com
l’aplicació dels criteris als diferents candidats a ocupar la plaça. El president de la comis-
sió trametrà l’informe al consell de departament, el qual controlarà el desenvolupament
dels concursos i proposarà al rector el candidat escollit per contractar-lo.

Contra la proposta de provisió del consell de departament, els candidats podran
presentar reclamació en el termini d’un mes comptador des de la publicació de l’acord
de l’esmentat consell. La reclamació s’ha de fer davant del rector, que resoldrà, amb
l’informe previ de la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern.

ARTICLE 8
En el marc dels concerts signats entre la Universitat Rovira i Virgili i les institucions sani-
tàries, la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern de la Universitat, a
proposta de la comissió mixta Universitat-institució sanitària, després d’un acord del
consell del departament corresponent, aprovarà, abans que finalitzi el curs acadèmic,
les places de professorat associat que s’han de contractar entre els facultatius de la plan-
tilla de la institució sanitària. Les convocatòries d’aquestes places s’han de resoldre mit-
jançant el concurs corresponent.

La comissió que ha d’avaluar els respectius concursos ha d’estar formada per cinc
membres: tres designats pel departament universitari del qual depenguin les places con-
vocades i dos representants designats per la mateixa institució sanitària a proposta de la
comissió mixta prevista en els concerts. Tots cinc han d’ésser especialistes en alguna de
les especialitats mèdiques que constitueixen la respectiva àrea de coneixement. El pre-
sident de la comissió serà un dels membres designats per la Universitat i el secretari, un
dels designats per la institució sanitària.
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ARTICLE 9
El rector resoldrà les impugnacions que puguin ésser presentades.

2.2 Normativa de professors visitants
La Llei de reforma universitària preveu l’existència a les universitats de la figura de pro-
fessors visitants, que es podran contractar en els termes de la mateixa llei i en els que
estableixin els Estatuts de la Universitat.

ARTICLE 1
Els professors visitants seran contractats entre professorat de reconeguda competència
d’altres universitats que puguin aportar a la Universitat els seus coneixements en una
branca concreta de la ciència, l’enginyeria, les humanitats o les arts.

ARTICLE 2
La contractació dels professors visitants es farà a proposta dels consells de departament,
per cobrir docència específica o singular. Serà acordada per la Junta de Govern, que
fixarà també la durada dels contractes, la dedicació, les retribucions i la vinculació
administrativa, excepte en els casos que la contractació sigui conseqüència d’una beca
oficial que ho determini.

ARTICLE 3 
Els contractes tindran una durada màxima de dos anys, excepte en els casos en què una
beca o subvenció determini durades superiors. Podran formular-se contractes per perío-
des inferiors.

ARTICLE 4
Els recursos per a la contractació de professors visitants provindran d’ajuts externs espe-
cífics (beques oficials, subvencions privades, etc.) o bé de recursos propis de la Univer-
sitat.

ARTICLE 5
La Universitat Rovira i Virgili podrà destinar recursos del seu pressupost a la contracta-
ció de professors visitants, les places dels quals seran assignades als departaments a par-
tir de propostes concretes d’aquests.

ARTICLE 6 
Els departaments podran proposar l’assignació de recursos del seu capítol I no utilitzat
durant un exercici per a la contractació de professors visitants. 

ARTICLE 7
Mentre duri la seva presència a la Universitat Rovira i Virgili, els professors visitants tin-
dran la mateixa consideració que els professors de cossos docents i podran participar en
les reunions dels consells de departament.

3. PROFESSORAT EN FORMACIÓ

3.1 Normativa d’ajudants
La Llei de reforma universitària disposa que la Universitat podrà contractar ajudants en
els termes de la mateixa llei i en els que estableixin els Estatuts de la Universitat.

ARTICLE 1
L’activitat dels ajudants està orientada a completar la seva formació científica, alhora
que podran col·laborar en tasques docents fins a un màxim de 24 crèdits/curs. 

ARTICLE 2
2.1 Els ajudants seran contractats a temps complet, mitjançant concurs públic entre
aquells candidats que hagin obtingut el reconeixement de suficiència per al desenvolu-
pament de tasques de recerca. Correspon a la Junta de Govern aprovar la relació de
vacants que es convocaran a concurs i la convocatòria es farà per resolució del rector.
El procediment per fer pública la convocatòria serà el mateix que per a les places
d’interins.

2.2 Per resoldre els concursos es constituirà una comissió de contractació composta
per cinc membres que hauran de pertànyer a una àrea de coneixement igual o afí a la
de la plaça convocada a concurs, amb la distribució següent: tres professors de cossos
docents designats pel departament, un dels quals serà el president de la comissió, tots
especialistes en matèries relacionades científicament, i dos professors de cossos docents
d’altres departaments especialistes en matèries relacionades científicament, designats
pel vicerector de Centres i Departaments per delegació de la Junta de Govern, un dels
quals serà designat havent escoltat prèviament la Junta de Personal Docent.

2.3 En el moment de constituir-se, la comissió de contractació designarà un secre-
tari. Aquesta comissió farà un informe raonat, on constaran els criteris emprats en la
selecció, així com l’aplicació dels criteris als diferents candidats per ocupar la plaça. El
president de la comissió trametrà l’informe al consell de departament, el qual controlarà
el desenvolupament dels concursos i proposarà al rector el candidat escollit per con-
tractar-lo.

Contra la proposta de provisió del consell de departament, els candidats podran
presentar reclamació en el termini d’un mes comptador des de la publicació de l’acord
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de l’esmentat consell. La reclamació s’ha de fer davant del rector, que resoldrà, amb
l’informe previ de la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern.

ARTICLE 3
El contracte tindrà una durada inicial de fins a dos anys i serà renovable una sola
vegada, per un termini màxim de tres anys, sempre que l’ajudant hagi obtingut el títol
de doctor.

ARTICLE 4 
Els consells de departament informaran de la possibilitat de renovació dels contractes
dels ajudants que hagin finalitzat el primer període de dos anys. En aquest sentit, l’aju-
dant que vulgui renovar el seu contracte haurà d’haver obtingut el títol de doctor.
Excepte en casos justificats que aprovarà la Junta de Govern, no es modificaran les con-
dicions del contracte fins que aquest no hagi arribat al seu termini.

ARTICLE 5
El règim jurídic contractual dels ajudants serà l’establert en la Llei orgànica de reforma
universitària i en les normes de desenvolupament.

Normes transitòries per als contractes d’ajudant, en vigor en data 24.05.94
La Comissió Gestora, en la sessió de 24 de maig de 1994, va establir unes normes tran-
sitòries per a aquells contractes que van ésser signats amb anterioritat a aquesta data i
que no han exhaurit les possibilitats de contractació que establia la normativa anterior.

Normativa anterior:
1r cicle 1a etapa: 2 anys
1r cicle 2a etapa: 3 anys. Assoliment de la suficiència investigadora
2n cicle 1a etapa: 2 anys. Doctorat
2n cicle 2a etapa: 3 anys

Normativa actual:
1r cicle (amb assoliment previ de la suficiència investigadora): màxim de 2 anys. Doctorat
2n cicle: màxim de 3 anys

Normativa
1. Atès que la durada màxima que estableix la normativa pel que fa a la contractació
com a ajudant és de 5 anys, tots els ajudants que actualment tinguin contracte en vigor
o que finalitzin una de les etapes intermèdies podran continuar gaudint de contracte
fins que compleixin un total de cinc anys des de l’inici del curs 1994-95.

2. Els ajudants de 1r cicle 1a etapa o 1r cicle 2a etapa podran passar a 1r cicle si
han assolit la suficiència investigadora. En finalitzar aquest cicle, hauran de llegir la tesi
doctoral per poder ésser contractats com a ajudants de 2n cicle. Si opten per continuar
contractats com a ajudants de 1r cicle 2a etapa amb l’objectiu d’assolir la suficiència
investigadora, tot el termini que romanguin en aquesta situació es restarà de futures
contractacions com a 1r cicle o 2n cicle.

3.2 Beques de recerca 
La Comissió Gestora, en sessió de 26 d’abril de 1994, va acordar la creació de beques
de recerca Universitat Rovira i Virgili, que posteriorment han regulat els Estatuts de la
Universitat.

Aquestes beques es regiran per la normativa següent:
ARTICLE 1

A càrrec del pressupost corresponent a places vacants de plantilla de cada departament,
es poden crear beques de recerca Universitat Rovira i Virgili. Cada departament propo-
sarà, abans del mes de juny, les places que no vol cobrir i les que, provisionalment, vol
que siguin ocupades per becaris. 

ARTICLE 2 
Els becaris ho seran de recerca. L’obligació principal és la realització d’una tesi doctoral
a la Universitat Rovira i Virgili. Tanmateix, el consell de departament els podrà assignar
una col·laboració en tasques docents no superior a 9 crèdits/curs anual.

ARTICLE 3 
Correspondrà a la Junta de Govern aprovar la relació de les beques, per departaments,
que es convocaran a concurs. La convocatòria es farà per resolució del rector i en les
bases s’inclouran els requisits necessaris per prendre part en el concurs. El procediment
per fer pública la convocatòria serà el mateix que per a les places d’interins.

ARTICLE 4
El departament resoldrà l’assignació de becaris per acord del seu consell, utilitzant com
a criteri prioritari l’expedient dels sol·licitants. El rector resoldrà les impugnacions que
puguin ésser presentades.

ARTICLE 5
Aquestes beques tindran una durada inicial d’un any i seran renovables successiva-
ment per iguals períodes de temps fins a totalitzar un màxim de cinc anys. Per a la
renovació d’una beca caldrà l’informe favorable del departament al qual estigui ads-
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crit el becari i, transcorregut el segon any, haver obtingut el reconeixement de la sufi-
ciència investigadora. La cancel·lació d’una o més beques per part del departament
permetrà revertir a les places vacants de professorat els recursos utilitzats en la gene-
ració de les beques.

ARTICLE 6
L’assignació mensual als becaris tindrà un import equivalent al que anualment fixi el
Ministeri d’Educació i Cultura per a les beques de formació de personal investigador.

ARTICLE 7
La Universitat Rovira i Virgili contractarà una pòlissa d’assegurança per cobrir les des-
peses d’accident, malaltia i responsabilitat dels becaris que anirà a càrrec del pressupost
dels departaments que optin per crear aquestes beques.

ARTICLE 8
Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquesta normativa serà resolt per la Comissió
de Professorat delegada de la Junta de Govern.

4. GESTIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC. CONSIDERACIONS GENERALS

4.1 Professors de cossos docents universitaris
1. Preses de possessió. Amb independència de l’acte protocol·lari de presa de possessió,
els nomenaments dels professors de cossos docents tindran efectes econòmics i admi-
nistratius a partir de l’endemà de la publicació del seu nomenament en el BOE.

En el cas d’un professor que prengui possessió en una plaça convocada a temps
complet, però per motius de compatibilitat o altres vulgui acollir-se al règim de
dedicació a temps parcial, haurà de fer una sol·licitud raonada adreçada al vicerec-
tor de Centres i Departaments amb anterioritat a la seva incorporació a la plaça. Per
a la resolució favorable de la sol·licitud, caldrà que el professor acrediti cinc anys
de permanència a la Universitat i serà preceptiu l’informe favorable del departa-
ment afectat.

2. Autorització per endarrerir la incorporció a una nova plaça. Si un professor obté
durant el curs acadèmic una nova plaça a la Universitat Rovira i Virgili i vol retardar la
incorporació per finalitzar el curs en la seva universitat d’origen, el procediment que ha
de seguir és el següent. El professor interessat presentarà una sol·licitud als dos departa-
ments afectats. Cadascun n’informarà en consell de departament i trametrà l’informe al
rectorat corresponent. La Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili resoldrà a la
vista dels informes esmentats.

En tot cas, només s’autoritzarà l’endarreriment en la incorporació fins al 30 de
setembre següent a la sol·licitud i sempre que aquesta s’hagi fet amb posterioritat a
l’inici del segon quadrimestre.

3. Vinculació administrativa. S’entén per vinculació administrativa la relació d’un
professor amb un centre determinat als efectes de representació i participació en l’ela-
boració de la política universitària.

La vinculació és un principi estable i només es podrà modificar a causa de canvis
qualitatius importants i decisius en l’orientació i activitat docent i investigadora de la
persona afectada.

El professor de cossos docents que s’incorpori a un departament serà vinculat a un
dels centres on el departament desenvolupa la seva activitat, atenent l’àrea de coneixe-
ment, la seva especialització i l’activitat docent i de recerca majoritàriament prevista a
mitjà termini.

Abans d’un mes des de la presa de possessió, el consell de departament vincularà el
professor a un centre concret. El secretari del departament remetrà, a la secretaria del
centre i al Servei de Recursos Humans de la Universitat, un certificat de l’acord del con-
sell, amb el vistiplau del director del departament. El Servei de Recursos Humans ins-
criurà la persona en qüestió en els seus registres de personal, a efecte de representació.

Pel que fa als professors interins, contractats i professorat en formació, se’ls conside-
rarà vinculats al centre que figuri en les característiques de la plaça que ocupin, quan
aquesta hagi estat convocada a concurs.

4. Comissió de serveis. La Junta de Govern podrà autoritzar la sol·licitud de comis-
sió de serveis als professors que la demanin si tenen una antiguitat mínima de cinc anys
a la Universitat Rovira i Virgili, comptabilitzant-se a aquest efecte el temps de serveis a
la Divisió VII de la Universitat de Barcelona. La comissió de serveis podrà tenir una
durada inicial d’un any i serà prorrogable per igual període, amb un màxim de dues
pròrrogues, per un nou acord de la Junta de Govern.

Per als professors que pertanyen a la Universitat Rovira i Virgili i sol·licitin la comis-
sió de serveis en una altra universitat, el tràmit és el següent: la persona interessada tra-
metrà una instància al rector de la universitat on es vol traslladar, en la qual sol·licitarà
la comissió de serveis. Al mateix temps, trametrà una altra instància dirigida al rector de
la Universitat Rovira i Virgili en la qual sol·licitarà el mateix i farà referència a la seva
sol·licitud a la universitat de destinació. Presentarà aquesta instància en el seu departa-
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ment, el qual emetrà un informe i lliurarà tota la documentació a la Junta de Govern. En
el moment que la universitat receptora trameti l’acord d’admissió del professor sol·lici-
tant, aprovat per Junta de Govern, la Junta de Govern concedirà, si escau, la comissió
de serveis per un període d’un any.

Per als professors que pertanyin a altres universitats i sol·licitin traslladar-se a la Uni-
versitat Rovira i Virgili en comissió de serveis, el tràmit és el següent: la persona interes-
sada trametrà una instància al rector de la Universitat Rovira i Virgili en la qual
sol·licitarà la comissió de serveis. Alhora trametrà una altra instància a la Universitat a
la qual pertany, en la qual farà referència a la sol·licitud cursada a la Universitat Rovira
i Virgili. La Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, un cop vistos la instància i
els informes que pot haver sol·licitat al departament afectat, resoldrà sobre la concessió
de la comissió de serveis, que sempre serà inicialment d’un any.

5. Anys sabàtics. Els anys sabàtics són considerats com un dels instruments més efi-
caços per a la millora de l’acompliment de les tasques docents i investigadores, per tal
com permeten l’actualització dels coneixements del seu professorat en centres d’inves-
tigació de reconeguda qualitat. En aquest sentit, la normativa és la següent:

5.1 Abans del dia 20 de juny de 1996, els departaments podran fer propostes de
concessió d’un any sabàtic o d’un semestre sabàtic per al seu professorat, fins al nombre
màxim del 10 % dels membres totals de la seva plantilla de professors de cossos
docents. Es recomana que l’inici i/o finalització del període sabàtic coincideixi amb el
del curs acadèmic.

5.2 Els professors a qui es concedeixi un any sabàtic / un semestre sabàtic no podran
tornar a sol·licitar-ne un de nou fins que no hagi transcorregut un mínim de sis anys /
tres anys.

5.3 Els qui gaudeixin d’un període sabàtic rebran la retribució íntegra que els corres-
pongui durant tot el període.

5.4 Si hom gaudeix d’un any sabàtic o d’un permís superior a un mes lectiu, no
podrà ocupar cap càrrec acadèmic. 

5.5 En cap cas les propostes dels departaments podran significar o implicar modifi-
cacions dels plans d’estudis vigents ni de la plantilla total del departament.

5.6 Per a la selecció de les sol·licituds que han de presentar els afectats, el consell
de departament haurà de tenir en compte, entre d’altres, els criteris següents:

◆ antiguitat com a professor universitari,
◆ qualitat del centre on ha de transcórrer l’estada i voluntat acreditada de col·labo-

ració per part d’aquest, així com qualitat i interès del projecte que hi ha de realitzar,
◆ viabilitat del pla de treball,
◆ impacte positiu d’aquest en la investigació i docència del departament,
◆ permisos gaudits els últims anys,
◆ currículum docent, investigador i de gestió.
5.7 Els professors que hagin gaudit d’un any o d’un semestre sabàtic hauran de lliu-

rar a la Comissió de Professorat delegada de la Junta de Govern un informe de l’activitat
realitzada.

6. Llicències i permisos. D’acord amb el Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre
règim de professorat universitari, les universitats podran concedir llicències per a estu-
dis als seus professors per realitzar activitats docents o investigadores vinculades a una
universitat, institució o centre, nacional o estranger, d’acord amb els requisits i durada
establerts en els seus Estatuts, en el marc de les disponibilitats pressupostàries.

En aquest sentit, la normativa de permisos per a estudi o investigació del seu perso-
nal acadèmic és la següent:

6.1 Afers propis i altres tipus de permisos. Fins a 10 dies hàbils, seran concedits pels
departaments corresponents. Trimestralment es passarà informació al vicerector de Cen-
tres i Departaments.

6.2 Permisos d’un màxim de tres mesos. Els concedirà el vicerector de Centres i
Departaments, per delegació de la Junta de Govern.

La persona interessada presentarà, amb una antelació de 10 dies, una instància de
sol·licitud al departament afectat, el qual emetrà un informe que posarà de manifest
l’interès de la sol·licitud i assegurarà que es cobrirà la docència teòrica i pràctica assig-
nada a la persona interessada, sense sol·licitar cap increment de professorat. Al mateix
temps, farà constar el/s professor/s que cobriran la docència durant el període de per-
mís. Una vegada concedit el permís, es passarà comunicació al/s centre/s afectat/s.

El personal al qual es concedeixi un permís d’aquesta mena tindrà plenitud de drets
econòmics.

Durant el mateix curs acadèmic no es podrà concedir cap permís d’aquestes carac-
terístiques a aquells professors que ja hagin gaudit de permisos que, sumats, excedeixin
els tres mesos. La persona interessada haurà de manifestar en la seva sol·licitud si com-
pleix aquesta condició i si aquest permís, sumat als obtinguts durant els darrers cinc
anys, dóna un total inferior a dotze mesos.
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6.3 Permisos de més de tres mesos i fins a un any. Els concedirà la Comissió de Pro-
fessorat delegada de la Junta de Govern, seguint el procediment de l’apartat 2, però la
sol·licitud s’haurà de presentar amb una antelació de 2 mesos. El personal al qual es
concedeixi un permís d’aquest tipus tindrà dret a percebre el 80 % de les seves retribu-
cions íntegres.

6.4 Permisos de més d’un any. Els concedirà la Comissió de Professorat delegada de
la Junta de Govern, seguint el procediment de l’apartat 2, però la sol·licitud s’haurà de
presentar amb una antelació de 2 mesos. Els beneficiaris d’aquest permís no tindran
dret a cap retribució econòmica d’aquesta Universitat.

6.5 En les sol·licituds de permisos per a estudi o investigació referents als apartats 2,
3 i 4, hauran de figurar:

◆ Temps de durada del treball a realitzar, amb indicació de les dates de comença-
ment i de finalització.

◆ Si s’escau, retribucions que es percebran per qualsevol concepte i qualsevol insti-
tució, durant el període corresponent.

◆ Condicions de què es gaudirà en el lloc previst per efectuar l’estudi o investigació.
◆ Acceptació de la institució on s’efectuarà l’estudi o investigació.
7. Jubilacions. D’acord amb allò que estableix l’article únic de la Llei 27/1994, de

29 de setembre, de modificació de l’edat de jubilació dels funcionaris dels cossos
docents universitaris, i el Reial decret 1859/95, de 17 de novembre, pel qual es deter-
mina la forma i els terminis per a la sol·licitud de jubilació dels funcionaris dels cos-
sos docents universitaris, els professors de cossos docents es jubilaran forçosament
quan compleixin els 70 anys. En atenció a les peculiaritats de la funció docent,
aquests funcionaris podran optar per jubilar-se a la finalització del curs acadèmic en
què haguessin complert els 70 anys. Aquests professors també podran obtenir la jubi-
lació quan hagin complert els 65 anys o següents fins els 69 inclosos, sempre que així
ho haguessin sol·licitat amb una antelació de 3 mesos. En aquests supòsits, l’efectivi-
tat de la jubilació estarà referida, en cada cas, a la finalització del curs acadèmic cor-
responent.

La Junta de Govern resoldrà, en el cas de la sol·licitud de jubilació, a la finalització
del curs en què els professors no funcionaris compleixen els 65 anys.

4.2 Professors contractats i professorat en formació
1. Incompatibilitat amb beques i ajuts. D’acord amb el que disposen les convocatòries
de beques de formació de professorat i personal investigador, la possessió d’una beca
predoctoral a Espanya i a l’estranger és incompatible amb altres beques i salaris que
impliquin vinculació contractual o estatutària de la persona interessada. Per tant, el pro-
fessor contractat o interí no pot gaudir d’aquestes beques o ajuts, o el que és el mateix,
no es podrà contractar ni nomenar qui gaudeixi de beques o ajuts d’aquest tipus si prè-
viament no hi renuncia.

2. Inici dels contractes. Els contractes formalitzats per al curs 1996-97 tindran efec-
tes administratius i econòmics a partir de la data que hi figuri. El professor ha de presen-
tar en la unitat administrativa que gestionarà el seu contracte, amb una antelació de 5
dies a la data d’incorporació al lloc de treball, la documentació necessària per formalit-
zar-lo.

En cap cas es podrà autoritzar la formalització d’un contracte o la modificació de
les condicions essencials d’un contracte existent amb caràcter retroactiu.

3. Eficàcia dels contractes. En el cas de contractes que, per ésser formalitzats, reque-
reixin la resolució d’un expedient de compatibilitat, l’eficàcia queda subjecta a la clàu-
sula suspensiva, per la qual el contracte no té eficàcia fins que l’autoritat competent no
hagi formulat l’oportuna declaració de compatibilitat.

No obstant això, la Universitat Rovira i Virgili es reserva la possibilitat d’atorgar efi-
càcia provisional al contracte esmentat per tal d’evitar perjudicis a la persona contrac-
tada o al servei públic.

Aquest tractament s’efectuarà igualment als contractes que, pel fet d’ésser renovats,
requereixin també renovació de la resolució de compatibilitat i als contractes en vigèn-
cia que necessitin una pròrroga de la resolució de compatibilitat o una nova sol·licitud
per canvi en les activitats professionals del professor contractat.

En tot cas i després del termini legal, aquesta eficàcia provisional podrà ésser revi-
sada si no s’ha obtingut resolució definitiva sobre la sol·licitud de compatibilitat.

4. Llicències i permisos. Els ajudants i els becaris de recerca propis de la Universitat
Rovira i Virgili podran gaudir de llicències i permisos d’acord amb el mateix procedi-
ment que el descrit per als professors de cossos docents, però amb la particularitat que
la durada màxima d’aquests permisos serà d’un any i tindran dret a percebre el 100 %
de les retribucions.
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10  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aproven les Normes acadèmiques i la
Normativa de procediment per emplenar actes d’examen, que figuren com a
annex:

NORMES ACADÈMIQUES

CONCEPTES CARACTERÍSTICS DELS NOUS PLANS D’ESTUDIS

Amb la posada en marxa de les noves titulacions, es van incorporant nous conceptes i
un nou vocabulari, que són trets característics dels nous plans d’estudis.

Estructuració en cicles
Els plans d’estudis s’estructuren en cicles, que determinen la durada i la càrrega lectiva
dels estudis. 

La URV té estructurats els estudis en:
1. Ensenyaments de 1r cicle. Comprenen, a més de continguts bàsics i de formació

general, uns altres d’orientats a la preparació per a l’exercici d’activitats professionals.
Tenen una durada de tres anys i donen dret a l’obtenció del títol oficial de diplomat,
arquitecte tècnic o enginyer tècnic.

2. Ensenyaments de 1r i 2n cicle. Consten de dos cicles: el primer està dedicat a
coneixements bàsics i generals, i el segon, a l’aprofundiment i especialització en els
ensenyaments corresponents, així com a la preparació per a l’exercici d’activitats pro-
fessionals. Cada cicle té una durada mínima de dos anys i la superació dels dos cicles
dóna dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer.

3. Ensenyaments de 2n cicle. Hi ha segons cicles que no han de constituir continua-
ció directa d’un correlatiu primer cicle; per poder incorporar-s’hi, les directrius generals
pròpies poden establir determinades exigències. Tenen una durada de dos anys i la
superació dóna dret a l’obtenció del títol oficial de llicenciat, arquitecte o enginyer.

Crèdits
El crèdit és la unitat de valoració dels ensenyaments. Cada assignatura del pla d’estudis
té una equivalència en crèdits. Cada crèdit correspon a deu hores de classe teòrica,
pràctica o el seu equivalent. L’obtenció dels crèdits estarà condicionada als sistemes de
verificació dels coneixements que estableixi la Universitat.

Càrrega lectiva
La càrrega lectiva equival a un nombre d’hores de classe a la setmana i a un nombre de
crèdits per any acadèmic. Caldrà superar la càrrega lectiva global per obtenir el títol ofi-
cial corresponent.

Itineraris recomanats
És la distribució de les assignatures d’un pla d’estudis, amb la finalitat que ajudi
l’alumne a cursar-les en un nombre determinat d’anys acadèmics. Per a un mateix ense-
nyament hi pot haver més d’un itinerari.

Matèries
Els continguts dels plans d’estudis s’ordenaran distingint entre:

1. Matèries troncals. Són fixades pel Ministeri d’Educació i Ciència i són d’inclusió
obligatòria en tots els plans d’estudis que condueixen a un mateix títol oficial.

2. Matèries obligatòries. Són lliurement establertes per la Universitat i de compli-
ment obligat pels alumnes.

3. Matèries optatives. Són lliurement establertes per cada universitat i s’inclouen en
el pla d’estudis perquè l’alumne esculli entre l’oferta presentada.

4. Matèries de lliure elecció. Corresponen a un percentatge que la Universitat inclou
en el pla d’estudis sobre la càrrega lectiva total.

Totes les matèries es diversifiquen en assignatures. L’alumne ha de cursar assignatures.

PLA D’ESTUDIS

A partir del curs 1992-93 els centres van iniciar la impartició de nous plans d’estudis,
fent-los simultanis amb el pla d’estudis vigent fins aquell moment. En tots els casos el
pla vell s’extingirà curs per curs (vegeu adaptacions).

Els plans que van començar l’any acadèmic 1992-93 van deixar d’impartir aleshores
docència de primer curs dels plans antics; l’any 1993-94 ho van fer del segon curs; el
curs 1994-95 del tercer; el curs 1995-96 del quart, i durant el 1996-97 ho faran també
del cinquè.

Els plans que van començar l’any acadèmic 1993-94 van deixar d’impartir aleshores
docència de primer curs dels plans antics; l’any 1994-95 ho van fer del segon curs; el
1995-96 del tercer, i durant el 1996-97 ho faran del quart.

Els plans que van començar l’any acadèmic 1994-95 van deixar d’impartir aleshores
docència de primer curs dels plans antics; i el curs 1995-96 van fer del segon, i durant
el 1996-97 ho faran també del tercer curs.
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Assignatures obligatòries
L’alumne les ha de superar obligatòriament per obtenir el títol corresponent. Són assig-
natures procedents de la diversificació de matèries troncals i matèries obligatòries
d’universitat.

Assignatures optatives/lliure elecció
El pla d’estudis de cada ensenyament determina un nombre de crèdits que l’alumne
obtindrà cursant assignatures escollides d’entre l’oferta d’optatives que el mateix pla
establirà. La matrícula d’una assignatura optativa no obliga a cursar les altres que com-
ponen la matèria, sempre que no hi hagi cap corequisit entre aquestes. L’alumne pot
canviar cada curs les assignatures optatives i de lliure elecció, encara que les hagi sus-
pès. Si una assignatura optativa es deixa d’activar, els alumnes que havent-la cursat la
tinguin suspesa hauran de canviar-la per una altra.

La Universitat pot deixar d’impartir alguna assignatura optativa si no es matricula un
nombre mínim d’alumnes. En aquest cas l’alumne la podrà substituir per una altra o
anul·lar-la.

Si un alumne ha obtingut per les assignatures superades un nombre de crèdits opta-
tius superior als necessaris, podrà passar les esmentades assignatures a crèdits de lliure
elecció per completar el seu currículum, sempre que el nombre de crèdits de lliure
elecció realitzats en el propi ensenyament no superi el 70% del total que hagi de cursar.

Aquest transvasament d’assignatures optatives a lliure elecció l’alumne el pot fer en
les ocasions següents:

◆ quan vol acreditar que té superat el primer cicle dels seus estudis
◆ quan trasllada el seu expedient a un altre centre o universitat per continuar els

seus estudis en el mateix ensenyament
◆ quan es trasllada a un altre centre o universitat per iniciar uns estudis de nou
◆ quan sol·licita el dipòsit de títol
Aquesta petició de transvasament la formalitzarà en un document que li facilitarà la

secretaria del centre, la qual la incorporarà al seu expedient. El transvasament tindrà
caràcter irreversible.

Assignatures de lliure elecció
Aquesta Normativa es refereix als crèdits corresponents a les assignatures cursades

per l’alumne que només poden ser comptabilitzades dins del percentatge de crèdits de
lliure elecció determinat per a cada ensenyament.

Un cop superat els requisits mínims per a l’obtenció del títol no s’incorporaran a
l’expedient de l’estudiant aquelles assignatures optatives o les corresponents a crèdits
lliures que l’estudiant no hagi superat.

ARTICLE 1 Vies d’obtenció dels crèdits de lliure elecció
1. L’estudiant es pot matricular dels crèdits de lliure elecció previstos en les directrius
generals comunes dels plans d’estudis entre aquelles assignatures de la Universitat que
específicament es determinin. L’alumne les escollirà entre l’oferta que anualment esta-
blirà la Universitat. Aquesta oferta inclou:

a) Les assignatures troncals, obligatòries i optatives dels ensenyaments de la URV (si
s’escullen optatives com a crèdits lliures dins del propi ensenyament fins a un 70 %, i si
es trien entre assignatures d’altres ensenyaments fins a un 100 % del total de crèdits lliu-
res a cursar per obtenir títol).

b) Les assignatures extracurriculars ofertes pels departaments (fins a un 100 %) i les
ofertes pels centres adscrits (fins a un 50%).

c) Les assignatures dels ensenyaments d’altres universitats i institucions amb les
quals s’hagi realitzat el conveni corresponent (fins a un 100 %).

2. Igualment, només són susceptibles de reconeixement com a crèdits de lliure elecció:
a) Els corresponents a assignatures no adaptades de plans vells del mateix ensenya-

ment (fins a un 100 %).
b) Els cursats com a tals en un altre ensenyament (fins a un 100 %).
c) Les activitats ofertes pels departaments, centres o instituts universitaris.
d) Els corresponents a assignatures del mateix ensenyament, cursades a l’estranger,

que no han donat lloc a titulació i no són susceptibles de convalidació per assignatures
del pla d’estudis corresponent de la URV.

e) Els cursos organitzats per les escoles de formació esportives de la Universitat
Rovira i Virgili, els cursos d’idiomes moderns organitzats per organismes oficials i els
cursos de música superats a conservatoris oficials de música, d’acord amb el correspo-
nent quadre d’equivalències aprovat per la Comissió de Docència i Convalidacions,
sempre que l’activitat s’hagi fet paral·lelament als estudis universitaris que realitza.

f) Les activitats de nivell universitari organitzades en el marc de convenis entre la
URV i altres institucions no universitàries. L’alumne ha de cursar-les paral·lelament als
estudis universitaris que realitza.
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g) Els corresponents a assignatures de pla renovat no adaptades o no convalidades
(fins a un 100%). En aquest últim cas això no serà aplicable entre especialitats d’un
mateix títol.

h) Els corresponents a cursos d’estiu organitzats per universitats públiques.
El total de crèdits reconeguts pels apartats c, d, e, f i h no superaran en el cas de:
◆ ensenyaments de 1r i 2n cicle els 18 crèdits, exepte el d’Enginyeria Química que

es fixa en 24 crèdits i el de Medicina que es fixa en 30 crèdits
◆ ensenyaments de 1r cicle els 12 crèdits
◆ ensenyaments de 2n cicle els 9 crèdits
En el cas de la Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili es podrà reconèi-

xer fins a un 100% dels crèdits lliures a realitzar.
El reconeixement de crèdits en el cas dels apartats a, b, e, g i h seran resolts per la

comissió acadèmica corresponent, a petició de la persona interessada.
Els reconeixements de crèdits en els apartats c, d i f seran proposats per les comissi-

ons acadèmiques o consells de departament. La decisió sobre l’esmentat reconeixement
serà emesa per la Comissió de Docència i Convalidacions. 

3. Respecte als crèdits lliures obtinguts per assignatures troncals, obligatòries i opta-
tives dels ensenyaments de la URV:

La comissió acadèmica de cada ensenyament determinarà quines assignatures del
pla d’estudis poden cursar-se com a crèdits lliures i quines restriccions s’hi apliquen.
L’oferta inclourà totes les optatives activades dels plans renovats, amb les úniques
excepcions que fixin les comissions acadèmiques de centres. L’acord haurà d’ésser rati-
ficat per la Comissió de Docència i Convalidacions.

4. En el cas d’assignatures extracurriculars ofertes pels departaments i pels centres
adscrits:

Els departaments han d’organitzar, cada curs, com a mínim una assignatura extra-
curricular de tres crèdits. Els departaments en definiran els continguts, el nombre de
crèdits, les restriccions de matrícula, el mecanisme d’avaluació i el professorat respon-
sable. S’han de preveure amb prou antelació i han d’ésser aprovades per la Comissió de
Docència i Convalidacions. Els centres adscrits poden organitzar assignatures extacurri-
culars.

5. Respecte a les assignatures dels ensenyaments d’altres universitats i institucions
amb les quals s’hagi realitzat el conveni corresponent, la URV donarà publicitat de les
assignatures ofertes amb prou antelació.

6. Els centres o departaments, a través de les seves comissions acadèmiques de
centre o consells de departament, poden proposar que algunes de les activitats que
organitzen (jornades, seminaris, cursos, etc.) siguin reconegudes com a crèdits lliures
per als alumnes que les segueixin amb aprofitament. També ho poden proposar sobre
altres activitats generades fora de la URV sempre que s’hagi signat el corresponent
conveni.

L’esmentada activitat ha d’estar autoritzada abans d’iniciar-se. En tot cas, s’ha
d’establir un professor del centre responsable de l’activitat realitzada com a crèdit lliure,
que avaluarà l’aprofitament de l’alumnat. El professor preferiblement serà el director o
coordinador de l’activitat organitzada.

L’equivalència serà de 12-14 h/crèdit i requerirà l’avaluació positiva de l’alumne
amb el control d’assistència i la superació d’una prova o presentació d’una memòria o
treball.

ARTICLE 2 Restriccions de matrícula
Les restriccions de matrícula que apliquin les comissions acadèmiques, d’acord amb
l’art. 1.3, o els departaments, d’acord amb l’art. 1.4, poden comportar que:

a) l’alumnat no pugui matricular-se d’assignatures amb prerequisits,
b) l’alumnat no pugui matricular-se d’assignatures sense prerequisits però que són

clara continuació d’altres,
c) l’alumnat no pugui matricular-se d’assignatures amb un contingut igual o similar

a altres assignatures que inclou el pla d’estudis del seu propi ensenyament,
d) en determinades assignatures només puguin matricular-se alumnes del mateix

centre,
e) en determinades assignatures només puguin matricular-se alumnes d’ensenya-

ments relacionats científicament,
f) en determinades assignatures es tingui en compte la mitjana d’expedient de

l’alumne,
g) l’alumnat no pot matricular-se d’assignatures impartides per familiars amb primer

grau de consaguinitat.
ARTICLE 3 Restricció específica de l’alumnat de primer curs

L’alumnat matriculat de primer curs per primera vegada no es podrà matricular de cap
crèdit lliure, llevat que ho marqui el pla d’estudis corresponent.
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ARTICLE 4 Matrícula
En els crèdits obtinguts segons l’art. 1.1, apartat c, la matrícula en l’assignatura d’una
altra universitat o institució vindrà en funció del que s’hagi establert en el conveni cor-
responent. En els altres casos de l’article 1.1 cal matricular-se dels crèdits de lliure elec-
ció. Pel que fa als supòsits de l’art. 1.2, tindran com a cost de matrícula les taxes de
reconeixement de crèdits que fixi la normativa corresponent.

ARTICLE 5 Procediment de configuració de l’oferta de crèdits de lliure elecció
1. Durant el mes de maig, les comissions acadèmiques han de determinar les assignatu-
res previstes en l’art. 1.3, susceptibles d’ésser cursades com a crèdits de lliure elecció
durant el curs següent, i les restriccions que s’hi aplicaran. Amb la consulta prèvia als
departaments, es determinarà el nombre de places disponibles.

2. Igualment, els departaments i els centres adscrits han de determinar els contin-
guts, els crèdits, les restriccions de matrícula, el mecanisme d’avaluació i el professorat
responsable respecte de les assignatures previstes en l’art. 1.4. Les assignatures extracur-
riculars oferiran entre 30 i 50 places.

3. Un cop aprovades per la Comissió de Docència i Convalidacions, les comissions
acadèmiques o els departaments, segons correspongui, han de fer pública l’oferta defi-
nitiva d’assignatures curriculars o extracurriculars, incloent-hi l’horari previst i el lloc de
realització, sempre abans d’acabar el mes de juny.

ARTICLE 6 Preinscripció i reserva de places
1. S’establirà un període a les secretaries de centre en el qual els alumnes puguin
sol·licitar matricular-se d’una o més assignatures ofertes com a crèdits lliures, en els
casos previstos en l’art. 1.3 i 1.4.

2. Si els alumnes sol·liciten plaça per a una assignatura en la qual hi hagi vacants i
no els afecten les restriccions de matrícula, de manera immediata els serà reservada la
plaça. En cas contrari, quedaran en llista d’espera i les seves sol·licituds seran resoltes
per les comissions acadèmiques respectives. En la reserva de places tindran preferència
els alumnes de cursos superiors.

3. Els alumnes amb plaça reservada, en el període de matrícula corresponent, sense
cap altre tràmit, podran formalitzar la matrícula de les assignatures autoritzades per cur-
sar com a crèdits lliures. 

4. Les comissions acadèmiques, si ho consideren pertinent, poden anul·lar la
reserva d’aquells alumnes afectats per l’article 2.

ARTICLE 7 Procediment de matrícula
Cada estudiant es matricularà de la totalitat dels crèdits lliures (excepte les assignatures
ofertades per un centre adscrit) al centre en què cursa el seu ensenyament.

Als alumnes dels centres adscrits se’ls comunicarà oportunament el procediment a
seguir.

ARTICLE 8 La franja horària dels crèdits lliures
Les assignatures curriculars o extracurriculars que s’ofereixen com a crèdits lliures s´han
d’impartir, en la mesura que sigui possible, en una mateixa franja horària, per tal que
l’alumnat tingui més facilitat per cursar-les. La franja horària dels extracurriculars es fixa
els dimecres d’11 a 18 h. Les assignatures que només s’imparteixen com a crèdits curri-
culars dels diversos ensenyaments, no ofertes com a crèdits de lliure elecció, no
s’impartiran en la franja horària esmentada, en la mesura que sigui possible.

ARTICLE 9 Terminis de sol·licitud de reconeixement i matrícula
Els reconeixements de crèdit que no requereixin l’autorització de la Comissió Acadè-
mica es matricularan al mateix temps que la resta d’assignatures en el termini de matrí-
cula que pertoqui a l’alumne. 

Els reconeixements de crèdit que requereixin l’autorització de la Comissió Acadèmica
podran presentar-se a la secretaria del centre fins al 30 de setembre i hauran d’estar resolts
abans del 15 d’octubre. Els reconeixements que es resolguin entre aquest període i el 30
de novembre podran regularitzar-se a efectes de matrícula fins al 15 de desembre.

PREREQUISITS

Cada centre pot tenir establerta una relació de prerequisits entre assignatures dels plans
d’estudis que tenen adscrits, relació que haurà d’estar exposada en els taulers d’anuncis.

Els alumnes han de tenir en compte els plans d’estudis que estableixen prerequisits
entre assignatures de diferent curs o quadrimestre. El concepte del prerequisit és que
s’ha de tenir aprovada una/es assignatura/es per poder aprovar-ne una altra. Els alumnes
es poden matricular de les dues assignatures en un mateix període de matrícula, encara
que han de tenir en compte la possibilitat que no puguin disposar de les dues convoca-
tòries.

SIMULTANEÏTAT

Els estudiants que vulguin cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un
mateix centre o en diferents centres de la Universitat Rovira i Virgili, o bé en centres
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d’una altra universitat, han d’adreçar la seva sol·licitud al degà/director del centre on
vulguin fer l’estudi simultani. Només serà possible fer simultanis dos ensenyaments.

Hi acompanyaran els següents documents:
1. Fotocòpia del seu expedient amb la diligència només a l’efecte de sol·licitud de

simultaneïtat, on ha de constar:
a) en cas de pla vell, que té aprovat el primer curs,
b) en cas de pla nou, que té superats 60 crèdits a la URV o els equivalents a altres

universitats.
2. Acreditació d’haver obtingut plaça mitjançant preinscripció en el centre on vul-

guin iniciar els estudis.
La sol·licitud, l’han de presentar a la secretaria del centre al qual vulguin incorporar-

se, que s’encarregarà de tramitar-la. Un cop concedida o denegada la sol·licitud de
simultaneïtat, la secretaria farà arribar la resolució del degà/director, per delegació del
rector de la Universitat, a l’estudiant. Si és favorable, l’alumne ha d’abonar la taxa de
certificació acadèmica corresponent en el centre de procedència i no es considerarà
trasllat d’expedient. El centre d’origen trametrà un certificat acadèmic oficial, en el qual
figuraran necessàriament les dades relatives al seu ingrés a la Universitat. El centre
receptor hi haurà d’afegir una diligència en què constarà l’obertura de nou expedient i
comunicarà al centre d’origen les circumstàncies que puguin afectar el seu expedient. 

TRASLLAT D’EXPEDIENTS

1. Procediment per als alumnes que desitgen seguir estudis de la mateixa titulació que
realitzen i han superat el primer curs o els crèdits equivalents dels matriculats a primer
curs a la universitat d’origen.

El termini per sol·licitar el trasllat d’expedient és de l’1 de juny fins al 20 de juliol.
L’alumne ha de presentar a la secretaria del centre on vol continuar estudis la docu-

mentació següent:
a) Instància adreçada al degà/director on sol·liciti el trasllat i l’adaptació correspo-

nent.
b) Justificació documental dels motius.
c) Fotocòpia diligenciada del seu expedient, on consti la via d’accés als estudis uni-

versitaris amb la qualificació corresponent. En el cas de pla vell, cal acreditar les hores
lectives totals de cada assignatura aprovada.

d) Fotocòpia de la publicació en el BOE del pla d’estudis cursat per l’alumne.
e) Fotocòpia dels programes de les assignatures que l’alumne tingui aprovades,

segellats pel centre d’origen.
El centre farà arribar a l’alumne la resolució del degà/director, per delegació del rec-

tor de la Universitat, sobre la sol·licitud de trasllat d’expedient acadèmic, acompanyada
de l’adaptació, si s’escau.

Entre d’altres, els criteris que els centres han de tenir en compte per resoldre els tras-
llats són: les qualificacions de l’accés a la universitat, les qualificacions de l’expedient
acadèmic i la justificació del canvi de residència (matrimoni, canvi de lloc de treball,
causes econòmiques, ampliació de nous ensenyaments, etc.). No es poden acceptar
trasllats quan a l’alumne li correspongui incorporar-se a cursos ja extingits.

Aquells alumnes als quals s’ha concedit el trasllat del seu expedient acadèmic a
aquesta Universitat han d’abonar els drets de trasllat al centre d’origen abans de forma-
litzar la matrícula en el curs acadèmic pel qual se’ls ha concedit el trasllat. Si no ho fan,
quedarà sense efecte l’acceptació del trasllat i es retornarà, d’ofici, l’expedient al centre
de procedència, cosa que es farà saber a l’interessat.

L’alumne que no ha estat acceptat per trasllat no podrà accedir als mateixos estudis
mitjançant preinscripció.

2. Procediment per als alumnes que desitgen seguir estudis de la mateixa titulació que 
estan realitzant, sense tenir aprovat íntegrament el primer curs o sense tenir aprovats els
crèdits corresponents dels matriculats a primer curs.

Aquests alumnes estan subjectes al procés de preinscripció, d’acord amb el que dis-
posa l’article 8.2 del Reial decret 1005/91, de 14 de juny.

Cal que sol·licitin plaça a l’ensenyament corresponent formalitzant la preinscripció
oficial que el Comissionat per a Universitats i Recerca convoca cada curs a través de
l’Oficina de Preinscripció, de la qual hi ha una delegació a la Universitat Rovira i Virgili
al Servei de Gestió Acadèmica.

L’admissió al centre suposa la concessió del trasllat d’expedient. A partir d’aquell
moment, cal que l’alumne aboni els drets de trasllat al centre d’origen i, amb el justifi-
cant corresponent, formalitzi la matrícula en el curs acadèmic pel qual se li ha concedit
el trasllat. Si no ho fa, es retornarà, d’ofici, l’expedient al centre de procedència, cosa
que es farà saber a l’interessat.

Per tal que li pugui ésser adaptada alguna assignatura, l’alumne ha de presentar a la
secretaria del centre:
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a) Instància adreçada al degà/director on sol·liciti l’adaptació corresponent.
b) Fotocòpia diligenciada del seu expedient. En el cas de pla vell cal acreditar les

hores lectives totals de cada assignatura aprovada.
c) Fotocòpia de la publicació en el BOE del pla d’estudis cursat per l’alumne.
d) Fotocòpia dels programes de les assignatures que l’alumne té aprovades, segellats

pel centre d’origen.
El centre farà arribar als alumnes la resolució del degà/director, per delegació del

rector de la Universitat, sobre la sol·licitud d’adaptació.

3. Adaptacions entre assignatures cursades a la universitat d’origen i les del pla d’estu-
dis d’aquesta Universitat.

Amb la resolució del trasllat que es farà arribar a l’alumne s’acompanyarà l’adapta-
ció provisional que li correspondrà, d’acord amb l’expedient presentat. Aquesta adapta-
ció té caràcter definitiu després de rebre la certificació oficial del trasllat de la
universitat d’origen i s’amplia, si s’escau, quan l’alumne ha superat assignatures a la
convocatòria de setembre.

Només es resoldran les assignatures sol·licitades per l’alumne.
La unitat bàsica d’adaptació d’estudis parcials serà la matèria troncal, l’assignatura i

el cicle.
En el cas de trasllat entre plans nous:
a) Com a màxim, s’adaptarà el primer cicle complet dels ensenyaments universitaris

de dos cicles.
b) S’adaptaran les matèries troncals totalment superades en el centre de procedència.
c) Quan la matèria troncal no hagi estat superada en la seva totalitat en els centres

de procedència, es podrà fer l’adaptació per assignatures el contingut i càrrega lectiva
de les quals sigui equivalent.

d) En el cas d’assignatures obligatòries i optatives d’universitat, es podrà fer l’adapta-
ció per assignatures el contingut i càrrega lectiva de les quals sigui equivalent.

e) S’adaptaran els crèdits de lliure elecció cursats per l’alumne en la universitat de
procedència.

Les matèries i assignatures adaptades figuraran amb aquesta denominació en l’expe-
dient de la universitat de destinació que, a l’hora d’emetre una certificació, haurà de fer
constar les assignatures o matèries que són adaptades i, a sol·licitud de l’interessat, lliu-
rar certificació de les qualificacions que consten en el document oficial de la universitat
de procedència.

Les assignatures adaptades es consideren superades, a tots els efectes, i, per tant, no
susceptibles de nou examen.

L’adaptació no té cost econòmic, llevat que l’Ordre de preus públics així ho asse-
nyali.

En el moment de la matrícula, l’alumne ha de presentar la resolució d’adaptació i
marcar en el mòdul 3, a més de les assignatures en què es matricula, les assignatures
adaptades. En el supòsit que l’alumne marqui el mòdul 3 sense resolució expressa, la
secretaria ha de comprovar l’adaptació, bé en el moment de la matrícula, bé posterior-
ment.

En el cas que l’alumne no es matriculi de les assignatures adaptades, la secretaria,
d’ofici, regularitzarà la seva matrícula.

ADAPTACIONS

Adaptacions del pla d’estudis vell al nou
En el cas d’ensenyaments ja existents, s’han establert taules d’adaptacions entre assigna-
tures del pla antic amb les de nova implantació, que s’apliquen als expedients dels
alumnes que optin per continuar els estudis en el nou pla.

Els plans d’estudis que s’han convertit en un de nou s’extingeixen curs per curs. Un
cop extingit cada curs, es fan quatre convocatòries d’examen de juny i setembre dels
dos cursos següents, d’acord amb el calendari següent:

Curs en què es deixa d’impartir docència Convocatòries d’examen
1992-93 1992-93 i 1993-94
1993-94 1993-94 i 1994-95
1994-95 1994-95 i 1995-96
1995-96 1995-96 i 1996-97
1996-97 1996-97 i 1997-98
1997-98 1997-98 i 1998-99

L’alumne que continua els estudis en el pla antic es pot presentar a examen durant
aquests dos cursos.
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Els centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar cada curs una
programació per a les assignatures no activades corresponents a plans vells en què els
alumnes s’han matriculat com a pendents. En l’esmentada programació han de constar
d’una manera expressa, com a mínim, les dades següents:

a) El programa i les activitats de cadascuna de les assignatures.
b) El professor encarregat de la tutoria dels alumnes i responsable de la realització i

qualificació dels exàmens.
c) L’horari durant el qual es pot atendre els alumnes.
En cas de no superar els exàmens, els alumnes han de continuar els estudis pel pla

nou mitjançant l’adaptació del seu expedient. S’han de tenir en compte els aspectes
següents:

a) L’alumne dels plans d’estudis antics sol·licitarà al degà/director del centre, mitjan-
çant una instància, la incorporació al pla nou. Aquest, d’acord amb la capacitat autorit-
zada, resoldrà la petició.

b) Es podrà adaptar al nou pla d’estudis, sempre que tingui alguna assignatura apro-
vada.

c) No es tenen en compte les assignatures adaptades i/o reconegudes en una altra
universitat o en un altre ensenyament d’aquesta Universitat. Perquè tinguin efecte en
aquesta cal que siguin ratificades en l’expedient d’adaptació.

d) Si un cop admès al centre l’alumne interromp els estudis durant un curs o més,
per poder-los reprendre haurà de sol·licitar-ho de nou al degà/director del centre.
Aquest, d’acord amb la capacitat autoritzada, resoldrà la petició. Si no es formalitza la
matrícula, les resolucions d’adaptacions tenen una vigència de tres cursos acadèmics.

e) L’adaptació del pla antic al nou és del mateix ensenyament. No obstant això, en
cas de plans d’estudis antics que generen més d’un ensenyament, l’alumne pot sol·lici-
tar l’adaptació a tots els nous, sense perjudici que a l’hora de matricular-se hagi d’optar
per un d’aquests, llevat d’autorització de simultaneïtat d’estudis (per exemple, els ense-
nyaments de Filologia o Mestre).

f) L’adaptació de tot allò que l’alumne té aprovat al pla antic es fa segons estableix la
taula d’adaptacions.

g) L’assignatura adaptada no té mai qualificació. S’anota a l’expedient amb una D.
h) L’adaptació no té cost econòmic, llevat que l’Ordre de preus públics així ho asse-

nyali.
i) Aquells alumnes amb assignatures convalidades en el pla d’estudis tenen el

mateix tractament que si obtinguessin qualificació.

Procediment
La secretaria disposa de la taula d’adaptacions publicada al BOE amb la resta de plans
d’estudis, de la qual ha de donar la màxima publicitat. Aquesta taula figurarà en el dors
de la sol·licitud d’adaptació o com a annex.

a) Sol·licitud mitjançant imprès normalitzat, adreçada al degà/director del centre i
presentada a la secretaria.

El termini de presentació s’inicia pel mes de juliol i finalitza en funció dels terminis
de matrícula de cadascun dels centres.

La sol·licitud d’adaptació no vincula l’alumne al nou centre fins al moment de
matricular-se. En aquest moment és irreversible.

b) Resolució per escrit de la sol·licitud i notificació a l’alumne.
c) En el moment de la matrícula, l’alumne ha de presentar la resolució d’adaptació i

marcar en el mòdul 3, a més de les assignatures en què es matricula, les assignatures
adaptades. En el supòsit que l’alumne marqui el mòdul 3 sense resolució expressa, la
secretaria ha de comprovar l’adaptació, bé en el moment de la matrícula, bé posterior-
ment. En el cas que l’alumne no es matriculi de les assignatures adaptades, la secretaria,
d’ofici, regularitzarà la seva matrícula.

Adaptacions en procés de trasllat
(Vegeu punts de trasllats.)

CONVALIDACIONS

Els alumnes poden sol·licitar la convalidació d’estudis una vegada hagin estat admesos a la
Universitat Rovira i Virgili, a excepció dels alumnes que han realitzat estudis a l’estranger.

La sol·licitud inclourà tots els estudis realitzats fins a aquell moment i la resolució
abastarà totes les assignatures possibles de la carrera. Només es resoldran les assignatu-
res sol·licitades per l’alumne.

No es tenen en compte les assignatures convalidades en una altra universitat o en
un altre ensenyament d’aquesta Universitat. Perquè hi tinguin efecte, cal que siguin rati-
ficades en l’expedient de convalidació.

Els alumnes han de presentar la sol·licitud de convalidació a les secretaries de cen-
tre abans del 30 de setembre, aportant la documentació següent:
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a) Instància dirigida al degà/director del centre.
b) Certificació acadèmica personal (original) dels estudis realitzats o fotocòpia com-

pulsada.
c) Programes, segellats, de les assignatures aprovades, quan els estudis s’hagin cur-

sat en una altra universitat.
d) Fotocòpia del pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant.
A més, els alumnes amb estudis superiors universitaris o tècnics iniciats a l’estranger

han de tenir en compte:
a) Que els documents expedits a l’estranger siguin oficials, expedits per les autoritats

competents i legalitzats per via diplomàtica, excepte els programes de les assignatures, els
quals han d’anar acompanyats de la traducció oficial corresponent al català o castellà.

b) Que han d’aportar la certificació acreditativa de la nacionalitat del sol·licitant,
expedida per les autoritats competents del seu país.

El degà/director ha de resoldre les sol·licituds a proposta de les comissions acadèmi-
ques, com a mínim una vegada a l’any, abans del 15 d’octubre, amb anterioritat al ter-
mini de matrícula que s’ha fixat en el calendari. Les convalidacions que es resolguin
entre aquest període i el 30 de novembre podran regularitzar-se a efectes de matrícula
fins al 15 de desembre.

L’estudiant pendent de la resolució de la sol·licitud de convalidació es matricularà
provisionalment i la seva matrícula, la regularitzarà quan tingui resolta la convalidació.
Els centres han de prendre les mesures necessàries per garantir la matriculació dels
alumnes pendents de resolució de convalidació. Si no es formalitza la matrícula, les
convalidacions tenen una vigència de tres cursos acadèmics.

Són factibles de convalidació assignatures cursades en un ensenyament propi de 1r
i 2n cicle de la Universitat Rovira i Virgili.

No són factibles de convalidació les assignatures superades amb aprovat compensat.
Per a la convalidació d’estudis cursats en centres universitaris de l’Estat espanyol, la

Universitat Rovira i Virgili s’ajusta als criteris següents:
a) La unitat bàsica de convalidació serà l’assignatura, tenint en compte el nivell de

coneixements, la identitat de continguts i la càrrega lectiva.
b) Són convalidables aquelles assignatures el contingut i càrrega lectiva de les quals

siguin equivalents.
c) Les assignatures convalidades es consideren superades a tots els efectes, i, per

tant, no susceptibles de nou examen.

PROGRAMES EUROPEUS

Els alumnes que participin en programes d’intercanvi europeus (Erasmus, Sòcrates, etc.)
es matricularan de les assignatures del pla d’estudis que cursen a la nostra Universitat
en la corresponent secretaria.

Les qualificacions obtingudes pels alumnes en les assignatures cursades a la univer-
sitat estrangera on realitzen el programa, seran traslladades a l’expedient de la nostra
Universitat, d’acord amb el que estableix la taula d’equivalència del PIC.

CONVOCATÒRIES D’EXAMEN

Els alumnes matriculats a la URV tenen dret a dues convocatòries d’examen per a
cadascuna de les assignatures. Aquestes convocatòries es fan:

Assignatures anuals
1a juny
2a setembre

Assignatures quadrimestrals
1r quadrimestre: 1a febrer, 2a juny o setembre, d’acord amb l’elecció del centre

Facultat de Lletres setembre
Facultat de Química juny o setembre
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia juny o setembre
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials setembre
Facultat de Ciències Jurídiques setembre
ETSE setembre
ETSEQ setembre
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut setembre
EU Infermeria juny o setembre
Escola d’Enologia setembre
EU Infermeria Verge de la Cinta juny
EU Treball Social juny o setembre 
EU Relacions Laborals Sancta Maria Maris setembre
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2n quadrimestre: 1a juny, 2a setembre
Els alumnes amb un màxim de tres assignatures o 27 crèdits pendents per acabar la

carrera tenen dret a tres convocatòries d’examen per a cadascuna de les assignatures.
Aquestes convocatòries es faran:

Assignatures anuals Assignatures quadrimestrals
1a febrer 1r quadrimestre: febrer
2a juny juny
3a setembre setembre

2n quadrimestre: febrer
juny
setembre

EXÀMENS I QUALIFICACIONS

Els exàmens han de realitzar-se dins del període fixat per a aquesta finalitat en el calen-
dari escolar i especificat en el pla docent.

Els centres confirmaran amb una antelació mínima de 30 dies la indicació de la
data, l’aula i l’hora de realització dels exàmens, i ho faran públic.

Als exàmens i proves, els alumnes s’han d’identificar ensenyant el carnet d’estudiant
de la URV, o el DNI o el passaport. El professor pot demanar la identificació dels alum-
nes en qualsevol moment de l’examen o prova.

Els estudiants tenen dret a ésser examinats i qualificats de totes les assignatures
matriculades, respectant els prerequisits/incompatibilitats fixats en el pla d’estudis cor-
responent. L’alumne pot acollir-se al dret de la prova final.

Els estudiants tenen dret a dues convocatòries per assignatura i curs acadèmic, limi-
tat en el cas d’assignatures amb prerequisits no superats.

Els estudiants que tinguin pendents com a màxim tres assignatures o 27 crèdits
(matriculats en cursos anteriors) per acabar els seus estudis tenen dret a tres convocatò-
ries (febrer, juny i setembre).

Els centres poden aplicar per als seus ensenyaments l’avaluació global de coneixe-
ments. En aquest cas, la Junta de Govern ha d’establir almenys el valor mínim, els mar-
ges possibles respecte a la mitjana i el nombre mínim de crèdits troncals que han de
superar-se o les mesures equivalents.

Els alumnes tenen dret a un justificant documental en finalitzar la prova o examen
com a comprovant que l’han realitzat.

Amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir, contra l’alumne
infractor, la realització demostradament fraudulenta d’algun o alguns exercicis exigits
en l’avaluació d’alguna assignatura, comportarà a l’alumne la nota de suspens en la
convocatòria més pròxima.

L’alumne té dret a sol·licitar que els resultats de tota prova, treball o examen realit-
zats estiguin d’acord amb el sistema d’avaluació establert prèviament.

En el cas d’exàmens orals i quan es tracti d’avaluació final d’habilitats pràctiques,
les comissions acadèmiques han d’establir els mecanismes necessaris per garantir el
dret a l’alumne a una valoració objectiva de l’examen i a la possibilitat d’interposar un
recurs en cas de desacord amb la valoració.

Els centres habilitaran taulers d’avisos per fer públiques les qualificacions dels exà-
mens i dels treballs. Aquestes s’han de fer públiques com a màxim 10 dies naturals des-
prés de finalitzar els respectius períodes d’exàmens.

Els professors han de conservar el material escrit de les proves d’avaluació finals
com a mínim durant el curs acadèmic següent. En el cas de recurs, el material escrit de
les proves d’avaluació s’ha de conservar fins a la resolució ferma d’aquest.

Els treballs i memòries de pràctiques es tornen als estudiants a petició pròpia un cop
qualificats. Es considera que els alumnes renuncien a la devolució dels treballs i/o
memòries si no han estat sol·licitats tres mesos després de la qualificació. La reproduc-
ció total o parcial o la utilització per a qualsevol altre fi, ha de comptar amb l’autoritza-
ció explícita del seu autor o autors.

Els departaments han de garantir la conservació dels enunciats del exàmens finals i
comprovar que s’ajustin al programa publicat en el pla docent.

Revisió de proves i exàmens
Juntament amb els resultats dels exàmens finals, el professor ha de fer públic l’horari, el
lloc i la data en què du a terme la revisió dels exàmens. Les revisions es fan, com a
màxim, dintre dels 10 dies següents a la publicació de les qualificacions. El professor, si
així ho demana l’alumne, farà les revisions mostrant l’examen, treball, etc. realitzat per
l’estudiant.

Els estudiants tenen la possibilitat de recórrer contra la qualificació final de les assig-
natures que aparegui a les actes segons el procediment següent:
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a) Presentar una sol·licitud de revisió davant el professor al registre de l’edifici cor-
responent, abans del dia que tingui lloc la revisió.

b) Contra la resolució escrita del mateix professor, l’estudiant pot fer una reclamació
davant el president de la comissió acadèmica en el termini màxim de 10 dies després
de la notificació anterior, el qual ho posarà en coneixement del director del departa-
ment afectat.

c) El departament nomenarà obligatòriament un tribunal constituït per tres membres
dels quals com a mínim dos han d’ésser professors ordinaris i cap no ha d’haver partici-
pat en la primera avaluació. Aquest tribunal, un cop vist l’examen, treball, etc. haurà de
decidir si ratifica la qualificació del professor, si torna a avaluar l’alumne o si rectifica la
qualificació del professor.

d) El tribunal emetrà una resolució sobre la qualificació obtinguda per l’estudiant
presentant un informe tècnic detallat al cap de departament i al president de la comissió
acadèmica. El cap de departament notificarà per escrit la resolució d’aquest tribunal a
l’estudiant.

e) En cas de rectificació de la qualificació, el president del tribunal ha de fer constar
la nova qualificació en un acta addicional, la qual ha d’ésser signada per tots els mem-
bres del tribunal.

PERMANÈNCIA

Àmbit d’aplicació
a) Aquesta Normativa s’aplicarà a l’alumnat d’ensenyaments oficials de primer cicle,
primer i segon cicle i només segon cicle, així com a aquells que accedeixin directament
o amb complements de formació al segon cicle dels ensenyaments de primer i segon
cicle, que segueixin plans d’estudis elaborats d’acord amb el Reial decret 1497/87,
sobre directrius generals comunes de plans d’estudis dels títols universitaris, i els corres-
ponents reials decrets propis de cada titulació. També s’aplica a estudiants d’ensenya-
ments conduents a títols propis que presentin una durada o configuració cíclica similars
a les anteriors.

b) A l’alumnat que segueixi plans d’estudis no renovats se li aplicarà aquesta Nor-
mativa adaptada a les característiques d’aquests estudis.

c) A l’alumnat d’altres universitats que vulgui continuar els estudis a la URV se li
aplicarà la Normativa aquí estipulada.

Límit de matriculació
a) S’estableix en 60 el nombre de crèdits mínims d’assignatures diferents de què s’ha de
matricular un alumne que ho fa per primera vegada en un ensenyament de la URV. En
els plans d’estudis no renovats es correspondrà a un curs complet.

b) El nombre de crèdits màxim de què un alumne es pot matricular, llevat de cir-
cumstàncies excepcionals que, a judici del vicerectorat corresponent, justifiquin
l’ampliació, és l’increment d’un 20 % sobre el total de crèdits de què consta l’ensenya-
ment, dividit pel nombre de cursos mínimament previstos. En els plans d’estudis no
renovats, el límit s’establirà en el mateix percentatge respecte al nombre d’assignatures
d’un curs complet.

c) La tercera vegada que un estudiant es matriculi de la mateixa assignatura, aquesta
representarà, a l’efecte de l’article 2.2, un pes equivalent al triple dels seus crèdits, o a
tres assignatures en el cas dels plans d’estudis no renovats.

d) A partir de la quarta vegada que un estudiant es matriculi de la mateixa assigna-
tura representarà, a l’efecte de l’article 2.2, un pes equivalent a cinc vegades els seus
crèdits, o a cinc assignatures en el cas dels plans d’estudis no renovats.

Alumnat nou
a) L’estudiant ha d’obtenir, en el primer any acadèmic, almenys divuit crèdits d’assigna-
tures troncals o obligatòries d’universitat. En cas contrari, l’estudiant no pot continuar
els mateixos estudis a la URV. Si es tracta de plans d’estudis no renovats, correspondrà a
una o dues assignatures, segons el tipus d’estudi de què es tracti.

b) Per una sola vegada, l’estudiant que es trobi en la situació de no poder continuar
a la URV podrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns
altres estudis dels que s’imparteixen a la URV.

c) Quan, d’acord amb aquesta Normativa, un alumne hagi de deixar els estudis que
ha iniciat, pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis com a mínim al cap de
dos cursos acadèmics i per una sola vegada més.

Convocatòries per assignatura
a) La matriculació d’una assignatura dóna dret a dues convocatòries d’examen, excepte
quan l’alumne tingui un màxim de tres assignatures o 27 crèdits per acabar els estudis,
que en dóna per a tres.
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b) Excepte en casos de malaltia greu documentada, de servei militar obligatori o del
civil substitutori o de circumstàncies excepcionals que justifiquen l’anul·lació a judici
del deganat o la direcció, no es pot anul·lar cap convocatòria. 

c) L’alumnat amb alguna assignatura no aprovada, després de quatre o més vegades
de matricular-se’n, ha de matricular-se d’alguna d’aquestes, i haurà de tenir l’autoritza-
ció prèvia del deganat o de la direcció del centre per a la resta de la matrícula. Els crè-
dits totals o assignatures de què hom es matricula hauran de respectar el límit previst a
l’article 2.2.

Actes derivats de l’aplicació d’aquesta Normativa
a) El Consell Social ha de vetllar pel compliment adequat d’aquesta Normativa i ha
d’elevar al Rectorat les propostes de resolució dels actes derivats d’aplicar-la que siguin
de la seva competència.

b) Contra les resolucions del Rectorat a què fa referència l’apartat anterior, pot inter-
posar-se un recurs contenciós administratiu.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Durant el cus 1992-93 l’estudiant ha d’obtenir, en el seu primer any acadèmic, almenys
nou crèdits d’assignatures troncals o obligatòries d’universitat. En cas contrari, l’estudi-
ant no podrà continuar a la Universitat Rovira i Virgili cap dels estudis a què condueixi
el primer curs cursat.

DISPOSICIÓ FINAL

a) Aquesta Normativa ha de ser revisada als quatre anys de la seva entrada en vigor.
b) Aquesta Normativa entrarà en vigor al segon quadrimestre del curs 1992-93.

TAULA D’EQUIVALÈNCIES I MITJANA PONDERADA

Qualificacions i equivalències
El Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/
1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen les directrius generals comunes dels
plans d’estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i diversos reials decrets que
aproven les directrius generals pròpies d’aquests plans, estableix en l’annex 1.1.4. una
taula d’equivalències per tal d’homogeneïtzar les qualificacions de les diferents univer-
sitats.

Per altra banda, la Normativa i procediment per emplenar les actes d’examen
d’aquesta Universitat estableix el tipus de qualificacions i el ventall de notes numèri-
ques que han de relacionar-se amb les qualificacions qualitatives. 

Per tot això queda establert el següent quadre de qualificacions i equivalències:

Nota qualitativa Nota quantitativa Equivalència
Suspens Menys de 5 0
Aprovat compensat 5 1
Aprovat 5-6,5 1
Notable 7-8,5 2
Excel·lent 9-10 3
Matrícula d’honor 10 4

Mitjana ponderada
Quan sigui necessari fer una ponderació de les qualificacions esmentades, s’efectuarà
seguint el criteri següent: la suma dels crèdits superats, multiplicats cadascun d’ells pel
valor de la qualificació que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior,
es divideix pel nombre de crèdits totals de l’ensenyament corresponent. En els expedi-
ents amb reconeixement de crèdits sense qualificació, la ponderació tindrà en compte
que la divisió es farà pel nombre de crèdits totals de l’ensenyament, restant-hi el nom-
bre de crèdits reconeguts.

A aquests efectes:
Les assignatures convalidades tindran una equivalència d’1.
Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda en el centre

de procedència.
El reconeixement de crèdits, quan no existeixi qualificació, no es tindrà en compte a

efectes de la ponderació.
La mitjana de l’expedient acadèmic per a la sol·licitud de beques de règim general o

de col·laboració que convoca el Ministeri d’Educació i Ciència es determinarà d’acord
amb la taula d’equivalències que estableixin les corresponents convocatòries publica-
des al BOE.
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ACCÉS ALS SEGONS CICLES

Quan el Ministeri d’Educació i Ciència va iniciar la reforma dels ensenyaments, un dels
objectius inicials era introduir més flexibilitat en l’organització universitària, que per-
metés superar el caràcter tancat que tradicionalment havien tingut els estudis universita-
ris. Per aconseguir aquesta finalitat, el nombre de títols oficials es va incrementar més
del doble, es van crear ensenyaments de només segon cicle i es va instaurar un sistema
obert de passarel·les que permeten a l’alumne, en alguns casos, el canvi de carrera i la
reorientació de la seva trajectòria acadèmica.

Amb l’establiment dels complements de formació es pretén aconseguir que
l’alumne, un cop hagi obtingut un títol de primer cicle, pugui tenir accés al segon cicle
d’altres ensenyaments de primer i segon cicle o de només segon cicle.

De la mateixa manera, un alumne que ha acabat el primer cicle d’una carrera de
primer i segon cicle pot accedir al segon cicle d’una altra carrera diferent de també pri-
mer i segon cicle, o de només segon cicle. Per tant, es poden produir els casos següents:

a) Passar d’una diplomatura/enginyeria tècnica (1r cicle) a una llicenciatura/engi-
nyeria (1r i 2n cicle), directament al 2n cicle. Per exemple: un diplomat en Ciències
Empresarials passa al 2n cicle de la llicenciatura en Administració i Direcció d’Empre-
ses. L’alumne obtindrà dues titulacions: diplomat en Ciències Empresarials i llicenciat
en Administració i Direcció d’Empreses.

b) Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una llicenci-
atura/enginyeria (1r i 2n cicle), directament al 2n cicle. Per exemple: un alumne amb el
1r cicle de la llicenciatura en Farmàcia (1r i 2n cicle) passa al 2n cicle de la llicencia-
tura en Química (1r i 2n cicle). L’alumne obtindrà el títol de llicenciat en Química.

c) Passar d’una diplomatura/enginyeria (1r cicle) a una llicenciatura/enginyeria (2n
cicle). Per exemple: un diplomat en Treball Social passa a la llicenciatura d’Antropolo-
gia Social i Cultural. L’alumne obtindrà dues titulacions: diplomat en Treball Social i lli-
cenciat en Antropologia Social i Cultural.

d) Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una llicenci-
atura /enginyeria (2n cicle). Per exemple: un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatura
de Psicologia passa a la llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle). L’alumne obtindrà
una titulació: llicenciat en Psicopedagogia.

Ara bé, la incorporació a segons cicles que no són continuació directa dels primers
només pot existir quan entre el primer cicle realitzat i el primer cicle dels estudis als quals
s’accedeix existeix un grau suficient de coincidència en el nivell formatiu acadèmic, que
permeti afrontar els estudis de segon cicle amb suficient garantia d’èxit. És per aquesta raó
que no tots els segons cicles tenen l’accés previst des de qualsevol primer cicle.

En altres ocasions, l’accés a un segon cicle diferent del de procedència pot ésser
directe, atès que, encara que les assignatures concretes dels primers cicles no siguin
absolutament idèntiques, la formació global rebuda és adequada. Hi ha casos, però, en
què cal completar la formació rebuda en el primer cicle amb alguns complements que
existeixen en el primer cicle de l’ensenyament al qual es vol accedir. Aquestes activitats
són anomenades complements de formació.

A continuació, es presenta un quadre on es mostra com aquest tema afecta els ense-
nyaments impartits per la URV.

ACCÉS ALS SEGONS CICLES
Nota: CF = complements de formació

Títol i cicle de partida Llicenciatura i cicle d’arribada Accés

ÀREA D’HUMANITATS

Filologia Catalana (1r i 2n) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Lingüística (2n) directe
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2n) directe
Filologia Anglesa (1r i 2n) CF
Filologia Hispànica (1r i 2n) CF
Totes les filologies CF

Filologia Anglesa (1r i 2n) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Lingüística (2n) directe
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2n) directe
Filologia Catalana (1r i 2n) CF
Filologia Hispànica (1r i 2n) CF
Totes les filologies CF

Filologia Hispànica (1r i 2n) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Lingüística (2n) directe
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Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (2n) directe
Filologia Catalana (1r i 2n) CF
Filologia Anglesa (1r i 2n) CF
Totes les filologies CF

Geografia (1r i 2n) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Enginyer en Geodèsia i Cartografia (2n) CF

Història Antropologia Social i Cultural (2n) directe

ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

Medicina (1r i 2n) Bioquímica (2n) directe
Ciències i Tecnologia dels Aliments (2n) CF
Odontologia (1r i 2n) CF

Química (1r i 2n) Bioquímica (2n) directe
Ciències del Mar (1r i 2n) CF
Ciències i Tecnologia dels Aliments (2n) CF
Enginyer Químic (1r i 2n) CF

Diplomat en Infermeria (1r) Antropologia Social i Cultural (2n) directe

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

Adm. i Direcció d’Empreses (1r i 2n) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Ciències Actuarials i Financeres (2n) directe
Economia (1r i 2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Dret Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Ciències Polítiques i de l’Administració (1r i 2n) CF
Ciències Actuarials i Financeres (2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Pedagogia Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Psicopedagogia (2n) CF

Psicologia Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Psicopedagogia (2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n)  CF

Ciències Empresarials (1r) Administració i Direcció d’Empreses (1r i 2n) CF
Ciències Actuarials i Financeres (2n) directe
Economia (1r i 2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Treball Social (1r) Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Sociologia (1r i 2n) CF

Educació Especial Antropologia Social i Cultural (2n) directe
Educació Infantil Pedagogia (1r i 2n) CF
Educació Física Psicopedagogia (2n) CF
Educació Musical Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (1r i 2n) CF
Educació Primària (1r) (només els alumnes d’Educació Física)

ENSENYAMENTS TÈCNICS

Enginyer Químic (1r i 2n) Química (1r i 2n) CF
Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n) CF
Investigació i Tècniques de Mercat (2n)  CF

Química Industrial (1r cicle) Enginyer Industrial (1r i 2n) directe
Enginyer Químic (1r i 2n) directe
Enginyer en Organització Industrial (2n) directe
Llicenciat en Química (1r i 2n) CF
Llicenciat en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n ) CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Electricitat Enginyer Industrial (1r i 2n) directe
Enginyer en Organització Industrial (2n) directe
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Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial (2n) CF
Enginyer  en Electrònica (2n) CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Electrònica Industrial (1r cicle) Enginyer Industrial (1r i 2n) directe
Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial (2n) directe
Enginyer en Electrònica (2n) directe
Enginyer en Organització Industrial (2n) directe
Enginyer en Telecomunicacions (1r i 2n) CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Indústries Agràries i Alimentàries (1r) Enginyer Agrònom (1r i 2n) directe
Enginyer Forestal (1r i 2n) directe
Llicenciat en Ciències i Tecnologia d’Aliments (2n) CF
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Informàtica de Gestió Enginyer en Informàtica (1r i 2n) directe
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

Informàtica de Sistemes Enginyer en Informàtica (1r i 2n) directe
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (2n) CF

TOTES LES ÀREES

Obtingut qualsevol títol de primer cicle o superat el primer cicle de qualsevol titulació, es pot accedir a:

Comunicació Audiovisual (1r i 2n)
Documentació (2n) directe
Humanitats (1r i 2n) CF
Lingüística (2n) CF
Periodisme (1r i 2n)
Publicitat i Relacions Públiques (1r i 2n)
Traducció i Interpretació (1r i 2n) CF

La Universitat Rovira i Virgili regula en general l’accés als segons cicles dels ensenya-
ments de 1r i 2n cicle, d’acord amb la normativa següent:

ARTICLE 1
L’objecte d’aquesta Normativa és la regulació de l’accés als segons cicles dels ensenya-
ments de la Universitat Rovira i Virgili els plans d’estudis dels quals es trobin estructu-
rats en primer i segon cicle. Queda exclòs d’aquesta regulació l’accés als ensenyaments
de només segon cicle, el qual s’ha de regular específicament.

ARTICLE 2
Els alumnes que cursen ensenyaments estructurats en un primer i un segon cicle acce-
deixen al segon cicle correlatiu sense més limitacions que les establertes al pla d’estudi
corresponent.

ARTICLE 3
Els alumnes que volen incorporar-se a un segon cicle que no és correlatiu del primer
cicle que han superat han de complir els requisits establerts reglamentàriament. En
aquest cas, l’accés al segon cicle es troba condicionat per la capacitat del centre que
imparteix l’ensenyament; els alumnes que vulguin acollir-se a aquest supòsit han de
presentar una sol·licitud d’acord amb el calendari i el procediment que la Junta de
Govern estableixi.

ARTICLE 4
Per al supòsit previst en l’article anterior, la Junta de Govern ha de determinar el nombre
de places. El càlcul es fa partint del nombre d’alumnes que la Memòria de posada en fun-
cionament de cada ensenyament preveu que iniciïn el segon cicle. Les places ofertes
resulten de la diferència entre el nombre d’alumnes previstos en la Memòria i el nombre
d’alumnes provinents de primer cicle del mateix ensenyament que passin al segon.

ARTICLE 5
Si el nombre de sol·licituds és superior al de places ofertes, s’obre un procés de selecció
per adjudicar les places disponibles. L’òrgan de selecció és una comissió d’accés que
cada centre ha de crear per acord de la seva junta, que ha de fixar-ne la composició i el
procediment de nomenament dels membres. Un mateix centre pot crear més d’una
comissió d’accés.

ARTICLE 6
Cada junta de centre ha d’establir els criteris de selecció que emprarà la comissió d’accés
i la ponderació relativa de cadascun. En qualsevol cas, com a criteri de selecció preferent
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ha de comptar l’expedient acadèmic de primer cicle obtingut pel sol·licitant, sense perju-
dici que altres dades curriculars del sol·licitant puguin ésser objecte de valoració en apli-
cació d’algun altre criteri que s’estableixi. La junta de centre també pot preveure, dins del
procés selectiu, que la comissió d’accés realitzi una entrevista als sol·licitants.

ARTICLE 7
Els acords de les comissions d’accés poden ésser objecte de reclamació davant la junta
del centre corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les places que s’ofereixen per a l’accés del segon cicle de l’ensenyament d’Administra-
ció i Direcció d’Empreses per al supòsit regular a l’art. 3, són un 25 % de les places de
primer curs d’aquest ensenyament.

NORMATIVA I PROCEDIMENT PER EMPLENAR LES ACTES D’EXAMEN

El valor i la importància de les actes d’examen com a documents fefaents, que acrediten
en última instància la validesa dels títols acadèmics i professionals, exigeixen que tant
la seva elaboració com la seva custòdia siguin objecte d’especial cura pels centres.
Amb la finalitat d’evitar problemes, que en algun dels casos pot arribar a l’anul·lació de
títols i a determinades responsabilitats administratives i penals, s’ha aprovat la següent
Normativa i procediment per emplenar les actes corresponents a la realització d’exà-
mens.

1. Les actes dels diferents ensenyaments seran generades d’acord amb la petició realit-
zada pels centres, amb les dades contingudes a l’ordinador en el moment de la generació.
Hi van preemplenades les dades següents: curs acadèmic, número de full, centre, ense-
nyament, codi i nom de l’assignatura, número de DNI, i nom i número d’ordre dels alum-
nes, diligència, estadística i nom del professor, quan sigui informàticament possible.

2. Les actes poden sol·licitar-se o bé comprenent tots els alumnes matriculats en
l’assignatura dins d’una acta única, o bé fragmentant-les en actes parcials per grups. En
els casos d’assignatures matriculades com a crèdits lliures per alumnes d’altres ensenya-
ments, les actes han d’estar desglossades per ensenyaments, de manera que, una
vegada signades pel professor, l’original es trameti a les secretaries corresponents, que
són les que han d’acreditar l’expedient dels alumnes.

3. Si per qualsevol error o causa justificada cal estendre alguna acta especial o afe-
gir el nom d’un alumne que no hi era inicialment en l’acta, la secretaria del centre o el
Servei de Gestió Acadèmica són els únics autoritzats a fer-ho, mai el professor, atès que
només aquells poden acreditar la condició de matriculat.

4. a) Els alumnes als quals s’ha anul·lat la matrícula no han de constar en l’acta. La
secretaria ha d’actualitzar totes les incidències abans de la petició de generació.

b) Les assignatures adaptades constaran en l’acta com a adaptades.
c) Les assignatures convalidades constaran en l’acta com a convalidades.
d) Els crèdits reconeguts constaran en l’acta com a reconeguts.
5. La secretaria del centre ha de lliurar al professor un disquet amb la informació

abans indicada, corresponent a les assignatures i grups que ha impartit aquell curs/qua-
drimestre, d’acord amb la informació que consta en l’organització acadèmica del/s
ensenyament/s que l’afecten. El professor també podrà directament sense disquet quali-
ficar els alumnes informàticament.

6. Els professors han de qualificar els alumnes en la convocatòria corresponent, amb
la qualificació, en lletres, de suspens, no presentat, aprovat compensat, aprovat, nota-
ble, excel·lent. Es pot concedir una matrícula d’honor per cada vint o fracció de vint
alumnes matriculats en cada grup de l’assignatura. El professor pot fer constar al costat
la nota concreta que, segons el seu criteri, s’ha de fer en nombres enters o amb deci-
mals, amb la limitació del 0,5. En anotar les qualificacions d’una convocatòria s’han
d’emplenar necessàriament totes les caselles; no es poden deixar espais en blanc.

El ventall de notes numèriques que han de relacionar-se amb les qualificacions en
lletres és:

◆ suspens: de 0,5 a 4,5
◆ aprovat compensat: 5
◆ aprovat: de 5 fins a 6,5
◆ notable: de 7 fins a 8,5
◆ excel·lent: de 9 fins a 10
Els professors han de tenir molta cura a no qualificar els alumnes amb assignatures

amb prerequisits no superats.
7. Si els centres proposen el sistema alternatiu d’avaluació global, la Junta de

Govern ha d’establir almenys el valor mínim, els marges possibles respecte a la mitjana
i el nombre mínim de crèdits troncals que han de superar-se o les mesures equivalents.

A més, els centres han de crear una comissió d’avaluació delegada de la junta de
centre per fer l’avaluació global, qualificar els alumnes i estendre l’acta corresponent.
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Igualment, ha d’elaborar un informe anual que cal trametre a la Junta de Govern de la
Universitat.

8. Una vegada emplenades les actes informàticament, el professor ha de lliurar el
disquet a la secretaria, que l’ha de revisar i imprimir com a acta provisional. Si el profes-
sor ha qualificat els alumnes directament, informarà la secretaria del centre, la qual
imprimirà les actes. Un cop el professor hagi realitzat les comprovacions oportunes, si
s’escau, ha de signar-la en un marge de cada full. En l’últim full de l’acta, immediata-
ment després de l’últim alumne de la relació, ha de figurar la data i la signatura del pro-
fessor. En el cas que aquesta sigui il·legible, s’ha de fer constar sota el nom i cognoms
complets.

9. Les actes que hagin estat sol·licitades per grups són signades pel professor respon-
sable d’aquell grup. Si han estat sol·licitades per assignatura impartida per diferents pro-
fessors, ha d’ésser signada per tots, i juntament amb el nom hi ha de constar el grup
corresponent.

Els professors no podran qualificar alumnes que siguin familiars de primer grau de
consanguinitat. En aquests casos el departament prendrà les mesures pertinents per tal
que qualifiqui una persona diferent del familiar.

Si per alguna raó extraordinària el/s professor/s responsable/s de l’assignatura no
pot/poden signar l’acta, ho ha de fer el director del departament. En tots els casos, però,
no es poden superar els límits fixats per al lliurament de les actes a les secretaries.

En el cas de les actes corresponents a assignatures adaptades i/o convalidades o els
reconeixements de crèdits, les datarà i signarà el degà/director del centre, que podrà
delegar en el president de la comissió acadèmica del centre.

10. L’acta original ha de quedar dipositada a la secretaria. El professor i/o departa-
ment en pot conservar la còpia.

11. En el cas que hi hagi alguna esmena a fer en l’acta ja dipositada a la secretaria, i
no hagi transcorregut un màxim de tres mesos després de la convocatòria afectada, el
professor ho ha de demanar al secretari del centre, el qual l’ha d’autorizar, si escau. Un
cop realitzada la correcció corresponent, s’ha de tornar a imprimir l’acta corregida sem-
pre que sigui possible, que s’ha de datar i signar de nou. En aquests casos, juntament
amb la signatura del professor, hi ha de figurar el vistiplau del director del departament.

Si transcorreguts més de tres mesos es presenta algun cas excepcional que requereix
una modificació, el professor ho ha de demanar al vicerector de Docència i Innovació
Pedagògica amb el vistiplau del degà/director del centre i del director del departament,
el qual l’ha d’autoritzar, si escau. El professor ha de realitzar la correcció corresponent,
indicant amb una crida la qualificació corregida, datant l’acta i signant-la.

12. Les secretaries de centre no poden acceptar del professor les actes que no reu-
neixen les característiques indicades en aquesta Normativa.

13. Les dates màximes de lliurament d’actes són, amb caràcter general, 10 dies des-
prés de finalitzar els períodes d’examen.

El compliment d’aquestes dates és un deure indefugible del professor, a causa de les
conseqüències negatives que té per als alumnes el seu incompliment.

14. Un cop completades les actes d’un curs (convocatòries de febrer, juny i setem-
bre), s’imprimiran en el model oficial. El secretari/ària del centre ha d’emplenar la dili-
gència corresponent, que figura al final de les actes, i l’ha de signar i segellar.
Posteriorment s’han de relligar i custodiar, de manera que siguin inaccessibles a les per-
sones alienes al servei. El secretari/ària del centre i el cap de la secretaria són les perso-
nes directament responsables d’aquesta custòdia.

15. L’acta és l’únic document fefaent pel que fa a les qualificacions. Altres docu-
ments –llistes, paperetes, resum de qualificacions, etc.– són únicament notificacions per
a l’alumne. En cas de discrepància, sols pot ésser considerat vàlid el que l’acta expressa.

16. En finalitzar el procés, les actes seran microfilmades; una còpia quedarà diposi-
tada al centre i l’altra, al Servei de Gestió Acadèmica.

11  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aproven les Normes de matrícula, a
excepció de l’apartat de matrícula gratuïta per al personal de la URV, que figuren
com a annex:

NORMES DE MATRÍCULA I INFORMACIÓ GENERAL

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Informació sobre la matrícula oficial ordinària
Per seguir els estudis segons els plans d’estudis en vigor a la Universitat Rovira i Virgili,
cal tenir en compte que:

a) L’alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té l’obligació de conèixer i res-
pectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes
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s’hauran de lliurar a tots els estudiants durant el període de matriculació, junt amb els
impresos de matrícula que ha d’adquirir.

b) Tant les persones admeses per primera vegada en un centre universitari com els
alumnes dels altres cursos han de formalitzar la matrícula al centre corresponent (a tra-
vés de la secretaria o en les ubicacions destinades a automatrícula).

La matrícula oficial s’ha de sol·licitar dins dels terminis que s’estableixen per a cada
curs, d’acord amb el calendari que fixen i fan públic els centres. En el calendari es fa
constar que l’última setmana es destina per als alumnes pendents de resolució de tras-
llat, adaptació, convalidació, reconeixement de crèdits, etc.

c) En el moment de sol·licitar la matrícula, els estudiants han d’estar en possessió
dels requisits. El full de matrícula té caràcter d’instància i l’admissió no implica la con-
formitat amb el contingut; l’eficàcia resta condicionada al compliment de la Normativa
de permanència, així com dels altres requisits legals exigibles.

d) Abans de començar el període de matriculació, el centre haurà de fer pública la
informació següent:

◆ llistat d’assignatures que activa aquell curs i els horaris corresponents, que han
d’incloure els dels exàmens,

◆ el nombre màxim de crèdits/assignatura de matriculació per a cadascun dels dife-
rents plans d’estudi que imparteixin,

◆ relació d’assignatures amb prerequisits, en la qual s’explicitaran les restriccions
que imposen aquests prerequisits en la qualificació.

e) La matrícula condicional s’admet en els casos següents:
Els alumnes que sol·licitin ajuts a l’estudi de caràcter general. Una vegada resolta la

sol·licitud, si és negativa, l’alumne haurà de formalitzar la matrícula definitiva i abonar
els preus públics corresponents.

Els alumnes que estan pendents de ser admesos en una altra universitat pública,
sempre que justifiquin aquesta circumstància. Una vegada resolta la situació d’admissió
o no en l’altra universitat, i en tot cas abans del 31 d’octubre, l’alumne haurà d’anul·lar
la matrícula provisional o formalitzar la matrícula definitiva abonant els preus públics
corresponents.

f) El degà o director del centre pot concedir matrícula fora de termini fins al 15 de
desembre. En aquests casos, les sol·licituds han de presentar-se al centre degudament
justificades. En casos excepcionals, el vicerector corresponent pot autoritzar la matrí-
cula fora d’aquest període.

Els alumnes es podran matricular dels projectes de fi de carrera fins al 31 de maig
directament al centre. En el cas que el mes de setembre no s’hagi consumit o superat les
convocatòries a què tenen dret (febrer, juny i setembre), requerirà la formalització d’una
nova matrícula el curs següent.

g) L’alumne que es matricula per primera vegada d’un ensenyament, tant de 1r
cicle, 1r i 2n cicle, com de 2n cicle, ha de matricular-se el primer any d’un mínim de 60
crèdits.

h) Els alumnes poden sol·licitar al centre l’anul·lació de la seva sol·licitud de matrí-
cula, com a màxim fins al 15 de desembre (excepte els qui tinguin reserva de plaça pel
servei militar o la prestació social substitutòria, que ho podran fer fins abans dels exà-
mens de la convocatòria de febrer).

i) Els alumnes de primer curs als quals s’ha anul·lat la matrícula perden la plaça en
el centre. Per iniciar novament aquells estudis han de tornar a obtenir plaça mitjançant
la preinscripció oficial.

j) Per a aquells alumnes a qui restin com a màxim tres assignatures anuals (o l’equi-
valent d’assignatures quadrimestrals), o 27 crèdits per finalitzar els estudis, i que hi
hagin estat matriculats en cursos anteriors, s’autoritza una convocatòria addicional
d’exàmens. Aquests alumnes s’han de matricular en el període ordinari de matrícula i
tenen dret a presentar-se a exàmens a les convocatòries de febrer, juny i setembre del
mateix curs. Els que vulguin presentar-se al febrer han de comunicar-ho a la secretaria
del centre abans del 31 de desembre.

k) Com a molt tard el 15 de desembre els centres hauran de lliurar als professors les
llistes d’alumnes matriculats a les assignatures que imparteixen.

Documentació per formalitzar la matrícula
Documentació que els alumnes han de presentar per formalitzar la matrícula:

1. Tots els alumnes
◆ Imprès de matrícula degudament formalitzat.
◆ Fotocòpia del DNI (passaport en cas d’estrangers).
◆ Per als alumnes que es matriculin per primera vegada o s’adaptin a un pla nou,

dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere; per a tots els altres, sola-
ment una fotografia.
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2. Alumnes de primer curs
Han d’estar admesos per preinscripció o haver superat la prova de més grans de 25

anys. Segons la via d’accés, han de presentar, a més, els documents següents:

Via 0
a) Provinents de COU i PAAU (que comencin per primera vegada estudis universitaris)
a.1) Alumnes provinents de BUP:
◆ Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent. Aquest

document no és necessari per als alumnes que han realitzat l’ensenyament secundari
obligatori (reforma).

◆ Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau o del resguard corresponent, per als
alumnes que han accedit a COU per aquesta via.

◆ Targeta original d’aprovació de les PAAU.
◆ Justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient si són d’altres districtes universitaris.
b) Alumnes procedents de preuniversitari o examen d’estat amb batxiller superior
b.1) Si pertanyen a una universitat de Catalunya:
◆ Certificat de preuniversitari o examen d’estat expedit per la secció d’alumnes de la

universitat corresponent.
b.2) Si pertanyen a d’altres universitats:
◆ Resguard del pagament del trasllat.

Via 2
a) Titulats superiors, diplomats, tècnics de grau mitjà, etc.:
◆ Original i fotocòpia del títol corresponent o resguard.
b) Oficials dels tres exèrcits que hagin realitzat els estudis a l’Acadèmia General

Militar, d’acord amb el RD 601/1992, de 5 de juny:
◆ Certificat de les notes de l’Acadèmia General Militar que acrediti el títol correspo-

nent.
c) Oficials de la Marina Mercant que hagin realitzat els estudis d’acord amb el RD

335/1979, de 2 de febrer:
◆ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
d) Pilots de transports de línies aèries que hagin realitzat els estudis d’acord amb el

RD 959/1990, de 8 de juny:
◆ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
e) Llicenciats en Filosofia i Teologia per facultats canònicament erigides per la Santa

Seu:
◆ Fotocòpia compulsada del títol de llicenciat o doctor en Teologia o Filosofia.
f) Professors mercantils, intendents mercantils i actuaris d’assegurances:
◆ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
g) Titulats superiors d’ensenyaments artístics:
◆ Certificat oficial de les notes i fotocòpia compulsada del títol.
h) Títol de professor i títol professional de música, segons Decret de 15 de juny de

1942, i diplomes de capacitat corresponents a plans d’estudis anteriors:
◆ Certificat oficial de les notes expedit per un conservatori i fotocòpia compulsada

del títol.
i) Títol de professor superior de música, segons Decret 2618/1966, de 10 de setembre:
◆ Certificat oficial de les notes expedit per un conservatori i fotocòpia compulsada

del títol.

Via 4 i via 5
Alumnes provinents de COU, d’FP de 2n grau o mòdul professional 3 que accedei-

xin a ensenyaments de només primer cicle:
◆ Certificat oficial on constin les qualificacions corresponents al/s curs/os emesa per

un institut públic.
◆ Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau o del resguard corresponent.

Via 7 i via 8
a) Alumnes que, havent estat matriculats en centres universitaris d’aquesta o d’una

altra universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció
a.1) Volen continuar amb el mateix ensenyament en aquesta Universitat sense tenir

superat tot el primer curs complet o els crèdits corresponents en el centre de procedèn-
cia:

◆ El justificant d’haver abonat els drets de trasllat en el centre de procedència.
◆ Fotocòpia de l’expedient acadèmic amb la diligència corresponent.
a.2) Canvien d’ensenyament:
◆ justificant d’haver abonat els drets de trasllat en el centre de procedència.
Si provenen de les proves de més grans de 25 anys, han d’aportar, a més, una foto-

còpia de l’expedient acreditativa de la superació del primer curs complet o els crèdits
equivalents (condició per poder canviar-se d’ensenyament).
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a.3) Volen cursar els dos ensenyaments:
◆ Si volen cursar els dos ensenyaments, han de tenir superat tot el 1r curs complet o

els crèdits equivalents de l’ensenyament de procedència i han de demanar simultaneïtat
d’estudis mitjançant una sol·licitud adreçada al degà/director del centre on volen
començar els estudis. Si se’ls ho concedeix, han d’abonar els drets del certificat acadè-
mic en el centre de procedència i no es considera trasllat d’expedient.

Més grans de 25 anys
◆ Papereta original justificativa d’haver superat les proves.
Els alumnes afectats pels casos següents han de tenir en compte:
a) Alumnes que s’hagin d’incorporar al servei militar o a la prestació social substitu-

tòria
Els alumnes que, una vegada assignada plaça en el procés de preinscripció, s’hagin

d’incorporar al servei militar o a la prestació social substitutòria poden sol·licitar a la
Universitat la reserva de plaça, acompanyada del justificant corresponent, per un curs
acadèmic, sense necessitat d’haver-se de matricular. El degà/director del centre, per
delegació del rector, dictarà a favor de la persona interessada una resolució en què es
garantirà la reserva de plaça per al curs següent.

b) Alumnes amb estudis estrangers convalidats
b.1) En el cas de convalidacions de menys de 60 crèdits, o els equivalents, els alum-

nes han d’aportar la resolució de convalidacions.
b.2) En el cas de convalidacions de 60 crèdits, o els equivalents, independentment

del curs a què aquestes pertanyin, cal l’admissió del degà/director del centre.
Només si és admès pot formalitzar la matrícula corresponent.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

A través de les secretaries de centre
Dins del dossier de matrícula que els alumnes han d’adquirir en els punts de venda dels
centres hi ha una sèrie de documents i material:

1. El full d’instruccions generals i codis.
2. Els impresos de matrícula (mòduls 1, 2 i 3).
3. La Guia de l’estudiant, amb informació general de la Universitat i del pla d’estu-

dis. Els alumnes hauran de reservar la Guia per al proper curs; en aquell moment la
documentació de l’interior serà substituïda per la nova.

4. La Guia del centre, amb informació particular del centre, les assignatures en què
es poden matricular, del pla docent així com els horaris. A part, s’editaran els programes
amb la bibliografia bàsica.

5. El calendari escolar.
6. El carnet d’estudiant.
7. Un llapis.
8. Informació de serveis.
Els impresos que són de marques òptiques han d’ésser emplenats d’una manera

especial i amb llapis. Cal llegir bé les instruccions que hi ha als mòduls per tal de no
tenir problemes a l’hora de fer les marques.

Mòdul 1
Aquest mòdul recull la informació següent:

a) Dades personals:
◆ Les primeres tres línies s’han d’emplenar amb llapis i lletra majúscula.
◆ És molt important que siguin correctes tant el DNI com l’adreça.
◆ L’adreça ha d’ésser l’habitual durant el curs. En cas de canvi, cal comunicar a la

secretaria del centre el nou domicili per evitar problemes a l’hora de trametre informa-
ció de la Universitat. El codi postal és obligatori.

◆ Per emplenar el lloc de naixement s’han de consultar els codis que hi ha a la
documentació del dossier.

◆ Els alumnes estrangers han de posar a la casella corresponent el número del seu
passaport.

b) Dades econòmiques: 
◆ Qualsevol matrícula no pagada totalment o parcial en el període establert queda

sense efecte. Hi ha les modalitats de pagament següents:
1. Pagament únic: l’alumne disposa de 7 dies, a partir del dia de formalització de la

matrícula, per efectuar el pagament en efectiu i retornar a la secretaria el justificant cor-
responent.

2. Pagament fraccionat: el primer pagament de la matrícula s’ha de realitzar en les
mateixes condicions que les del pagament en efectiu. El segon pagament s’ha d’efectuar
abans del 15 de desembre.
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Mòdul 2
La part de dades estadístiques l’ha d’emplenar tothom i la referent a les dades d’accés,
només els qui ingressen per primera vegada a la URV (alumnes de 1r curs, traslladats,
adaptats al pla nou, etc.).

Mòdul 3
Abans d’emplenar l’imprès cal llegir atentament la informació del pla d’estudis que
s’adjunta al dossier i/o a la Guia del centre. 

En aquest mòdul cal indicar-hi les assignatures en què l’alumne es vol matricular, si
es convaliden, si s’adapten, si és un reconeixement de crèdits (cosa que cal justificar
documentalment) i el grup. Si es comença la carrera, és obligatori matricular-se, com a
mínim, de 60 crèdits d’assignatures diferents.

Per automatrícula
La formalització de la matrícula a través del sistema d’automatrícula, experiència inici-
ada el curs passat, continua en el curs actual.

Els alumnes, doncs, podran directament realitzar la matriculació, sense passar per
les secretaries de centre.

Amb aquesta finalitat, en els centres on s’inicia l’experiència, hi haurà unes sales
destinades a automatrícula. Els centres i ensenyaments en aquest curs són:

◆ Facultat de Química (ensenyament de Química)
◆ Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (ensenyament d’Administració i

Direcció d’Empreses)
◆ Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (ensenyaments de Medicina i de Fisio-

teràpia)
◆ Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ensenyaments d’ETI: Electrònica Industrial i

Electricitat; ensenyaments d’ET: Informàtica de Sistemes i Informàtica de Gestió)
◆ Facultat de Lletres (ensenyaments de Geografia, Història, Filologia Hispànica i

Antropologia Social i Cultural)
En el moment de la matrícula es facilitarà als alumnes informació complementària.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Per tal d’evitar càlculs econòmics inadequats sobre l’estatus de l’alumne, aquest haurà
de seguir amb una atenció especial les instruccions següents:

A. Si compleix els requisits per matricular-se com a becari haurà de:
a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitant de beca.
b) Pagar, obligatòriament en efectiu, la taxa dins del termini marcat per l’imprès de

matrícula.
c) Emplenar correctament la classe de matrícula alternativa que la Universitat apli-

carà en cas que la sol·licitud de beca sigui desestimada (ordinària, família nombrosa,
etc.). 

Si la classe de matrícula alternativa té algun tipus d’exempció, estarà obligat a acre-
ditar-la mitjançant la presentació del document original corresponent. 

En els casos de família nombrosa, l’acreditarà amb una fotocòpia que quedarà en
poder de la secretaria.

També hauran de reflectir-s’hi les matrícules d’honor, que, en cas de correspondre al
curs immediatament anterior matriculat, dins del mateix ensenyament i universitat,
podran aplicar-se com a deduccions si no es gaudeix de beca.

Els alumnes amb beca concedida hauran d’abonar les taxes i l’assegurança escolar,
si s’escau, i, si se sol·liciten, els serveis extraacadèmics oferts.

B. Si no compleix els requisits per matricular-se com a becari, haurà de matricu-
lar-se en una de les classes de matrícula següents:

◆ 0. Ordinària: l’alumne pagarà íntegrament els preus oficialment establerts en el
Decret de la Generalitat de Catalunya per la prestació dels serveis acadèmics universi-
taris.

◆ 1. Família nombrosa 1a: l’alumne pagarà el 50 % dels preus establerts en el
mateix Decret (original i fotocòpia del llibre de família).

◆ 2. Matrícula d’honor global a COU i FP: l’alumne està exempt de pagar el 100 %
dels preus públics dels serveis acadèmics. Aquesta classe està limitada a l’alumne que
es matricula a primer curs per primera vegada, i ho haurà d’acreditar amb el certificat
corresponent o document substitutori.

◆ 3. Família nombrosa de 2a o d’honor: l’alumne està exempt de pagar el 100 %
dels preus públics en concepte de serveis acadèmics, inclosa la taxa de secretaria (origi-
nal i fotocòpia del llibre de família).

◆ 5. Convenis o tractats culturals: l’alumne està exempt d’abonar els preus dels ser-
veis acadèmics matriculats. Aquesta classe de matrícula està limitada als alumnes que
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l’acreditin mitjançant l’aportació del conveni corresponent en vigor i és d’ús exclusiu
per a les assignatures en què es matriculin per primera vegada.

◆ 6. Personal de la Universitat Rovira i Virgili en actiu o jubilat, cònjuge, convivèn-
cia acreditada i fills menors de 25 anys: l’alumne està exempt de pagar el 100 % dels
preus públics en concepte de serveis acadèmics i es regirà per les normes o disposicions
internes vigents. Ha d’aportar el certificat original corresponent que acrediti aquesta
condició, a més del llibre de família o document acreditatiu de convivència.

◆ 7. Personal d’altres universitats catalanes i fills menors de 25 anys: l’alumne està
exempt de pagar el 100 % dels preus públics en concepte de serveis acadèmics de totes
les assignatures si s’hi matricula per primera vegada. Haurà d’acreditar la seva condició
de personal beneficiari en el moment de formalitzar la matrícula, mitjançant un certifi-
cat emès per la seva universitat, d’acord amb el model establert.

Els estudiants acollits a les classes 2, 5 i 7 tindran el dret d’exempció total del ser-
vei acadèmic únicament en primera matrícula; per tant, les assignatures o cursos repe-
tits es pagaran. Els efectes per als estudiants acollits a la classe 6 seran determinats
posteriorment.

Els alumnes que han obtingut la qualificació de matrícula d’honor en assignatures
de la mateixa carrera, cursades a la mateixa universitat l’any anterior, tenen una deduc-
ció parcial del servei acadèmic (tantes assignatures/crèdits com matrícules d’honor
s’hagin obtingut del mateix ensenyament).

Els alumnes que es matriculen de matèries convalidades/reconeixement de crèdits
han d’abonar el percentatge que estableix el Decret de preus públics de la Generalitat
de Catalunya. En els casos de matrícules mixtes (matèries convalidades, reconeixement
de crèdits i normals), el càlcul econòmic s’ha d’efectuar amb caràcter independent i
s’han de sumar ambdós per obtenir-ne el total.

Els alumnes que es matriculen en alguna de les classes de matrícula que tenen
reducció, han de justificar aquesta situació en el moment de formalitzar la matrícula i
no poden endarrerir-la per aconseguir un estatus més beneficiós que de dret pugui
produir-se. Si en el moment de la matrícula no poden acreditar documentalment el dret
a la reducció, l’alumne tindrà 10 dies per aportar el justificant corresponent i regularit-
zar la seva matrícula.

C. Modalitats de pagament:
L’alumne podrà triar entre les formes de pagament següents:

◆ Pagament únic: l’alumne paga íntegrament d’un sol cop l’import de la seva matrí-
cula presentant el document facilitat per la secretaria en una entitat bancària col·labora-
dora segons la referència i termini que recull el mateix imprès. N’ha de facilitar
l’original a la secretaria. El resguard de l’alumne segellat per l’entitat bancària ha de
conservar-se sempre per si calgués acreditar l’ingrés.

Aquesta modalitat és d’aplicació obligatòria a tots els alumnes que es matriculin
com a becaris i als de la classe de matrícula 2, 3, 5, 6 i 7.

◆ Pagament fraccionat: l’alumne pot fraccionar el pagament de la seva matrícula en
dos terminis de quantia similar. El primer, l’ha de fer efectiu en els set dies següents des-
prés de la formalització de la matrícula, i el segon, abans del 15 de desembre.

Si no es paga el primer termini, queda sense efecte el pagament del segon. Tant en
aquest cas com si ha deixat de fer el segon pagament, es considerarà la matrícula nul·la
i, per tant, impagada amb els efectes que se’n derivin.

Els alumnes ja matriculats per una modalitat de pagament determinada no poden,
sota cap concepte, modificar la forma escollida. 

Qualsevol altra forma de pagament que l’alumne utilitzi fora de les dues esmenta-
des es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se’n
derivin.

D. Anul·lacions de sol·licituds de matrícula:
Una vegada presentada la matrícula no es poden fer modificacions d’assignatures, si no
és per corregir errors en la matrícula, que poden ésser indicats per la secretaria del cen-
tre o per l’estudiant, sempre que el canvi es realitzi dins del període de matrícula ordi-
nària.

No es podran fer anul·lacions parcials de sol·licituds de matrícula.
L’alumne pot demanar l’anul·lació total de la sol·licitud de matrícula fins al 15 de

desembre de 1996.
L’anul·lació de la matrícula de 1r curs comporta la devolució de la documentació

acadèmica presentada per l’alumne.
Tindran dret a la devolució de l’import pagat (excepte les taxes de secretaria) pels

motius següents:
a) Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del certificat corresponent, en

el qual ha de constar la data de l’inici de la malaltia i el període previst de convalescèn-
cia, o bé defunció de l’alumne.
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b) Incorporació al servei militar o a la prestació social substitutòria, mitjançant la
presentació del certificat acreditatiu corresponent.

c) Matrícula en un altre ensenyament de la Universitat o en una altra universitat
pública en el cas de reassignació de plaça per preinscripció, si hi ha hagut una matrí-
cula condicional prèviament.

E. Serveis universitaris extraacadèmics:

1. Assegurança escolar obligatòria
1.1 Beneficiaris de l’assegurança escolar: amb caràcter obligatori, són beneficiaris de
l’assegurança escolar tots els alumnes menors de 28 anys. Els estudiants queden auto-
màticament assegurats en el moment en què formalitzen la matrícula, quan abonen la
quota anual corresponent.

La durada de l’assegurança és de l’1 d’octubre al 30 de setembre.
Estudiants estrangers: també queden compresos per l’assegurança escolar els estudi-

ants hispanoamericans, portuguesos, andorrans, filipins, porto-riquenys, haitians, brasi-
lers, nord-americans (EUA), siris, francesos, holandesos, belgues, jordans, guineans (G.
Equatorial), marroquins, iraquians, alemanys, anglesos, grecs i, en general, nacionals
d’aquells països amb els quals existeixi conveni de reciprocitat tàcita o expressa.

1.2 Contingut: l’assegurança escolar protegeix en les situacions següents:
a) accident escolar
b) cirurgia general
c) neuropsiquiatria
d) tuberculosi pulmonar i òssia
e) tocologia
f) infortuni familiar
g) altres prestacions
L’assegurança escolar ha formalitzat concerts amb establiments sanitaris adequats i

metges especialistes per a l’atenció dels assegurats. Malgrat això, l’estudiant té facultat per
escollir centre hospitalari i facultatiu; en aquest cas, la diferència de despeses que hi pugui
haver entre els preus concertats i el cost del tractament aniran a càrrec de l’interessat.

Els centres concertats a les nostres comarques són l’Hospital de Sant Pau i Santa
Tecla (Tarragona), l’Hospital Universitari de Sant Joan (Reus), la Clínica L’Aliança
(Tortosa), Gecohsa Hospital (Móra d’Ebre), Hospital Creu Roja (Tarragona), Centre
Mèdic Quirúrgic (Reus), Pius Hospital (Valls), Hospital Joan XXIII (Tarragona) i Hospital
Verge de la Cinta (Tortosa).

a) Accident escolar
A efecte d’aquesta assegurança, es considera “accident escolar” tota lesió corporal de
què sigui víctima l’assegurat, soferta en el transcurs d’activitats directament o indirecta-
ment relacionades amb la seva condició d’estudiant. S’hi inclouen les de caràcter
esportiu, assemblees, viatges d’estudis, de pràctiques o de fi de carrera i altres de simi-
lars, sempre que hagin estat autoritzades pel centre d’estudis corresponent.

a.1) La protecció per accident escolar comprèn:
◆ assistència mèdica, amb possibilitat d’elecció de metge i centre. Inclou, segons el

cas, internament sanatorial i intervenció quirúrgica
◆ assistència farmacèutica
◆ indemnitzacions econòmiques, segons barem, en cas d’incapacitat
◆ subministrament i renovació d’aparells de pròtesi i ortopèdics
a.2) En cas de mort comprèn:
◆ despeses d’enterrament
◆ indemnització a aquells familiars que econòmicament depenguin de l’estudiant

assegurat: esposa, fills o ascendents directes més grans de 65 anys o incapacitats per a
tot treball, o germans menors o incapacitats, per aquest ordre de preferència

b) Cirurgia general
Establerta per a cervell i medul·la, pulmó i aparell circulatori, aparell digestiu, aparell
genitourinari, tocoginecologia, otorinolaringologia, oftalmologia i aparell locomotor.

b.1) Comprèn:
◆ despeses de diagnòstic
◆ assistència mèdica: elecció de metge i centre
◆ assistència farmacèutica
◆ despeses de quiròfan
◆ permanència en clínica: tots els serveis
◆ pròtesis de substitució, no les ortopèdiques

c) Neuropsiquiatria
c.1) En cas d’internament comprèn:
◆ assistència mèdica
◆ assistència farmacèutica
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◆ tractament especial (electroxoc, insulina, etc.)
◆ allotjament i manutenció en sanatoris adequats
c.2) En cas de tractament postsanatorial comprèn:
◆ honoraris mèdics, segons tarifes
◆ 70 % de les despeses de medicació
c.3) Durada: un any com a màxim. Hom pot continuar en tractament sis mesos més

en règim d’ambulatori. Graciablement aquesta prestació pot estendre’s per un any més
d’internament i sis mesos d’ambulatori, o bé un any de règim d’ambulatori, si abans no
ha existit internament.

d) Tuberculosi pulmonar i òssia
d.1) En cas d’internament comprèn:
◆ assistència mèdica: elecció d’especialista i centre
◆ assistència farmacèutica
◆ hospitalització en sanatori especialitzat (màxim tres anys)
◆  cirurgia toràcica
d.2) En cas que no sigui necessari l’internament comprèn:
◆ assistència mèdica total
◆ assistència farmacèutica en un 70 %
d.3) Durada màxima: 3 anys
e) Tocologia
e.1) Comprèn:
◆ possibilitat de triar especialista i centre en què el pacient desitja ésser atès
◆  assistència mèdica i quirúrgica, incloent-hi les visites al tocòleg prèvies al part
◆ assistència farmacèutica
◆ estada en centre hospitalari: assistència completa
f) Infortuni familiar

Aquesta prestació té per objecte assegurar l’estudiant quan la situació econòmica de la
seva família impedeixi la continuïtat dels seus estudis. En queden exclosos els estudi-
ants residents a Espanya de determinades nacionalitats.

f.1) Es concedirà aquesta prestació en els casos següents:
◆  Mort del cap de família, amb les conseqüències econòmiques esmentades anteri-

orment.
◆ Ruïna o fallida familiar. En cap cas s’entendrà com a tal la insuficiència permanent

de recursos econòmics per pagar els estudis.
f.2) Contingut:
◆ Pensió anual durant el nombre d’anys que resten al beneficiari per finalitzar la

seva carrera, sense repetir curs. Aquesta pensió s’incrementarà en aquells casos en què
el beneficiari sigui membre de família nombrosa. Aquestes pensions es produiran des
del primer dia del mes següent en què es va produir el fet. Són compatibles amb qualse-
vol altra beca escolar.

f.3) Sol·licitud:
Abans que transcorri un any des que es va produir el fet. Si se sol·licita passat aquest

termini, es concedirà a partir del primer dia del mes següent en què s’ha presentat la
documentació en qualsevol oficina de l’INSS.

g) Altres prestacions
Amb caràcter graciable, tenint en compte situacions econòmiques i circumstàncies
especials, l’assegurança escolar pot oferir assistència i tractament de fisioteràpia, cobal-
toteràpia, radiumteràpia, ronyó artificial i radioteràpia.

2. Assegurança escolar voluntària
Tots els alumnes, inclosos els menors de 28 anys, poden subscriure en el moment de la
matrícula la pòlissa d’assegurança (més informació a la secretaria del centre/documen-
tació de matrícula). El fet que s’hi renunciï no suposa la devolució de la taxa pagada.
Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

3. Servei d’esports
Es pot fer el pagament per fer-se soci del Servei d’Esports mitjançant la matrícula o bé
adreçant-se directament al Servei d’Esports (plaça Imperial Tàrraco). Si voluntàriament
s’ha seleccionat el Servei d’Esports, el fet que s’hi renunciï no comporta la devolució de
la taxa pagada. Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

INFORMACIÓ DE BEQUES

Per als estudis universitaris de primer i segon cicle, i alguns segons cicles, les beques
existents són les convocades pel Ministeri d’Educació i Ciència. N’hi ha de dos tipus: la
beca general i la beca de col·laboració. Les convocatòries que estableixen els requisits
per poder sol·licitar-ne una són publicades al BOE cada any durant el mes de juny.
Aquesta informació s’ha de confirmar quan es publiquin les convocatòries correspo-
nents.
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1. Beca general
Poden sol·licitar-la tots els estudiants de primer, primer i segon, i alguns segons cicles
universitaris. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre. 

Tots els alumnes que vulguin demanar una beca general han de presentar la sol·lici-
tud degudament emplenada a la secretaria del centre on s’han de matricular.

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se abans de formalitzar la matrícula; en cas
contrari, no hi ha possibilitat de beneficiar-se, si s’escau, de l’exempció provisional de taxes.

Els impresos de sol·licitud s’adquireixen en qualsevol estanc. N’hi ha dos models:
un per als estudiants que demanen beca de renovació i un altre per als qui demanen
beca de nova adjudicació. A les consergeries de cada centre es pot trobar informació
complementària.

Es consideren becaris de renovació els estudiants que, havent estat becaris el curs
anterior, no inicien un cicle universitari. Són becaris de nova adjudicació els estudiants
que demanen beca per primer cop a la universitat, els qui inicien un cicle universitari i
tots aquells a qui els va ésser denegada la sol·licitud el curs acadèmic anterior. S’entén
per inici de cicle universitari: en el pla antic, 1r de carrera, 4t de carrera i curs d’adapta-
ció, i en el pla nou, 1r i 3r o 4t, segons el tipus d’ensenyament.

Aquells sol·licitants que, tot i ésser becaris en el curs anterior, no estan d’acord amb
la quantia que els va ésser concedida o han variat la seva situació econòmica, han de
sol·licitar beca de nova adjudicació.

La concessió de la beca és per cicles acadèmics. L’estudiant que gaudeix d’una beca
durant qualsevol dels cursos compresos en un mateix cicle obté de manera automàtica
la renovació fins a la finalització d’aquest, si compleix els requisits acadèmics i no
supera en més d’un 20 % el límit de renda establert; això no obstant, és necessària la
presentació de la sol·licitud.

Qualsevol canvi d’estudis (dins la mateixa o una altra universitat) o modificació de
matrícula implica la necessitat d’actualitzar les dades a la sol·licitud de beca. Aquest fet
ha de comunicar-se a la secretaria del centre on s’ha efectuat la matrícula.

Per a més informació, cal adreçar-se al Servei de Gestió Acadèmica, c/ de l’Escorxa-
dor, s/n, 43003 Tarragona, telèfon 55 95 12.

2. Beca de col·laboració amb departaments
Aquestes beques poden ésser sol·licitades pels alumnes de l’últim curs del segon cicle
de facultats o escoles tècniques superiors que participin en un projecte de recerca ava-
lat per un professor.

Per a la concessió d’aquestes beques no es tenen en compte els requisits econòmics,
però sí els acadèmics, de manera que per obtenir-ne una s’han d’haver assolit les mitja-
nes següents en els cursos precedents de la carrera:

◆ per a ensenyaments tècnics: 6
◆ per a ensenyaments experimentals: 7
◆ per a ensenyaments no experimentals: 7,5
El termini de presentació de sol·licituds serà el que estableixi la convocatòria, que

habitualment finalitza al final de juliol.

3. Beca de col·laboració amb la URV
La URV convoca diverses beques de col·laboració en diferents activitats de la Universitat,
les quals estan regides per una normativa específica. Habitualment es convoquen les
següents, tot i que en funció de les necessitats de la URV se’n poden convocar d’altres:

◆ Atenció a la comunitat universitària
◆ Biblioteca
◆ Servei d’Esports
◆ Borsa de Treball
Per accedir-hi, cal estar matriculat a la Universitat d’un mínim de 50 crèdits. La con-

vocatòria apareix pel mes de setembre i s’obre un termini per presentar sol·licituds.
Els estudiants han de col·laborar durant quatre o tres hores diàries segons estableixi la

convocatòria. Aquestes beques també es convoquen durant el mes de juny per a l’estiu.

12  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aproven els criteris generals per a la
reforma dels ensenyaments de la URV, que figuren com a annex:

CRITERIS GENERALS PER A LA REFORMA DELS ENSENYAMENTS
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

1. Els plans d'estudis de la URV han de tenir continguts bàsics i de formació general relacio-
nats amb les diferents disciplines científiques que configuren un ensenyament, però també
han de preparar per a l'exercici d'activitats professionals. Consegüentment, en la mesura que
sigui possible han de recollir les principals innovacions de cadascun dels  camps del saber,
han de ser moderns, aplicables i han de respondre a les demandes del mercat social del tre-

Núm. 11-12



Full Oficial 15 / 28 de maig de 199642

ball. Això ha de comportar una certa generalitat i flexibilitat per adaptar-se a un món canvi-
ant, en el qual es produeix una ràpida evolució dels coneixements i de les necessitats socials.

2.  El nombre de CA (crèdits acadèmics) dels plans acadèmics hauria de tendir a ser,
en línies generals, el nombre mínim que marquen les directrius pròpies de cada pla
d'estudis publicades al BOE. Les raons d'aquesta opció són les d'impulsar una major
racionalitat en l'ordenació acadèmica dels diferents ensenyaments.

Més de 75 CA anuals per ensenyament es considera contraproduent per una deguda
assimilació dels continguts de les assignatures.

A aquest criteri general es poden establir molt poques excepcions, les quals hau-
ran d'estar plenament justificades en relació amb l'especificitat i singularitat de
l'ensenyament.

3. D'acord amb el punt 7 del Reial Decret de 1994, almenys un 15% del nombre de
crèdits de les matèries obligatòries o optatives han de reservar-se per matèries de caràc-
ter complementari o instrumental no específiques de la titulació en qüestió. Cosa que
significa el manteniment i reforç de la interdisciplinarietat.

4. Els CA de les matèries troncals han de tendir a ser els que marquen les directrius
pròpies de cada ensenyament, amb l'excepció que calgui incrementar-los mínimament
per ajustar-los al mòdul de crèdits per assignatures. En el cas de considerar-se que algu-
nes matèries necessiten més CA complementaris, aquests han de ser considerats com a
integrats en assignatures obligatòries aprovades per la Universitat.

5. Cal evitar l'excessiva fragmentació de les matèries en assignatures. El nombre de
CA per assignatura hauria de ser múltiple d’1,5. Les assignatures fonamentalment han
de ser de 4,5 CA teòrics= 6 CA totals per a les quadrimestrals, i de 9 CA teòrics i 12 CA
totals per a les que s'imparteixen al llarg del curs. 

Les assignatures optatives i complementàries podrien ser, en determinats casos, de 3 CA.
En cap cas una assignatura de més de 6 CA teòrics ha de ser impartida quadrimes-

tralment.
6. L'organització acadèmica del primer curs de cada ensenyament hauria de ser

anual a fi de contribuir a rebaixar el fracàs escolar i aconseguir una major adaptació
dels alumnes procedents de COU a la universitat.

En la mesura del possible, les úniques assignatures d'un primer curs haurien de ser
troncals i obligatòries.

7. Els CA de les assignatures optatives s'agruparan en blocs relacionats amb els
coneixements específics de l'ensenyament.

D'aquesta forma s'evita el llistat d'assignatures i les dificultats a introduir noves
assignatures al llarg dels anys de la vigència del pla.

El nombre de crèdits oferts en assignatures optatives no ha d'ultrapassar en 2-3
vegades el nombre de crèdits optatius que ha de fer l'alumne.

8. Tots els ensenyaments han de tenir un nombre determinat de CA de pràcticum o
pràctiques externes a la universitat. El nombre mínim de crèdits pràctics serà de 4,5 i
variarà segons la singularitat de cada ensenyament.

9. Els complements de formació o passarel·les per accedir a un ensenyament de 1r o
2n cicle es realitzaran simultàniament als ensenyaments de 1r cicle de procedència o del
2n cicle de destí, d'acord amb el que estableix el Reial decret de 10 de juny de 1994.

10. Amb relació als crèdits de lliure configuració, es manté el percentatge del 10% de
la càrrega lectiva global del pla d'estudis, i s'estableix una nova normativa que regula i
unifica criteris respecte als crèdits lliures extracurriculars i el seu reconeixement.

13  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aproven els cursos de postgrau i extensió
universitària següents:

Postgrau
Antropologia de la Medicina
Gestió d’Empreses (MBA)
Infermeria Comunitària
L’Acompanyament de la Persona a la Fi de la Vida i de la Família en el
Procés del Dol
Profundització en les Cures d’Infermeria en Gerontologia
La Importància del Cos en les Cures d’Infermeria
II Curs d’Enginyeria de Proteïnes
Enginyeria i Gestió Ambiental
Estudis Africans 
Especialització en Comptabilitat i Auditoria de Comptes

Extensió universitària
Curador Psiquiàtric II
Curs sobre la Unió Europea: Aspectes Jurídics i Econòmics
Gestió de Recursos Humans
Mercats i Productes Financers
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14  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aprova la proposta de preus dels cursos
d’estiu del Servei Lingüístic, que figura com a annex:

PROPOSTA DE CURSOS INTENSIUS D'ESTIU DE L'ÀREA D'IDIOMES 
MODERNS

Període de matricula: del 17 al 28 de juny
Període de classes: 1-26 de juliol

2-27 de setembre
Dies: de dilluns a divendres
Horari: 18-21 hores
Preu dels cursos:
Modalitat URV Altres
Ordinaris 40.425 47.250
Prova de nivell   1.000   1.000
Imprès de matricula      300      300

Oferta de cursos intensius ordinaris (90 hores)
Alemany: nivells I i II
Anglès: nivells I, II, III i IV
Espanyol per a estrangers: nivells I i II
Francès: nivell I
Italià: nivell I
Tots els cursos han de tenir un mínim de 12 alumnes

PROPOSTA DE CURSOS INTENSIUS D'ESTIU DE L'ÀREA DE 
LLENGUA CATALANA

Període de matricula: del 3 al 14 de juny
Període de classes: del 25 de juny al 24 de juliol
Dies: de dilluns a divendres
Horari: opció matí: 9-12 hores

opció tarda: 17-20 hores
Preu dels cursos: 
Modalitat URV Altres
Nivells A i B 14.000 21.000
Nivells C i D 19.000 28.000
Català per a estrangers 14.000 21.000
Prova de nivell      500      500
Imprès  300  300

Ofertes de cursos intensius ordinaris (60 hores)
Nivell A (Tarragona)
Nivell B (Tarragona)
Nivell C (Reus i Tarragona)
Nivell D (Tarragona)

15  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’acorda fer la següent precisió a la Nor-
mativa, aprovada en la Comissió Gestora de data 2-11-92, sobre la incompatibili-
tat entre permisos d’absència a la URV i càrrecs acadèmics: excepcionalment i
justificadament, la Comissió Delegada del Professorat podrà concedir el permís
per una absència superior a un mes per càrrecs acadèmics.

16  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aproven els Estatuts del Consorci de
Biblioteques Universitàries de Catalunya, que figuren com a annex, així com el
nomenament per part del rector de dos representants del Consorci.

ESTATUTS DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE 
CATALUNYA

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1 
La Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat
de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya i la Biblioteca
de Catalunya constitueixen un consorci amb el nom de Consorci de Biblioteques Univer-
sitàries de Catalunya, amb l'objectiu fonamental de millorar la qualitat dels serveis biblio-
tecaris a través de la cooperació interbibliotecària i amb les finalitats següents:
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a) Crear i gestionar el catàleg col·lectiu de les biblioteques del consorci de manera
que s'incrementi l'efectivitat de la investigació i de l'ensenyament en augmentar els
recursos bibliotecaris disponibles de forma immediata.

b) Incrementar la productivitat científica en millorar l'accés de la comunitat univer-
sitària catalana a les col·leccions bibliogràfiques existents a través de la informació
bibliogràfica i del préstec interbibliotecari.

c) Millorar els serveis bibliotecaris existents i estalviar costos en la catalogació, gràcies
al fet de compartir recursos ja existents, especialment registres bibliogràfics i d'autoritats.

d) Promoure plans de cooperació, serveis bibliotecaris conjunts, l'adquisició com-
partida de recursos i la connexió a xarxes nacionals i internacionals en un sector on
això és especialment necessari i factible.

e) Experimentar i fomentar l'aplicació de noves tecnologies de la informació als ser-
veis bibliotecaris i potenciar la formació tecnològica del personal que treballa a les
biblioteques.

f) Col·laborar en altres iniciatives que sorgeixin de cooperació interbibliotecària i de
catàlegs col·lectius, especialment en l'àmbit català.

ARTICLE 2
El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya té caràcter voluntari i indefinit,
és una entitat de dret públic i es regeix pels seus Estatuts i supletòriament per la legisla-
ció aplicable d'acord amb l'ordenament jurídic. 

ARTICLE 3
El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya té personalitat jurídica pròpia per
al compliment de les seves finalitats i pot realitzar actes d'administració o de disposició de
béns, celebració de contractes i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d'acord
amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius que estableixen aquests Estatuts.

ARTICLE 4
El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya tindrà la seva seu a Barcelona,
a l'edifici TL del campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (c/ Jordi
Girona, 29). No obstant això, es pot canviar el domicili del Consorci per acord del Con-
sell de Govern.

ARTICLE 5
La integració en el Consorci d'altres organismes o entitats, amb l'acceptació prèvia dels
presents Estatuts, es regirà pel que preveu l'article 13 d'aquests i comportarà l'adequa-
ció en la composició de l'estructura organitzativa del centre.

CAPÍTOL 2. ÒRGANS DE GOVERN

ARTICLE 6
El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya es regeix pels òrgans següents:

a) Consell de Govern
b) Comissió Executiva
c) Direcció Tècnica

CAPÍTOL 3. EL CONSELL DE GOVERN

ARTICLE 7
7.1 El Consell de Govern és l'òrgan superior del Consorci i està format per dos represen-
tants de cada una de les entitats consorciades. També formen part del Consell de
Govern dos representants del Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat
de Catalunya. El director tècnic ha d'assistir a les reunions del Consell de Govern, amb
veu però sense vot.

7.2 En el supòsit que s'incorporin nous membres al Consorci, el Consell de Govern
ha de decidir el nombre de representants que correspondran a cadascun d'ells, els quals
han de ser nomenats per la institució corresponent.

ARTICLE 8
8.1 El Consell de Govern ha d'elegir entre els seus membres el president i el vicepresi-
dent del Consell de Govern.

8.2 El Consell de Govern, a proposta del president, ha de nomenar un dels seus
membres com a secretari.

8.3 Els càrrecs de president, vicepresident i secretari tenen una durada de quatre
anys i poden ser renovats un sol mandat consecutiu.

ARTICLE 9
La durada del mandat dels membres del Consell de Govern és de quatre anys i pot ser
renovat successivament.

ARTICLE 10
Són atribucions del Consell de Govern:

a) L'aprovació del programa global d'activitats.
b) L'aprovació del pressupost, les tarifes i la plantilla de personal.
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c) La censura de comptes.
d) L'aprovació de la memòria de la gestió i del balanç de l'exercici anterior.
e) L'acord d'admissió de nous membres.
f) El nomenament i la separació del director tècnic.
g) El nomenament i la revocació dels membres de la Comissió Executiva.
h) La creació de comissions d'assessorament sobre aquells temes relacionats amb

els objectius del Consorci.
i) L'acord de modificació dels Estatuts. 
j) L'aprovació dels reglaments del Consorci.
k) L'acord de la dissolució i liquidació del Consorci.
l) L'acord dels actes de disposició del patrimoni del Consorci.
m) L'exercici d'accions judicials.

ARTICLE 11
11.1 El Consell de Govern s'ha de reunir, convocat pel president o, en nom seu, pel
secretari del Consell, com a mínim una vegada l'any en sessió ordinària. Es pot reunir
també en sessió extraordinària per iniciativa del president o quan ho sol·licitin com a
mínim la tercera part dels seus membres.

11.2 De cada sessió, el secretari n'ha d'aixecar l'acta corresponent.
11.3 Les convocatòries de les sessions s'han de fer per escrit, amb l'ordre del dia

corresponent a la reunió, i s'han de notificar a tots els membres almenys amb quinze
dies d'antelació, llevat que es tracti de convocatòries de sessions extraordinàries, la
notificació de les quals s'ha de fer amb un termini mínim de cinc dies laborables.

ARTICLE 12
12.1 L'adopció d'acords pel Consell de Govern requereix l'assistència, com a mínim,
de la meitat dels seus membres i del president i el secretari, o, si s'escau, dels qui els
substitueixin. 

12.2 Els acords s'han d'adoptar per la majoria simple dels assistents, excepte en els
casos en què aquests Estatuts estableixin un règim diferent. El president del Consell de
Govern ha de dirimir amb el seu vot els empats que es puguin produir.

12.3 Cal el vot favorable de les dues terceres parts del nombre legal de membres del
Consell de Govern per a la validesa dels acords que s'adoptin sobre les matèries
següents:

a) La proposta d'admissió de nous membres del Consorci.
b) La proposta de modificació dels Estatuts i d'aprovació dels reglaments del Con-

sorci.
c) El nomenament de les persones que integren la Comissió Executiva.
d) El nomenament i la separació del director tècnic.
12.4 L'assumpció pel Consorci d'obligacions econòmiques no previstes en el seu

pressupost anual requereix l'aprovació del Consell de Govern i comporta, si escau, la
modificació del pressupost. La modificació de les obligacions financeres de les instituci-
ons consorciades requereix l'autorització prèvia, de forma expressa i per escrit, dels
òrgans de govern d'aquestes institucions, llevat de les operacions de crèdit destinades a
cobrir necessitats de tresoreria segons els drets reconeguts a favor del Consorci. 

CAPÍTOL 4. LA COMISSIÓ EXECUTIVA

ARTICLE 13
13.1 La Comissió Executiva actua com a òrgan permanent d'administració, gestió i pro-
posta, amb les facultats que li assigna el Consell de Govern.

13.2 La Comissió Executiva està integrada per sis membres, d'acord amb la compo-
sició següent:

a) El president del Consell de Govern, que fa les funcions de president d'aquesta
Comissió. El president pot delegar el vicepresident perquè faci aquesta funció.

b) Cinc membres designats pel Consell de Govern entre els seus membres, un dels
quals ha de ser representant del Comissionat per a Universitats i Recerca. El director
tècnic del Consorci ha d'assistir a les reunions, amb veu però sense vot.

13.3 Són també atribucions de la Comissió Executiva:
a) La proposta del programa global d'activitats.
b) La proposta del pressupost, les tarifes i la plantilla de personal.
c) La proposta de revisió de comptes.
d) La realització i la presentació de la memòria de la gestió i del balanç de l'exercici

anterior.
e) La proposta d'admissió de nous membres.
f) La proposta de nomenament del director tècnic.
h) La proposta dels reglaments del Consorci.
i) La proposta de l'exercici d'accions judicials.
j) L'aprovació de les operacions de crèdit destinades a cobrir necessitats de tresoreria.
k) La contractació de personal.
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ARTICLE 14
14.1 La Comissió Executiva s'ha de reunir, convocada pel president, almenys un cop
cada trimestre. 

14.2 De cada sessió, el director tècnic, exercint de secretari, n'ha d'aixecar l'acta
corresponent.

ARTICLE 15
Per a la presa de decisions en la Comissió Executiva, hi han de ser presents, com a
mínim, la meitat dels seus membres i el president i el secretari o, si s'escau, els qui els
substitueixin. Els acords s'han d'adoptar per la majoria simple dels vots emesos. El pre-
sident de la Comissió exerceix el vot de qualitat. 

ARTICLE 16
16.1 El president de la Comissió Executiva té per funció coordinar les grans línies
d'actuació de la Comissió i la presentació dels balanços corresponents al Consell de
Govern.

16.2 En cas d'absència o malaltia, el president de la Comissió Executiva pot delegar
les seves funcions en algun dels membres d'aquesta Comissió.

CAPÍTOL 5. LA DIRECCIÓ TÈCNICA

ARTICLE 17
17.1 El director tècnic té per funcions l'assoliment dels objectius i criteris marcats pel
Consell de Govern i la Comissió Executiva, i també les tasques de gestió i planificació
de les activitats del Consorci.

17.2 El director tècnic, per millorar la detecció de necessitats i la prestació de ser-
veis, té el suport i l'assessorament d'una Comissió Tècnica formada pels directors de les
biblioteques de les institucions consorciades. Les reunions de la Comissió Tècnica han
de ser tres a l'any, com a mínim.

ARTICLE 18 
Correspon al director tècnic l'exercici de les funcions següents:

a) Exercir la direcció del Consorci i la coordinació de les seves activitats.
b) Elaborar la proposta d'avantprojecte de pressupost del Consorci, d'acord amb les

instruccions del president, i executar el pressupost ordenant les despeses i els paga-
ments.

c) Dirigir els serveis i el personal del Consorci, així com la contractació administra-
tiva d'obres, béns i serveis.

d) Establir contactes amb organismes de la mateixa naturalesa per a la consecució
d'acords i convenis o la realització d'actuacions conjuntes, i donar-ne compte a la
Comissió Executiva i al president.

e) Executar els acords del Consorci, llevat d'aquells que siguin competència del pre-
sident. 

f) Disposar la tramitació i elevar a la Comissió Executiva i al president tots aquells
assumptes la resolució dels quals els correspongui.

g) Totes les funcions que se li encomanin o per les quals se'l delegui expressament. 

CAPÍTOL 6. RÈGIM FINANCER

ARTICLE 19
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci de Biblioteques Universitàries de
Catalunya disposa dels recursos següents:

a) Els ingressos produïts per quotes d'utilització d'usuaris.
b) Les subvencions anuals que, per al seu funcionament i a càrrec dels seus pressu-

postos, li atorgui la Generalitat de Catalunya. 
c) Les aportacions a càrrec de les entitats consorciades.
d) Les aportacions, subvencions, donacions, llegats i ajuts de tot tipus que rebi d'ins-

titucions públiques o privades o de particulars.
ARTICLE 20

El Consorci es forneix de les tarifes que abonen els usuaris per la utilització dels serveis.
ARTICLE 21

21.1 Per al control financer, el Consorci s'até al que disposa el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, i també la resta de normativa aplicable. Els comptes
del Consorci s'han d'auditar anualment.

21.2 Les activitats econòmiques del Consorci s'han d'ajustar al que disposi el pres-
supost anual aprovat pel Consell de Govern. En tot el que aquest no prevegi, s'ha d'apli-
car el que estableix l'article 12.4.

ARTICLE 22
22.1 El règim de contractació i les adquisicions patrimonials estan subjectes al dret públic.

22.2 Amb caràcter general, el personal del consorci està sotmès al règim laboral,
sense perjudici que, si es considera necessari, s'hi pugui adscriure personal funcionari.
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CAPÍTOL 7. SEPARACIÓ DE MEMBRES I DISSOLUCIÓ

ARTICLE 23
23.1 La separació de qualsevol de les entitats que formen part del Consorci s'ha de noti-
ficar al president del Consell de Govern i és efectiva a partir de la següent reunió
d'aquest, sempre que no en resultin perjudicats els interessos públics generals que el
Consorci representa i que la institució que se'n separi estigui al corrent dels seus com-
promisos anteriors i garanteixi la liquidació de les seves obligacions contretes fins al
moment de la separació.

23.2 El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya es pot dissoldre per
acord unànime de les entitats que integren el Consorci o per impossibilitat legal o mate-
rial d'acomplir les seves finalitats.

L'acord de dissolució ha de determinar el procediment que s'ha de seguir pel que fa
als béns i recursos del Consorci.

17  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’acorda que la correcció i traducció del
català a l’espanyol que figura en els preus del Servei Lingüístic per al curs 1995-
96 es traslladi a l’apartat d’idiomes moderns.

18  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’acorda enviar un escrit a la Junta de
Govern de la Universitat del País Basc per manifestar el rebuig a l’acte d’agressió
sofert la setmana passada, que figura com a annex:
«La Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, reunida en sessió ordinària el dia
28 de maig de 1996, manifesta el seu rebuig a l'acte d'agressió sofert la setmana pas-
sada per la Universitat del País Basc. El caire manifestament feixista de l'agressió no és
més que una confirmació del que l'assassinat del professor Tomás i Valiente va fer palès:
que la universitat és avui un punt de mira dels violents i dels intolerants. En solidaritzar-
nos amb la Universitat del País Basc, com ho vam fer en el seu dia amb la Universitat
Autònoma de Madrid, volem deixar constància del compromís de tots els universitaris
amb la llibertat, la tolerància i el progrés.»

19  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de
places de professorat interí i contractat, així com la composició de les comissions
que han de fer una proposta de selecció, que figuren com a annex:

Núm. 250
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

Departament d’Enginyeria Electrònica
Àrea de coneixement: Tecnologia electrònica
Categoria: Associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Instrumentació electrònica i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Francesc Xavier Correig Blanchar (TU), president; Lluís Martínez Salamero
(CU), Javier Maixé Altés (TEU), Joan Salvadó Rovira (TU), Francesc Xavier Grau Vidal
(TU), vocals.

Núm. 474
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA

Departament d’Infermeria
Àrea de coneixement: Infermeria
Categoria: Associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: I. mèdico-quirúrgica de l’adult, Teoria i pràctiques i les pròpies de l’àrea de
coneixement
Comissió: Roser Ricomà Muntané (TEU), president; Carme Tió Molist (TEU), Dolors Cid
Buera (TEU), Pedro Cobos Carbó (TU), Joan Domènec Fernández Ballart (TU), vocals.

Núm. 652
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

Departament d’Infermeria
Àrea de coneixement: Infermeria
Categoria: Associat, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Infermeria comunitària: salut laboral i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Rosa Gemma Queral Casanova (TEU), president; Dolors Cid Buera (TEU),
Roser Ricomà Muntané (TEU), Montserrat Riera Torruella (TEUI), Joan Domènec Fernán-
dez Ballart (TU), vocals.
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Núm. 888
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

ABS DE VILA-SECA

Departament d’Infermeria
Àrea de coneixement: Infermeria
Categoria: Associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Infermeria comunitària, Pràctiques clíniques i les pròpies de l’àrea de conei-
xement
Comissió: Rosa Gemma Queral Casanova (TEU), president; Dolors Cid Buera (TEU),
Roser Ricomà Muntané (TEU), Miquel López Tortosa (TEU), Joan Domènec Fernández
Ballart (TU), vocals.

Núm. 228
ESCOLA D’ENOLOGIA

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Àrea de coneixement: Biologia vegetal
Categoria: Associat, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Patologia i tractaments, Tècniques de producció vegetal i les pròpies de
l’àrea de coneixement
Comissió: Montserrat Nadal Roquet-Jalmar (TEU), president; Paloma Sánchez-Casas
Padilla (TEUI), Núria Cañameras Riba (TEU), Anna Mantecón Arranz (TU), José Fran-
cisco Cano Lira (CEU), vocals.

Núm. 850
ESCOLA D’ENOLOGIA

Departament de Bioquímica i Biotecnologia
Àrea de coneixement: Bioquímica i biologia molecular
Categoria: Titular d’universitat interí, temps complet
Docència: Bioquímica (ensenyament d’Enologia), Metodologia i experimentació en bio-
química II (ensenyament de Bioquímica, Disseny de biocatalitzadors (ensenyament de
Bioquímica) i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Jaume Palau Albet (CU), president; Albert Bordons de Porrata Doria (TU),
Francisco Javier Remesar Betlloch (TU), Àngels Serra Albet (TU), Xavier Farriol Roigés
(TU), vocals.

Núm. 743
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Departament de Dret
Àrea de coneixement: Dret financer i tributari
Categoria: Associat, tipus 1 (9 crèdits)
Comissió: Joan Pagès Galtes (TU), president; Mercedes Peláez Marques (TEUI), Antoni
Terceño Gómez  (TU), Ramon M. Burrut Ribes (TEU), Martín Oliva Fures (CU), vocals.

Núm. 525
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Àrea de coneixement: Economia aplicada
Categoria: Associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Teoria econòmica i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Martín Oliva Fures (CU), president; Agustí Segarra Blasco (TU), Misericòrdia
Carles Làvila (TEU), Raúl Ángel Navarro Roldán (TEU), Juan Ramón Alabart Córdoba
(TU), vocals.

Núm. 535
FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Departament de Gestió d’Empreses i Economia
Àrea de coneixement: Economia aplicada
Categoria: Associat, tipus 1 (18 crèdits)
Docència: Economia espanyola i mundial i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Martín Oliva Fures (CU), president; Agustí Segarra Blasco (TU), Misericòrdia
Carles Làvila (TEU), Raúl Ángel Navarro Roldán (TEU), Juan Ramón Alabart Córdoba
(TU), vocals.
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Núm. 861
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Departament de Pedagogia
Àrea de coneixement: Mètodes d’investigació i diagnòstic en educació
Categoria: Associat, tipus 1 (9 crèdits)
Docència: Diagnòstic en educació, Orientació professional: programes i sistemes d’ori-
entació professional, Intervenció educativa en problemes fonamentals de desadaptació
social: el diagnòstic de la desadaptació social i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Vicent Sebastià Ferreres Pavia (CU), president; Mercè Gisbert Cervera (TU),
Ramon Maria Ripoll Borrell (TU), Rosa Gemma Queral Casanova (TEU), Misericòrdia
Camps Llauradó (TU), vocals.

Núm. 887
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Medicina preventiva i salut pública
Categoria: Associat mèdic, tipus 2 (4,5 crèdits)
Docència: Medicina preventiva i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Joan Domènec Fernández Ballart (TU), president; Joan Maria Llobet Mallafré
(TU), Miquel López Tortosa (TEU), Lluís Nualart Berbel (AM), Victòria Amargos
Maronda, vocals.

Núm. 784/887
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea de coneixement: Medicina preventiva i salut pública
Categoria: Associat mèdic, tipus 2 (4,5 crèdits)
Docència: Medicina preventiva i les pròpies de l’àrea de coneixement
Comissió: Joan Domènec Fernández Ballart (TU), president; Joan Maria Llobet Mallafré
(TU), Miquel López Tortosa (TEU), Lluís Nualart Berbel (AM), Victòria Amargos
Maronda, vocals.

Núm. 420
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Medicina 
Categoria: Associat mèdic, tipus 2 (4,5 crèdits)
Comissió: Lluís Masana Marín (CU), president; Josep Maria Olivé Plana (TU), Rosa Solà
Alberich (TU), Lluís Nualart Berbel (AM), Antoni Castro Salomó (AM), vocals.

Núm. 437
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Cirurgia
Categoria: Associat mèdic, tipus 1 (9 crèdits)
Comissió: Daniel del Castillo Déjardin (TU), president; Rodrigo Miralles Marrero (TEUI),
Glòria Morelló Castro (TU), Antonio Ruiz Guillén (AM), Jesús José Sánchez Pérez (A),
vocals.

Núm. 872
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

CAP RIERA MIRÓ

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Medicina 
Categoria: Associat mèdic, tipus 2 (4,5 crèdits)
Comissió: Lluís Masana Marín (CU), president; Rosa Solà Alberich (TU), Jordi Salas Sal-
vadó (TU), Francesc Vidal Marsal (TUI), Alberto Martínez Vea (TU), vocals.
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Núm. 889
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Departament de Medicina i Cirurgia
Àrea de coneixement: Medicina 
Categoria: Associat mèdic, tipus 2 (4,5 crèdits)
Comissió: Lluís Masana Marín (CU), president; Josep Maria Olivé Plana (TU), Rosa Solà
Alberich (TU), Lluís Nualart Berbel (AM), Antoni Castro Salomó (AM), vocals.
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Convenis

20  Acord de 28 de maig de 1996, pel qual es ratifiquen els convenis següents:

Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili.

Conveni de col·laboració institucional en temes de recerca i desenvolupament tec-
nològic entre les universitats i centres públics de recerca catalans.

Conveni de cooperació entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques
(CSIC) i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona per al reconeixement del grup de
Prehistòria del Departament de Geografia i Història d’aquesta Universitat com a unitat
associada al CSIC a través del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Conveni marc de col·laboració entre la Facultat de Ciències Econòmiques i Empre-
sarials de la URV i l’Institut Municipal d’Acció Cultural.

Conveni específic de col·laboració entre la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la URV i l’Institut Municipal d’Acció Cultural.

Conveni específic per al projecte d’unitat de promoció i desenvolupament (UPD)
que han de realitzar la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la URV i
Reus Desenvolupament Econòmic, SA.

Conveni entre la URV i el Centre d’Estudis Marítims i d’Activitats del Port de
Tarragona.

Acord específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i el
Centre d'Investigacions Energètiques, Mediambientals i Tecnològiques per a la realitza-
ció conjunta del curs per a graduats: bombes de calor i reciclatge d’energia: tecnologies
i aplicacions.

Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili.

Pla operatiu per a l’exercici 1996 entre l'Agència Espanyola de Cooperació Interna-
cional i la Universitat Rovira i Virgili.

Pròrroga del Conveni específic de cooperació entre la URV i la Fundació Universitat
Federal de Rondònia (àrea Filologia Espanyola).

Conveni amb la Universitat d’Arizona.

Conveni de col·laboració entre la Secretaria d’Estat per a la Cooperació Internacio-
nal i per a Iberoamèrica, del Ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya, l’Agència Espanyola
de Cooperació Internacional, les universitats llatinoamericanes de països de parla por-
tuguesa i les universitats espanyoles, per al desenvolupament del programa de coopera-
ció Intercampus.

Conveni entre el Centre de Documentació Europea (CDE) i la URV.

Conveni entre el Departament de Cultura i les universitats de Barcelona, Autònoma
de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, de Girona, Rovira i Virgili i de
Lleida.

Conveni per al desenvolupament d’un programa de cooperació educativa entre
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la URV i l’Associació Empresarial
Química de Tarragona.
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Conveni específic de col·laboració entre ENDESA-IBERDROLA, SA, Central Nuclear
Vandellòs II, AIE i la URV.

Conveni de col·laboració institucional, acadèmica i científica entre el Patronat de la
Biblioteca Pública Arús (BPA) i la Universitat Rovira i Virgili.

Contracte d’investigació entre l’empresa Cía. Vinícola del Norte de España, SA i la
URV.

Acord de cooperació bibliotecària interuniversitària.
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