
  

U
N

IV
ER

SITA
T

R
O

V
IR

A
 I V

IR
G

ILI

 

Full Oficial

 

Any VI · Núm. 23

Junta de Govern
del 16 de març de 1998

 

Sumari

 

Índex 3

Disposicions 5

Càrrecs, nomenaments i personal 56

Convenis 58

 

This document was created with FrameMaker 4 0 2



 

Full Oficial 

 

23 

 

/ 

 

16 de març de 19982



 

Full Oficial 

 

23 

 

/ 

 

16 de març de 19983

 

 

 

Índex

 

Disposicions

 

1  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual segons la disposició addicional 8a dels
Estatuts i en relació amb l’article 47.1 dels Estatuts i els articles 19.5 i 24 de la
Normativa general d’eleccions dels òrgans de govern, davant la proposta
aprovada pel Consell Rectoral en la seva sessió del dia 10 de març de 1998,
s’acorda que sigui el vicerector més antic en el càrrec qui substitueixi el rec-
tor en la seva condició d’òrgan unipersonal de govern i de president d’òrgans
col·legiats. 

 

pàg. 5

 

2  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual en aplicació de la disposició addicional
8a dels Estatuts i en relació amb l’article 43.2 dels mateixos Estatuts, s’acorda
que el càlcul de la representativitat al Claustre es faci en funció dels membres
nats existents (a aquest efecte no es comptabilitzaran els directors de departa-
ment). Aquesta representativitat no variarà durant la legislatura, amb indepen-
dència de l’increment o la disminució dels membres nats, que figura com a
annex. 

 

pàg. 5

 

3  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual a proposta de la Junta Electoral, interpretant
l’article 43.2.

 

g

 

 dels Estatuts, s’acorda que el càlcul d’EJC per a la representativitat del
personal acadèmic al Claustre s’ajusti a la realitat de la docència de cada departa-
ment i que, al mateix temps, a l’efecte de les eleccions, es consideri la plantilla ocu-
pada i no la teòrica ni la dotada. Els EJC es comptabilitzaran com a equivalents de
jornada completa laboral, entenent per jornada completa laboral 37,5 h/setmana.
Aplicant l’article 33.3 del títol V de la Llei de reforma universitària i el Reial
decret 1558/1986, de 28 de juny, que fa referència als concerts entre la Universi-
tat i les institucions sanitàries, el còmput màxim de professors associats per cada
departament no superarà el 20% dels catedràtics i professors titulars de cada
departament. 

 

pàg. 5

 

4  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la relació de cursos i seminaris,
així com el pressupost de la Universitat d’Estiu de 1998, que figura com a annex.

 

pàg. 5

 

5  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifica la programació de nous ense-
nyaments per al curs 1999-2000, aprovada per la Junta de Govern del 10-3-97.

 

pàg. 6

 

6  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova el nombre d’entrada d’alumnes
(pròrroga de l’any anterior). 

 

pàg. 6

 

7  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la Normativa d’ordenació acadè-
mica, que figura com a annex. 

 

pàg. 6

 

8  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’autoritza la Comissió Delegada de Polí-
tica Docent perquè aprovi el POA del curs 1998-99. 

 

pàg. 14

 

9  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aproven les Normes acadèmiques per al
curs 1998-99, que figuren com a annex. 

 

pàg. 14

 

10  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aproven les Normes de matrícula per al
curs 1998-99, que figuren com a annex. 

 

pàg. 31

 

11  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la Normativa per emplenar actes
d’examen per al curs 1998-99, que figura com a annex. 

 

pàg. 36

 

12  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aproven els cursos de postgrau i exten-
sió universitària per al segon quadrimestre del curs 1997-98, que figuren com a
annex. 

 

pàg. 37

 

13  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la Normativa de propietat indus-
trial de la Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex. 

 

pàg. 38

 

14  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifica la priorització d’ajuts d’infraes-
tructura científica per al 1997, que figura com a annex. 

 

pàg. 39

 

15  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la convocatòria de 1998 de bor-
ses de mobilitat de 3r cicle, que figura com a annex. 

 

pàg. 39
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16  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la convocatòria de 1998 d’ajuts
per organitzar congressos, simposis o altres reunions científiques, que figura com
a annex. 

 

pàg. 40

 

17  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova el doctorat europeu i el procedi-
ment de cotutela, que figuren com a annex. 

 

pàg. 40

 

18  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la convocatòria de beques de
col·laboració amb la Universitat d’Estiu del curs 1997-98, que figura com a
annex. 

 

pàg. 41

 

19  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la convocatòria de beques de
col·laboració amb l’organització de l’automatrícula del curs 1997-98, que figura
com a annex. 

 

pàg. 43

 

20  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’acorda que sigui la Comissió Dele-
gada de Política d’Estudiants i Cooperació Exterior la que aprovi les convoca-
tòries d’ajuts econòmics als estudiants per a la realització d’activitats
culturals l’abril de 1998, així com les convocatòries de beques de col·labora-
ció amb el Servei d’Esports per a tasques de monitor de natació durant el
1997-98 i de socorrista. 

 

pàg. 46

 

21  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual es prorroga el calendari laboral del perso-
nal d’administració i serveis, que figura com a annex. 

 

pàg. 46

 

22  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifiquen les modificacions del pressu-
post de l’any 1997. 

 

pàg. 46

 

23  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifiquen els preus dels serveis de la
URV, que figuren com a annex. 

 

pàg. 46

 

24  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’acorda que mentre no es constitueixi
una nova Junta de Govern, les comissions delegades continuaran funcionant
per a assumptes de tràmit mantenint la seva composició. Únicament s’adme-
tran els canvis dels membres que deixin de pertànyer a la Junta de Govern per
motius electorals (degans/directors de centres i directors de departament),
que seran substituïts pels seus homòlegs. Aquest acord modifica, mentre no hi
hagi una nova Junta de Govern, l’acord núm. 26 de la Junta de Govern del dia
16-6-96. 

 

pàg. 54

 

25  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’acorda comprar la finca situada a la
zona educacional compresa entre el vial principal d’accés a La Salle i que serveix
d’accés a l’Institut Politècnic de Formació Professional Comte de Rius, propietat
dels hereus de Manuela Solé Vidal, per un import de 2.700.000 PTA. 

 

pàg. 54

 

26  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’acorda el canvi de domicili fiscal de la
Universitat al carrer de l’Escorxador, s/n. 

 

pàg. 54

 

27  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifiquen les modificacions dels itine-
raris aprovats per al curs 1997-98, aprovades per la Comissió de Política Docent
del 27-11-97, que figuren com a annex. 

 

pàg. 54

 

Càrrecs, nomenaments i personal

 

28  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la 9a convocatòria de cossos
docents universitaris i els seus tribunals, que figura com a annex. 

 

pàg. 56

 

29  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la proposta de concursos a cos-
sos docents per a places de 2a promoció interna del professorat i els seus tribu-
nals, que figura com a annex. 

 

pàg. 57

 

30  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual es nomenen els nous membres del Secre-
tariat d’Estudiants, que figuren com a annex. 

 

pàg. 57

 

31  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual es designen els estudiants membres de la
Junta Electoral, que figuren com a annex. 

 

pàg. 57

 

32  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifica l’acord de la Comissió Dele-
gada de Professorat segons el qual s’aprova la comissió de serveis a favor de la
Dra. Sílvia Sastre Riba, perquè pugui prestar els seus serveis al Departament de
Ciències Humanes i Socials de la Universitat de La Rioja del 16 de febrer fins al
30 de setembre de 1998. 

 

pàg. 57

 

Convenis

 

33  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifiquen diversos convenis. 

 

pàg. 58
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Disposicions

 

1  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual segons la disposició addicional 8a dels
Estatuts i en relació amb l’article 47.1 dels Estatuts i els articles 19.5 i 24 de la
Normativa general d’eleccions dels òrgans de govern, davant la proposta apro-
vada pel Consell Rectoral en la seva sessió del dia 10 de març de 1998, s’acorda
que sigui el vicerector més antic en el càrrec qui substitueixi el rector en la seva
condició d’òrgan unipersonal de govern i de president d’òrgans col·legiats.

 

2  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual en aplicació de la disposició addicional 8a
dels Estatuts i en relació amb l’article 43.2 dels mateixos Estatuts, s’acorda que el
càlcul de la representativitat al Claustre es faci en funció dels membres nats exis-
tents (a aquest efecte no es comptabilitzaran els directors de departament).
Aquesta representativitat no variarà durant la legislatura, amb independència de
l’increment o la disminució dels membres nats, que figura com a annex:

 

A partir dels membres nats, els representants al Claustre Universitari seran 184, distribuïts
de la manera següent:

Membres nats 22
Personal docent 92
Alumnes 48
PAS 22
T

 

OTAL

 

 C

 

LAUSTRE

 

184

 

3  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual a proposta de la Junta Electoral, interpre-
tant l’article 43.2.

 

g

 

 dels Estatuts, s’acorda que el càlcul d’EJC per a la representa-
tivitat del personal acadèmic al Claustre s’ajusti a la realitat de la docència de
cada departament i que, al mateix temps, a l’efecte de les eleccions, es consideri
la plantilla ocupada i no la teòrica ni la dotada. Els EJC es comptabilitzaran com a
equivalents de jornada completa laboral, entenent per jornada completa laboral
37,5 h/setmana. Aplicant l’article 33.3 del títol V de la Llei de reforma università-
ria i el Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, que fa referència als concerts entre
la Universitat i les institucions sanitàries, el còmput màxim de professors associ-
ats per cada departament no superarà el 20% dels catedràtics i professors titulars
de cada departament.

 

4  

 

S’acorda aprovar la relació de cursos i seminaris, així com el pressupost de la
Universitat d’Estiu de 1998, que figura com annex:

 

1. RELACIÓ DE CURSOS I SEMINARIS

 

Cursos Dates de celebració

 

Política, Economia i Societat al Canadà 6, 7, 8, 9 i 10 de juliol
Competitivitat i Sostenibilitat en Turisme 6, 7 i 8 de juliol
Futur de l’Educació a Europa 6 i 7 de juliol
Tàrraco i el Llegat de Roma 6, 7 i 8 de juliol
Neurologia 8, 9 i 10 de juliol
Problemes Actuals del Dret Mediambiental 6, 7, 8, 9 i 10 de juliol
Tast dels Vins (Taller) 6, 7, 8 i 9 de juliol
Gestió de Residus Radioactius
i Desmantellament d’Instal·lacions Nuclears 13, 14, 15 i 16 de juliol

Exercici Físic, Esport i Salut 15, 16 i 17 de juliol
La Ciència de la Ciència Ficció 13, 14, 15 i 16 de juliol
Viure, Créixer i Envellir 13, 14 i 15 de juliol
Robòtica i Societat 13, 14 i 15 de juliol
L´Educació del segle XXI: Espais Virtuals
i Ciberprofessors 13, 14, 15 i 16 de juliol

Màrqueting vinícola: el repte de la competició 13, 14, 15, 16 i 17 de juliol
Les Cultures del Rock
(Música, Imaginari i Noves Tecnologies) 20, 21, 22, 23 i 24 de juliol

Visió Actual de l’Univers 20, 21 i 22 de juliol
La Integració Econòmica: Reptes i Oportunitats 13, 14, 15 i 16 de juliol
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2. PRESSUPOST

 

Ingressos

 

Matrícula 15.472.000 PTA
Subvencions 12.595.000 PTA
T

 

OTAL

 

 

 

INGRESSOS

 

28.067.000 PTA

 

Despeses

 

Cursos 8.423.590 PTA
Seminaris 12.525.500 PTA
Dinars 3.250.000 PTA
Impremta 817.910 PTA
Inauguració 300.000 PTA
Activitats complementàries 500.000 PTA
Becaris, administració i logística 2.250.000 PTA
T

 

OTAL

 

 

 

DESPESES

 

28.067.000 PTA

 

3. PREUS DE LES MATRÍCULES

 

◆

 

Curs de 15h/1,5 crèdits: 12.000 ptes. universitaris/15.000 ptes. externs

 

◆

 

Curs de 20h/2 crèdits: 16.000 ptes. universitaris/20.000 ptes. externs

 

◆

 

Curs de 25h/2,5 crèdits: 18.000 ptes. universitaris/22.000 ptes. externs

 

◆

 

Curs de 30h/3 crèdits: 20.000 ptes. universitaris/25.000 ptes. externs

 

4. LA MATRÍCULA DEL CURS INCLOU

 

◆

 

Els dinars durant els dies en què s’imparteixen els cursos.

 

◆

 

Les activitats complementàries de la UET.

 

5  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifica la programació de nous ense-
nyaments per al curs 1999-2000, aprovada per la Junta de Govern del 10-3-97.

 

6  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova el nombre d’entrada d’alumnes
(pròrroga de l’any anterior).

 

7  

 

Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la Normativa d’ordenació acadè-
mica, que figura com a annex:

 

CURS ACADÈMIC 1998-99

 

NORMATIVA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA

 

La Normativa d’ordenació acadèmica de la Universitat Rovira i Virgili estableix:
1. Les normes d’organització i competències docents dels òrgans de la Universitat

Rovira i Virgili.
2. El pla d’organització acadèmica.
3. El règim de dedicació del personal docent.
4. El procediment de seguiment i control de l’activitat del personal docent.

 

TÍTOL I

 

Organització i competències docents dels òrgans de la Universitat

 

A

 

RTICLE

 

 1

 

Els òrgans amb competències docents de la Universitat Rovira i Virgili són els següents:

 

Òrgans col·legiats Òrgans unipersonals

 

Junta de Govern Vicerector de Centres i Departaments
Vicerector de Docència i Innovació
Pedagògica

Comissió d’Ordenació Acadèmica Vicerector de Centres i Departaments
Comissió de Professorat Vicerector de Centres i Departaments
Comissió de Política Docent Vicerector de Docència i Innovació

Pedagògica
Comissió de Docència i Convalidacions Vicerector de Docència i Innovació

Pedagògica
Junta de Centre Degà/ana, director/a de centre o

vicedegà/ana vicedirector/a de centre
Consell de Departament Director/a de Departament

 

A

 

RTICLE

 

 2

 

Són competències de la Junta de Govern:

 

a

 

) Aprovar la Normativa i els plans d’ordenació acadèmica de la Universitat.

 

b

 

) Determinar la capacitat dels centres que integren la Universitat.
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c

 

) Aprovar els plans d’estudis i controlar-ne el desenvolupament.

 

d

 

) Aprovar les propostes de modificació de les plantilles de professorat.

 

e

 

) Totes les altres que la normativa vigent i els Estatuts li atribueixin.

 

A

 

RTICLE

 

 3

 

Són competències de la Comissió d’Ordenació Acadèmica:
a) Proposar els plans d’estudis i les seves modificacions.
b) Proposar la capacitat dels centres, pel que fa als alumnes de nou ingrés.
c) Proposar el mapa d’ensenyaments de la Universitat.
d) Totes les altres que la normativa vigent i els Estatuts li atribueixin.

ARTICLE 4
Són competències de la Comissió de Professorat:

a) Proposar les modificacions de les plantilles de professorat.
b) Proposar l’adscripció de les àrees de coneixement als departaments.
c) Establir el règim de dedicació del personal docent.
d) Totes les altres que la normativa vigent i els Estatuts li atribueixin.

ARTICLE 5
Són competències de la Comissió de Política Docent:

a) Proposar les normatives d’ordenació acadèmica i de gestió acadèmica.
b) Aprovar els itineraris que presenten el centres.
c) Totes les altres que la Junta de Govern li encomani.

ARTICLE 6
Són funcions de la Comissió de Docència i Convalidacions:

a) Coordinar l’organització anual dels diferents ensenyaments.
b) Supervisar el funcionament general dels ensenyaments.
c) Racionalitzar i unificar els criteris de convalidació de les diferents comissions

acadèmiques.
d) Resoldre els recursos contra les decisions de les comissions acadèmiques.
e) Totes les altres que li atribueïxin la Junta de Govern, els Estatuts de la Universitat

o les normes que els desenvolupin.

ARTICLE 7
Són funcions dels centres i competències de les seves juntes:

1. a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments
que hi són adscrits.

b) Vetllar per la qualitat de la docència i de l’atenció a l’alumnat que s’exerceix en
els centres.

c) Coordinar l’activitat docent i d’atenció a l’alumnat del professorat dels departa-
ments que imparteixen matèries corresponents als ensenyaments adscrits.

2. a) Supervisar el funcionament dels ensenyaments adscrits i l’activitat del professo-
rat que hi imparteix docència.

b) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impar-
tirà docència en els ensenyaments adscrits al centre.

3. Publicar els programes i els criteris d’avaluació de les assignatures.
4. Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin.

ARTICLE 8
1. Per acomplir les funcions que els són pròpies, els centres constituiran comissions

acadèmiques delegades de la junta de centre.
2. Cada comissió acadèmica serà presidida pel degà/ana o director/a del centre, que

podrà delegar la presidència en un vicedegà/ana o subdirector/a.
3. Cada comissió acadèmica estarà formada per:
a) El o els vicedegans/es, o el o els subdirectors/es responsables de l’ensenyament o

ensenyaments corresponents a cada comissió acadèmica.
b) Una representació del professorat dels departaments que tenen encomanada

docència a l’ensenyament o ensenyaments que en depenen. Hi haurà, com a mínim, un
professor/a de cada departament que tindrà encomanada un mínim d’un 15% de la
docència en l’ensenyament o ensenyaments que en depenen.

c) Una representació de l’alumnat matriculat cadascun dels ensenyaments que en
depenen, en nombre mínim d’un terç del total de membres de la comissió acadèmica.

d) El o la cap de secretaria, o un altre membre del personal d’administració i serveis
a proposta del degà/ana o director/a.

ARTICLE 9
Són funcions del departament i competències dels consells de departament:

1. a) Organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats docents relatives a les matèries
pròpies de l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència, d’acord amb els
requeriments del centre o centres en els quals es desenvolupin i dels plans d’estudis.

Núm. 7
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b) Organitzar, desenvolupar i avaluar programes de doctorat i cursos d’especialitza-
ció, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics i artístics en
l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència.

c) Decidir, un cop escoltats els centres, el professorat que impartirà les matèries de
la seva competència.

2. a) Debatre i aprovar les línies generals de la política docent del departament.
b) Aprovar el pla anual de docència. 
c) Organitzar i coordinar la docència corresponent a una assignatura o matèria.
3. Vetllar perquè els programes de les assignatures s’ajustin a les directrius dels

plans d’estudis.
4. Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL II

Pla d’organització acadèmica

ARTICLE 10
Correspon a la Junta de Govern l’aprovació de la Normativa i els plans d’ordenació aca-
dèmica de la Universitat, composta per l’organització acadèmica dels ensenyaments i
l’informe docent dels departaments. Correspon als centres i departaments elaborar-los.
El seguiment global correspon al vicerector de Docència i Innovació Pedagògica, el
qual informarà preceptivament la Junta de Govern sobre el seu desenvolupament
almenys dues vegades durant el curs acadèmic. L’organització acadèmica aprovada per
la Junta de Govern serà un document públic, de compliment obligat. El procediment i
calendari d’elaboració del pla figura a l’annex 1.

ARTICLE 11
Les comissions acadèmiques dels centres establiran l’organització acadèmica de cada
ensenyament, que tindrà la forma clàssica d’horari amb informació sobre cursos/quadri-
mestres, grups, hores teòriques i hores pràctiques, aules, assignatures, departament,
àrea de coneixement i llengua en què s’imparteix. Per a una millor coherència docent i
qualitat de l’ensenyament, es recomana que una mateixa assignatura/grup s’adscrigui a
un sol departament. Prèviament hauran acordat:

a) Els grups (teòrics i pràctics) necessaris per impartir de les diferents assignatures,
d’acord amb les disponibilitats d’espai i de personal docent i seguint les directrius mar-
cades per aquesta normativa. En el cas que els centres demanin l’acotament de grups
per sota del que estableix la Normativa, s’haurà de justificar.

b) La distribució dels espais en forma d’aularis.
c) A l’hora de configurar els horaris, s’haurà de tenir en compte, necessàriament, que

siguin coherents des del punt de vista dels alumnes, procurant que resultin tan compactes
com sigui possible. També hauran de facilitar l’aprofitament de recursos de professorat. Si
en assignar la docència a un professor/a es comprova que hi ha coincidència horària entre
assignatures, el departament afectat modificarà l’assignació. Quan això no sigui possible,
tindrà preferència en el manteniment de l’horari el centre a què es troba vinculat el pro-
fessorat. S’haurà de tenir en compte que la banda horària disponible és des de les 8 h fins
a les 21 h, i que no hi pot haver classes que fraccionin la unitat de l’hora. Les assignatures
que tinguin un horari setmanal superior a tres hores (assignatures quadrimestrals: 4,5 crè-
dits; assignatures anuals: 9 crèdits) hauran d’impartir-se, com a mínim, en tres dies a la
setmana, llevat de casos excepcionals que ho justifiquin. Es recomana que les assignatu-
res troncals i obligatòries d’universitat de més de 6 crèdits que figurin en l’itinerari de pri-
mer curs tinguin una organització anual, i que es reparteixi la seva docència, tant d’aquest
curs com dels altres, entre tots els dies de la setmana. L’organització acadèmica elaborada
per les diferents comissions acadèmiques serà aprovada per la junta de centre i l’haurà de
ratificar la Comissió de Política Docent, delegada de la Junta de Govern.

ARTICLE 12
Com a criteri general, a part de les modificacions posteriors que la Junta de Govern
pugui establir, per definir els grups se seguirà el criteri següent:

◆ Teoria de primer i segon cicle: 100 alumnes.
◆ Problemes, seminaris o pràctiques (no de les especificades a l’apartat següent): 50

alumnes.
◆ Pràctiques de laboratori, de camp o practicum: 20 alumnes.
◆ Pràctiques d’hospital amb conveni, treballs experimentals de fi de carrera i pro-

jecte fi de carrera: 10 alumnes.
◆ La divisió en més d’un grup es farà quan s’ultrapassi en un 25% el nombre abans

fixat.
S’entén per problemes o pràctiques les aplicacions que es fan sobre paper, ordina-

dor, suport magnètic, audiovisuals, etc. sota la supervisió directa d’un professor/a.
S’entén per pràctiques de laboratori o de camp aquelles que suposin la manipulació de
materials per part dels alumnes, sota la supervisió directa d’un professor/a.
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ARTICLE 13
El seguiment global de l’organització acadèmica de cada ensenyament correspon bàsi-
cament al degà/ana o director/a (o bé al vicedegà/ana o vicedirector/a en qui delegui),
que serà responsable de desenvolupar-lo, de vetllar per la coherència de la docència,
de garantir l’atenció adequada als estudiants i d’intervenir en casos d’incompliment
manifest, d’acord amb el procediment que estableixi la Junta de Govern.

ARTICLE 14
Correspon als departaments aportar els recursos de personal docent amb què compten i
organitzar els cursos de doctorat que hagin estat autoritzats per la Junta de Govern. Les
obligacions docents que les comissions acadèmiques els assignin, en vista de la força
docent que els correspongui, constituiran la seva càrrega docent obligada, la qual serà res-
ponsabilitat col·lectiva del departament. El consell de departament distribuirà aquesta càr-
rega docent entre els seus membres d’acord amb el règim de dedicació, l’àrea de
coneixement de cadascun i l’àrea de coneixement que figura en el pla d’estudis i l’itinerari.

Els departaments no assignaran als professors associats de nova incorporació la
impartició de la teoria de les assignatures obligatòries activades al primer curs. En casos
excepcionals es demanarà autorització al vicerector de Centres i Departaments.

En cap cas podran reduir-se les hores lectives per assignatura atribuïdes pel pla
d’estudis. Altrament, en casos de manca de força docent, les assignatures optatives que
el curs anterior hagin tingut menys de 10 alumnes es passaran a assignatures bianuals.

A través del programa informàtic del POA, el departament obtindrà una fitxa docent
per professor/a, on s’inclouran les assignatures i els crèdits que imparteix, els períodes
(quadrimestres, mesos, setmanes) i el tipus (teòrics, pràctics, problemes...). D’acord amb
el model facilitat pel Vicerectorat de Centres i Departament/Servei de Recursos
Humans, hi afegirà les hores que dedica a l’atenció d’alumnes de primer i segon cicle i
del doctorat, i permanència, amb una memòria breu de les possibles reduccions de
docència dels professors/es. El Ple del consell de departament ho aprovarà.

ARTICLE 15
La responsabilitat del seguiment de la docència, del contingut dels programes de les
pràctiques i l’ajust al programa, de l’atenció d’alumnes i de la permanència al departa-
ment, correspon bàsicament al director/a del departament, que vetllarà pel compliment
general del seu personal i perquè es garanteixi la docència i l’atenció als alumnes en
casos d’absència, de permisos o de vacants, utilitzant tots els recursos de personal del
departament. No es poden recuperar hores de docència en altres horaris, llevat de casos
excepcionals que ho justifiquin. En tot cas, quan la docència quedi descoberta tempo-
ralment per malaltia o una altra circumstància imprevisible, serà coberta preferentment
per aquells professors/es de l’àrea de coneixement corresponent que gaudeixin de
reducció docent no regulada.

El director/a del departament tindrà especial cura a vetllar pel compliment dels ter-
minis de lliurament de les actes per part dels professors adscrits al departament, i serà el
responsable que estiguin signades en la data corresponent. Amb independència d’això,
els centres hauran de comunicar als departaments el nom dels professors afectats.

En el cas que hi hagi incompliments, el director/a del departament haurà de signar
les actes corresponents. En finalitzar cada convocatòria, si s’escau, haurà de comunicar
al Vicerectorat de Docència i Innovació Pedagògica la relació de professors afectats, el
qual ho traslladarà al vicerector de Centres i Departaments.

ARTICLE 16
En els plans d’estudis antics el consell de departament podrà sol·licitar la impartició de
cursos intensius a la comissió acadèmica corresponent, la qual, en vista de les possibili-
tats d’horaris i aularis, acceptarà o desestimarà la petició. En els nous plans d’estudis no
es permet la impartició de cursos intensius. El consell de departament també està facul-
tat per assignar a un o més dels seus membres una tasca especialment dedicada a
l’estudi, a la recerca o a la realització de tutories acadèmiques, amb reducció de la
docència, sempre que garanteixi, sense suports addicionals de professorat, la cobertura
de la càrrega docent atribuïda per la comissió acadèmica sigui quin sigui el nombre
d’hores que correspongui a cada professor/a.

ARTICLE 17
Per a les assignatures dels plans d’estudis antics corresponents a cursos ja extingits, els
centres, juntament amb els departaments afectats, han de preparar una programació en
què constin d’una manera expressa, com a mínim, les dades següents:

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

i qualificació dels exàmens. Es procurarà que coincideixi amb l’últim professor/a que va
impartir l’assignatura quan estava activada.

c) L’horari durant el qual es podrà atendre els alumnes.
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TÍTOL III

Règim de dedicació del personal docent

ARTICLE 18
L’activitat docent del professorat en relació amb la Normativa d’ordenació acadèmica
comprèn tres apartats:

Hores de docència
Depenen de la categoria i dedicació de cada professor/a:

1. Professorat amb dedicació a temps complet
◆ 8 hores lectives setmanals per als professors/es amb plena capacitat docent i inves-

tigadora.
◆ 12 hores lectives setmanals per als professors/es amb plena capacitat docent. El

consell del departament, en funció de les seves necessitats de recerca, podrà acordar la
dedicació horària fins a 8 hores. Aquestes dedicacions no tindran cap efecte en el còm-
put de les plantilles docents del departament.

2. Professorat que ocupa places vinculades en institucions sanitàries (RD 1558/
1986, de 28 de juny)

◆ 8 hores lectives setmanals per al professorat ordinari de facultat que ocupi plaça
vinculada en règim de dedicació conjunta a temps complet.

◆ 6 hores lectives setmanals per al professorat ordinari de facultat que ocupi plaça
vinculada en règim de dedicació conjunta a temps parcial.

◆ 6 hores lectives setmanals per al professorat associat de facultat que ocupi plaça
vinculada en règim de dedicació conjunta a temps complet.

◆ 3 hores lectives setmanals per al professorat associat de facultat que ocupi plaça
vinculada en règim de dedicació conjunta a temps parcial.

3. Professorat amb dedicació a temps parcial
◆ 6 hores lectives setmanals per al professorat ordinari de facultat o d’escola univer-

sitària i interí.
◆ 6 hores lectives setmanals per al professorat associat de 18 crèdits.
◆ 3 hores lectives setmanals per al professorat associat de 9 crèdits.
4. Ajudant
Com a màxim 8 hores lectives de pràctiques setmanals amb caràcter de col·labora-

ció docent, llevat de casos excepcionals que han de ser autoritzats pel vicerector de
Centres i Departaments. S’hi haurà de fer constar el professor/a que és responsable de
l’assignatura.

5. Becari
Pot realitzar una col·laboració docent de pràctiques d’acord amb les especificacions

de la beca. S’hi haurà de fer constar el professor/a que és responsable de l’assignatura.
Les hores lectives de classes de tipus teòric i les de tipus pràctic (problemes, pràcti-

ques o pràctiques de laboratori), de primer i segon cicle i de doctorat, tindran la
mateixa consideració a efectes comptables. 

L’activitat dels professors/es responsables de la programació de les assignatures
dels plans d’estudis antics, corresponents a cursos ja extingits, podrà constar en el
POA fins a un 20% de la docència oficial assignada a l’assignatura, sempre que cor-
respongui a la primera vegada que el curs deixa d’impartir-se i comptabilitzant-se un
sol grup.

El professorat distribuirà la seva càrrega lectiva al llarg del curs. Si per causes excep-
cionals cal que concentri la docència en un sol quadrimestre, demanarà autorització al
vicerector de Centres i Departaments, acompanyant-hi un informe del departament.

El professorat que ocupi càrrecs unipersonals de govern podrà gaudir d’una
reducció en la seva dedicació docent sempre que el departament tingui força docent
suficient.
La reducció correspon en hores lectives a:

Rector Universitat 8
Vicerectors/es i secretari general Universitat 6
Degans/es i directors/es de centres 4
Vicedegans/es i vicedirectors/es de centres 4
Directors/es de departament i instituts universitaris 4
Secretaris/àries de centre o departament 2

Hores d’atenció a l’alumnat
El professorat amb dedicació a temps complet dedicarà a l’alumnat (assistència, tuto-
ries) 6 hores a la setmana. El professorat amb dedicació a temps parcial dedicarà tantes
hores a l’alumnat (assistència, tutories) a la setmana com hores lectives li correspon-
guin. Aquestes hores s’ajustaran a les característiques d’horari i dels grups (matí o tarda).
Durant les hores d’atenció haurà de ser al seu departament o institució sanitària. El
director/a del departament farà fixar a la cartellera d’avisos l’horari d’atenció dels dife-
rents professors/es.
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Hores de permanència

1. Per al professorat associat de 9 o 18 crèdits, les hores de permanència correspo-
nen a les hores lectives més les hores d’atenció als alumnes, i representen 6 o 12 hores
setmanals, respectivament.

2. Per al professorat ordinari i interí, les hores de permanència corresponen a les
hores lectives, més les hores d’atenció als alumnes, més la resta d’hores fins a un total
de 20 a la setmana per als qui tinguin dedicació a temps parcial i de 37,5 a la setmana
per als qui la tinguin a temps complet .

Es procurarà respectar la compatibilitat del professorat dels cossos docents universi-
taris a temps parcial en l’assignació d’hores lectives; però el consell de departament
podrà assignar al professorat a temps complet qualsevol assignatura de la seva àrea de
coneixement i en qualsevol horari.

Els requisits de permanència exigeixen que el professorat ordinari i interí estigui
durant les 20 o 37,5 hores setmanals corresponents (temps parcial o temps complet)
al centre o departament a què està vinculat. Podrà absentar-se’n per causa justificada
relacionada amb la seva tasca docent o investigadora, però sempre amb coneixe-
ment previ del director/a del departament i sent localitzable. El director/a del depar-
tament serà el responsable directe del control de les hores de permanència del
professorat.

La permanència del professorat vindrà marcada pel que determinin les normes de la
funció pública.

TÍTOL IV

Procediment de seguiment i control de l’activitat del personal docent

ARTICLE 19
El seguiment i control de l’activitat del personal docent serà responsabilitat de diverses
instàncies, cadascuna en el grau que li pertoqui.

1. Seguiment de l’organització acadèmica del departament
Correspon bàsicament al director/a del departament, el qual s’encarregarà de dirigir

i coordinar l’activitat docent del departament. En aquest sentit, serà responsable:
a) del compliment general del seu personal, tant pel que fa a la docència teòrica i

pràctica com pel que fa a l’atenció de l’alumnat i la permanència del professorat, així
com del compliment de les dates fixades per al lliurament d’actes;

b) de garantir la docència en casos d’absències curtes justificades i anunciades prè-
viament, valent-se dels recursos de personal del departament, i

c) de garantir la docència en casos de permisos concedits amb l’autorització del
departament.

Si el director/a del departament té coneixement d’algun incompliment que esta-
bleixi l’organització acadèmica per part d’algun membre del personal acadèmic del seu
departament, se seguiran els passos següents:

a) El director/a de departament es dirigirà a qui realitzi l’incompliment per tal
d’intentar resoldre el problema.

b) Si no obté cap solució positiva al problema plantejat, el director/a de departa-
ment ho comunicarà per escrit al degà/ana o director/a o persona en qui delegui. Amb-
dós, conjuntament, determinaran la forma de procedir per resoldre el problema
plantejat.

c) Si el problema no queda resolt, el director/a de departament i el degà/ana o direc-
tor/a, després de reunir-se, trametran un escrit dirigit al vicerector de Centres i Departa-
ments a fi que n’iniciï el tràmit disciplinari, si entén que convé.

2. Seguiment de l’organització acadèmica de l’ensenyament
Correspon al degà/ana o director/a (o bé al vicedegà/ana o vicedirector/a en qui

delegui), el qual serà responsable:
a) del desenvolupament previst de l’organització acadèmica de l’ensenyament cor-

responent;
b) de la publicació de la guia i programes dels ensenyaments;
c) de la coherència de la docència que s’imparteix amb les directrius generals i els

plans d’estudis dels ensenyaments que té adscrits;
d) de garantir l’atenció adequada a l’alumnat, tant pel que fa a les classes (teòriques

i pràctiques) com pel que fa a les hores de consulta, i
e) d’intervenir en casos d’incompliment manifest, i també en casos d’abandó de la

docència amb autorització o sense.
Si el degà/ana o director/a (o bé el vicedegà/ana o vicedirector/a en qui delegui) té

coneixement d’algun incompliment en matèria docent per part de personal acadèmic
del seu ensenyament, comunicarà per escrit al director/a del departament corresponent
l’incompliment observat, per tal que aquest prengui les mesures corresponents per
resoldre el problema tal com s’ha descrit a l’apartat anterior.

Núm. 7



Full Oficial 23 / 16 de març de 199812

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

En el curs 1998-99 la distribució d’ensenyaments per edificis és la següent:

Facultat de Lletres (plaça Imperial Tàrraco, 1, Tarragona)
◆ ensenyament Geografia
◆ ensenyament Història
◆ ensenyament Antropologia Social i Cultural
◆ ensenyament Filologia Anglesa
◆ ensenyament Filologia Catalana
◆ ensenyament Filologia Hispànica
◆ ensenyament d’Estudis Alemanys (propi)

Facultat de Química (plaça Imperial Tàrraco, 1, Tarragona)
◆ ensenyament Química
◆ ensenyament Bioquímica

Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (carretera de Valls, s/n, Tarragona)
◆ ensenyament Pedagogia
◆ ensenyament Psicologia
◆ ensenyament Mestre:

◆ Educació Infantil
◆ Educació Musical
◆ Educació Primària
◆ Educació Especial
◆ Educació Física
◆ Educació Llengua Estrangera

Facultat de Ciències Jurídiques (plaça Pallol, s/n, Tarragona)
◆ ensenyament Dret (Mercat del Fòrum, s/n, Tarragona)
◆ ensenyament Relacions Laborals (avinguda de Roma, 17, Tarragona)

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (autovia de Salou, s/n, Tarragona)
◆ ensenyament ET Informàtica de Sistemes
◆ ensenyament ET Informàtica de Gestió
◆ ensenyament ET Industrial, especialitat Electrònica Industrial
◆ ensenyament ET Industrial, especialitat Electricitat
◆ ensenyament Enginyeria Informàtica
◆ ensenyament Enginyeria Automàtica i Electrònica Industrial

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (autovia de Salou, s/n, Tarragona)
◆ ensenyament Enginyeria Química
◆ ensenyament ET Industrial, especialitat Química Industrial

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (avinguda Universitat 1, Reus)
◆ ensenyament Administració i Direcció d’Empreses
◆ ensenyament Ciències Empresarials

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (carrer de Sant Llorenç, 21, Reus)
◆ ensenyament Medicina
◆ ensenyament Fisioteràpia

Escola Universitària d’Infermeria (carrer Dr. Mallafrè Guasch, 4, Tarragona)
◆ ensenyament Infermeria

Facultat d’Enologia (avinguda Ramón y Cajal, 70, Tarragona)
◆ ensenyament Enologia
◆ ensenyament ET Agrària, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries

Institut Universitari d’Arqueologia i Estudis del Món Antic
(carrer Comte de Rius, 2 principal, Tarragona)  

◆ ensenyament Arqueologia (propi)

SEGONA

A començament del curs 1998-99 les comissions acadèmiques delegades de les juntes
de centre són:

Facultat de Lletres
◆ Comissió Acadèmica dels Ensenyaments d’Antropologia Social, Geografia i His-

tòria
◆ Comissió Acadèmica dels Ensenyaments de Filologia

Facultat de Química
◆ Comissió Acadèmica de l’Ensenyament de Química
◆ Comissió Acadèmica de l’Ensenyament de Bioquímica
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Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia
◆ Comissió Acadèmica de l’Ensenyament de Pedagogia
◆ Comissió Acadèmica de l’Ensenyament de Psicologia
◆ Comissió Acadèmica de l’Ensenyament de Mestre

Facultat de Ciències Jurídiques
◆ Comissió Acadèmica de l’Ensenyament de Dret
◆ Comissió Acadèmica de l’Ensenyament de Relacions Laborals

ETSE
◆ Comissió Acadèmica dels Ensenyaments d’Informàtica
◆ Comissió Acadèmica de l’Ensenyament d’Enginyeria Automàtica i Electrònica

Industrial i d’ET Industrial (especialitat en Electricitat i en Electrònica Industrial) 

ETSEQ
◆ Comissió Acadèmica dels Ensenyaments d’Enginyeria Química, ET Industrial

(especialitat en Química Industrial)

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
◆ Comissió Acadèmica dels Ensenyaments de Ciències Empresarials i d’Administra-

ció i Direcció d’Empreses

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
◆ Comissió Acadèmica de l’ Ensenyament de Medicina
◆ Comissió Acadèmica de l’ Ensenyament de Fisioteràpia

Escola Universitària d’Infermeria
◆ Comissió Acadèmica de l’Ensenyament d’Infermeria

Facultat d’Enologia
◆ Comissió Acadèmica de l’Ensenyament d’Enologia i ET Agrària (especialitat en

Indústries Agràries i Alimentàries)
La guia de cada centre especificarà la composició de les comissions acadèmiques

respectives.

TERCERA

El calendari escolar per al curs 1998-99 és el següent:
◆ Primer quadrimestre des del 28-9-98 fins al 23-1-99
◆ Exàmens 1r quadrimestre

 (1a convocatòria/convocatòria addic.) des del 25-1-99 fins al 13-2-99
◆ Segon quadrimestre des del 15-2-99 fins al 05-6-99
◆ Exàmens 2n quadrimestre 

(1a o 2a convocatòria) des del 7-6-99 fins al 26-6-99 
◆ Exàmens (2a convocatòria) des del 1-9-99 fins al 18-9-99

Els ensenyaments que s’inicien al febrer es regiran per un calendari específic.
Doctorat
Inici del curs 2-11-97
Final del curs 18-9-99
Els períodes indicats inclouen els d’exàmens a tots els efectes lectius.

ANNEX I

A partir de desembre, el vicerector de Docència i Innovació Pedagògica, a través del
Servei de Gestió Acadèmica, demanarà als centres l’activació d’assignatures per al curs
1998-99. Aquests, a través de les seves comissions acadèmiques, fixaran les assignatu-
res que s’han d’activar, els períodes, el nombre de grups amb especificació dels teòrics i
pràctics, i els departaments/àrees de coneixement que han d’aportar els recursos de per-
sonal docent. Aquesta fase estarà aprovada per la Comissió de Política Docent, dele-
gada de la Junta de Govern, abans del 30 de març.

El Servei de Gestió Acadèmica introduirà aquesta informació en el programa de
matrícula i el 31 de març la traspassarà a cadascuna de les secretaries de centre. 

A partir d’aquest moment els centres introduiran per cada assignatura i grup els
horaris teòrics i pràctics que s’han de seguir durant el primer i segon quadrimestre i els
aularis corresponents. Finalitzat aquest procés, cada junta de centre aprovarà l’organit-
zació de la docència proposada per les seves comissions acadèmiques, que serà tra-
mesa al vicerector de Docència i Innovació Pedagògica i comunicada als departaments
corresponents. Aquesta fase caldrà que estigui finalitzada abans del 30 d’abril.

Posteriorment, el POA dels centres serà aprovat per la Comissió de Política Docent,
delegada de la Junta de Govern, i es comunicarà als centres i departaments. A partir
d’aquest moment es traspassarà la informació que correspongui a cada departament, el
qual introduirà el nom del professor/a, ajudant i becari que impartirà l’assignatura i
grup, i la llengua en què ho farà. En el cas que sigui més d’un professor/a, s’haurà
d’indicar el responsable de l’assignatura, que serà qui signarà l’acta. Els departaments
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finalitzaran aquesta fase abans del 30 de maig. El Servei de Gestió Acadèmica lliurarà
posteriorment el POA complet als centres.

A partir d’aquesta data no es permetran modificacions en els itineraris llevat de cau-
ses excepcionals a criteri del vicerector de Docència i Innovació Pedagògica.

Els departaments hauran de lliurar al centre el programa de les assignatures i comu-
nicar-li el tipus de pràctica, si n’hi ha.

Després que el consell de departament aprovi l’assignació de professor/assignatura i
grup, els departaments trametran al vicerector de Centres i Departaments les fitxes
docents dels professors/es, seguint les indicacions de l’article 14, les quals seran aprova-
des per la Comissió de Professorat, delegada de la Junta de Govern. El lliurament de la
fitxa és un acte de compliment indefugible; del seu incompliment es podran derivar res-
ponsabilitats. Una vegada completada l’organització acadèmica dels diferents ensenya-
ments, els centres la lliuraran al vicerector de Docència i Innovació Pedagògica perquè
després sigui aprovada per la Junta de Govern. També li enviaran la guia amb els pro-
grames de les assignatures.

L’organització acadèmica de la URV s’aprovarà en una única fase el mes de juny, i
afectarà l’ordenació dels diferents ensenyaments i el seguiment del professorat.

En casos justificats, durant el mes d’octubre es podran aprovar canvis en els itine-
raris.

En acabar el primer quadrimestre (el mes de gener) i després de finalitzar el segon
(el mes de juny), els centres i departaments actualitzaran el POA, si s’escau. Els departa-
ments faran arribar al vicerector de Centres i Departaments un informe docent en què
indicaran els canvis que s’hagin pogut produir durant els respectius períodes. Les modi-
ficacions seran aprovades parcialment per la Comissió de Professorat, delegada de la
Junta de Govern, i globalment el mes de setembre següent per la Junta de Govern.

Les variacions que es produeixin respecte a l’activació d’assignatures, abans de la
presentació dels informes, podran ser aprovades per les comissions acadèmiques de
centre i hauran de ser comunicades al vicerector de Docència i Innovació Pedagògica
(Servei de Gestió Acadèmica).

8  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’autoritza la Comissió Delegada de Polí-
tica Docent perquè aprovi el POA del curs 1998-99.

9  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aproven les Normes acadèmiques per al
curs 1998-99, que figura com a annex:

NORMES ACADÈMIQUES

CONCEPTES CARACTERÍSTICS DELS NOUS PLANS D’ESTUDIS

Amb la posada en marxa de les noves titulacions, s’hi 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,
mestre, 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 l’especialització en els
corresponents ensenyaments, 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 només 2n cicle. Hi ha segons cicles que no han de constituir
continuació 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.
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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 Cultura i s’han
d’incloure obligatòriament 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 les 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 assigna-
tures.

Passarel·les/complements de formació
Són les titulacions i/o estudis de primer cicle i els complements de formació exigits per
accedir al segon cicle d’ensenyaments que no constitueixen continuació directa del pri-
mer cicle superat per l’alumne.

Les determina el MEC mitjançant una Ordre publicada al BOE.

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 vigent fins aquell moment. En tots els casos el pla vell
s’extingeix curs per curs (vegeu adaptacions).

En cada ensenyament es fixa el nombre de crèdits total necessaris per obtenir el
títol, així com la distribució entre crèdits troncals, obligatoris d’universitat, optatius i de
lliure elecció.

En els itineraris figura, a més, la distribució per cicle, en el cas d’ensenyaments de 1r
i 2n cicle, i en alguns casos, per curs.

Els alumnes, doncs, han de configurar el seu currículum tenint en compte aquestes
distribucions. És convenient que el curs en què finalitzen la carrera revisin acuradament
el seu expedient.

La Universitat ha d’arbitrar els mitjans necessaris perquè l’alumne pugui conèixer en
qualsevol moment, i molt especialment en el moment de la matrícula, la situació acadè-
mica en allò que faci referència al nombre de crèdits de què s’ha matriculat i els superats. 

Mentre estigui cursant la seva carrera, l’alumne no es pot matricular de més crèdits
dels necessaris per finalitzar-la, amb l’excepció -fins a un màxim de 6 crèdits totals- del
nombre de crèdits corresponents a assignatures optatives i de crèdits lliures que li falti per
ajustar el seu expedient al fixat en el pla d’estudis corresponent. Si hi ha causes extraordi-
nàries, a judici del vicerector corresponent, es podrà ampliar aquest nombre de crèdits.

En acabar la carrera i un cop realitzat el dipòsit de títol, un alumne pot demanar al
centre la inscripció addicional d’assignatures optatives de l’ensenyament que ha finalit-
zat. El centre, segons la capacitat, resoldrà. Els alumnes inscrits abonaran el preu/crèdit
fixat pel Consell Social. No gaudiran de cap tipus d’ajut ni exempció dels preus públics
i la qualificació obtinguda no tindrà efectes acadèmics. Hauran de subscriure una
pòlissa d’assegurança per cobrir possibles contingències.

Assignatures obligatòries
L’alumne les ha de superar per obtenir el títol corresponent. Són assignatures proce-
dents 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 entre l’oferta d’optatives que el mateix pla esta-
bleix. La matrícula d’una assignatura optativa no obliga a cursar les altres que compo-
nen 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 no les hagi
superat. Si una assignatura optativa es deixa d’activar, l’alumne que havent-la cursat no
l’hagi superat haurà de canviar-la per una altra.

L’adjudicació de les places de les assignatures optatives es realitzarà segons l’ordre
de matrícula dels alumnes. Quan s’hagin cobert les places ofertes, es tancarà la matrí-
cula de l’assignatura.

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

L’alumne pot traspassar assignatures optatives a lliure elecció en les ocasions
següents:

◆ Quan vol acreditar que té superat el primer cicle dels seus estudi.
◆ Quan trasllada el seu expedient a un altre centre/universitat per continuar els seus

estudis en el mateix ensenyament.
◆ Quan es trasllada a un altre centre/universitat per iniciar uns estudis de nou.
◆ Quan sol·licita el dipòsit de títol.
La petició de traspàs la formalitzarà en un document que li facilitarà la secretaria del

centre, la qual l’incorporarà al seu expedient. El traspàs tindrà caràcter irreversible.
En el mateix document l’alumne podrà determinar el cicle en què vol incorporar:
◆ Les assignatures optatives que, d’acord amb el pla d’estudis, poden ser cursades

tant en el 1r com en el 2n cicle.
◆ Les assignatures/crèdits corresponents a crèdits de lliure elecció: assignatures

extracurriculars, els reconeixements de crèdits i les assignatures cursades en un altre
ensenyament.

Validesa de l’expedient acadèmic
Un cop superats 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’alumne no hagi superat. 

Assignatures de lliure elecció
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.

ARTICLE 1

Vies d’obtenció dels crèdits de lliure elecció
1. L’estudiant es pot matricular dels crèdits de lliure elecció previstos en les direc-

trius generals comunes dels plans d’estudis, que els ha d’elegir entre aquelles assignatu-
res de la Universitat que específicament es determinin. L’alumne les escollirà entre
l’oferta que anualment establirà 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 el títol).

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

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 de pla no renovat, no adaptades o no convalida-
des (fins a un 100%). En aquest últim cas, no serà aplicable entre especialitats d’un
mateix títol o entre títols afins. Les comissions acadèmiques de centre determinaran per
a cada ensenyament les titulacions afins.

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 esportiva de la URV, els cursos
d’idiomes moderns organitzats per organismes oficials i els cursos de música superats
en conservatoris oficials de música, d’acord amb el quadre d’equivalències correspo-
nent aprovat per la Comissió de Docència i Convalidacions, sempre que l’activitat
s’hagi fet paral·lelament als estudis universitaris que l’alumne realitza.

f ) Les activitats universitàries 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.

S’hi inclouran les pràctiques en empreses, institucions públiques i privades i els
estudis realitzats en el marc de convenis internacionals, sempre que constin en el pla
d’estudis.

g) Els corresponents a assignatures de pla renovat no adaptades o no convalidades. En
aquest últim cas això no serà aplicable entre especialitats d’un mateix títol (fins a un 100%).
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Podran ser també reconegudes assignatures cursades en estudis propis correspo-
nents a les universitats públiques catalanes.

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

fixa en 24 crèdits i el de Medicina, que es fixa en 30 crèdits.
◆ Ensenyaments de 1r cicle, 12 crèdits.
◆ Ensenyaments de 2n cicle, 9 crèdits.
En el cas de la Universitat d’Estiu de la URV, es podrà reconèixer fins a un 100%

dels crèdits lliures a realitzar.
El reconeixement de crèdits en el cas dels apartats a, b, e, g i h serà resolt per la

comissió acadèmica corresponent, a petició de la persona interessada.
Els reconeixements de crèdits en els apartats c, d i f serà proposat per les comissions

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 dels
plans d’estudis renovats poden cursar-se com a crèdits lliures i quines restriccions s’hi
apliquen. L’oferta inclourà assignatures que consten en l’itinerari a 1r curs pel seu
caràcter introductor i bàsic, així com les que integren els complements de formació exi-
gits per accedir al 2n cicle, i optatives activades dels plans renovats, amb les úniques
excepcions que fixin les comissions acadèmiques dels centres. La Comissió de Docèn-
cia i Convalidacions ratificarà l’acord.

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

Els departaments han d’organitzar, cada curs, una assignatura extracurricular d’entre
3 i 6 crèdits, que podran impartir quadrimestralment o anualment. Els departaments en
definiran els continguts, el nombre de crèdits, les restriccions de matrícula, el meca-
nisme d’avaluació i el professorat responsable. S’han de preveure amb prou antelació i
han de ser aprovades per la Comissió de Docència i Convalidacions.

Els departaments, a l’hora de concretar l’oferta, hauran de procurar incloure matè-
ries específiques i instrumentals programades per a aquesta finalitat que siguin d’interès
general per a tots els estudiants de la Universitat.

Els centres adscrits poden organitzar assignatures extracurriculars.
5. Respecte a les assignatures dels ensenyaments d’altres universitats i institucions

amb les quals s’hagi realitzat el corresponent conveni, la URV donarà publicitat de les
assignatures ofertes amb prou antelació.

6. Els centres o departaments, a través de les 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 alum-
nes que les segueixin amb aprofitament. A aquest efecte les sol·licituds seran com a
màxim de 3 crèdits per curs. Els centres o departaments programaran les activitats a
reconèixer a l’inici de cada any acadèmic.

També ho poden proposar per a altres activitats generades fora de la URV, sempre
que s’hagi signat el conveni corresponent.

Les activitats esmentades han d’estar autoritzades abans d’iniciar-se. En tot cas, s’ha
d’establir un professor del centre/departament 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 14 h/1 crèdit i es 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’article 1.3, o els departaments, d’acord amb l’ article 1.4, poden consistir en:

a) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures amb prerequisits.
b) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures sense prerequisits, però que són

clara continuació d’altres.
c) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures amb un contingut igual o similar a

altres assignatures que inclou el pla d’estudis del propi ensenyament.
d) En determinades assignatures només poden matricular-se alumnes del mateix

centre.
e) En determinades assignatures només poden matricular-se alumnes d’ensenya-

ments relacionats científicament.
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f) En determinades assignatures es tindrà en compte la mitjana d’expedient de
l’alumne.

g) L’alumnat no pot matricular-se d’assignatures impartides per familiars directes.

ARTICLE 3
Restricció específica de l’alumnat de primer curs

L’alumnat de primer curs no es podrà matricular de cap crèdit lliure per cursar durant el
primer curs, llevat que ho marqui el pla d’estudis corresponent.

ARTICLE 4
Matrícula

L’alumne cal que es matriculi de crèdits lliures de l’article 1.1, apartats a i b, com a crè-
dits de lliure elecció.

Els crèdits obtinguts segons l’article 1.1, apartat c, per la matrícula en assignatures
d’una altra universitat comporten el reconeixement automàtic dels crèdits correspo-
nents, mitjançant la matriculació a la URV com a crèdits adaptats, sense cap cost addi-
cional. Pel que fa al reconeixement per la matrícula en altres institucions, comporta el
reconeixement automàtic dels crèdits corresponents, mitjançant la matriculació a la
URV com a crèdits reconeguts, amb el cost corresponent.

Pel que fa als supòsits de l’article 1.2, tindran com a cost de matrícula les taxes de la
prestació de serveis 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 assig-
natures previstes en l’article 1.3, susceptibles de ser cursades com a crèdits de lliure
elecció durant el curs següent, i les restriccions que s’hi aplicaran. Amb la consulta prè-
via als departaments, determinaran el nombre de places disponibles.

2. Igualment, els departaments i centres adscrits han de determinar els continguts,
els crèdits, les restriccions de matrícula, el mecanisme d’avaluació i el professorat res-
ponsable de les assignatures previstes en l’article 1.4 Les assignatures extracurriculars
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, abans d’acabar el mes de juny.

A partir del mes de juliol els alumnes podran consultar l’oferta a les aules d’infor-
màtica.

ARTICLE 6
Procediment de matrícula

Cada estudiant es matricularà de la totalitat dels crèdits lliures al centre en què cursa el
seu ensenyament, excepte els de centres adscrits, que ho faran en el centre al qual està
adscrita l’assignatura de crèdits lliures autoritzada.

Les comissions acadèmiques, si ho consideren convenient, poden anul·lar la matrí-
cula d’aquells alumnes afectats per l’article 2.

Els alumnes escolliran, d’entre l’oferta de cada curs, les assignatures que volen cur-
sar com a crèdits lliures, i mentre hi hagi vacants o no els afectin les restriccions s’hi
podran matricular directament alhora que ho fan de la resta de les que volen cursar
aquell any acadèmic.

ARTICLE 7
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 es fixa els dimecres d’11 a
18 h. Les assignatures que només s’imparteixen com a crèdits curriculars dels diversos
ensenyaments, no ofertes com a crèdits de lliure elecció, no es poden impartir en la
franja horària esmentada.

ARTICLE 8
Terminis de sol·licitud de reconeixement i matrícula

1. Les sol·licituds de reconeixement de crèdit que no requereixin l’autorització de
la Comissió Acadèmica, vies c), d), f), quan hagin de tenir efecte en el curs acadèmic
següent, podran presentar-se a la secretaria del centre des de l’1 d’abril fins al 30 de
juny. Els alumnes se’n podran matricular al mateix temps que de la resta d’assignatures
en el termini que els pertoqui, sempre que compleixin els requisits establerts per nor-
mativa.
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2. Les sol·licituds de reconeixement de crèdit que requereixin l’autorització de la
Comissió Acadèmica, vies a), b), e), g), h), quan hagin de tenir efecte en el curs acadè-
mic següent, podran presentar-se a la secretaria del centre des de l’1 d’abril fins al 30 de
juny i hauran d’estar resoltes abans del 30 de juliol. Els alumnes se’n podran matricular
al mateix temps que de la resta d’assignatures en el termini que pertoqui.

3. Quan sigui imprescindible matricular-se de crèdits reconeguts posteriorment al
termini establert, perquè sigui necessari per finalitzar la carrera, els alumnes podran fer-
ho en el període que s’establirà els mesos de febrer i maig. Caldrà, però, que presentin
la sol·licitud a la secretaria del centre com a mínim un mes abans del període de matrí-
cula a què vulguin acollir-se.

Si no es formalitza la matrícula, les resolucions de reconeixement tenen una vigèn-
cia de tres cursos acadèmics.

PREREQUISITS

Cada centre pot tenir establerta una relació de prerequisits entre assignatures dels plans
d’estudis que tenen adscrits. Aquesta relació 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 gaudir de les dues convocatòries.

Els alumnes en el pla d’estudis dels quals constin assignatures amb prerequisits
podran ampliar la seva matrícula el mes de febrer següent, una vegada superades les
assignatures objecte del prerequisit a la convocatòria de febrer. En el cas dels alumnes
admesos per primera vegada, només podran fer-ho si es matriculen d’un mínim de 60
crèdits en la matrícula de juliol/setembre.

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
d’una altra universitat, han d’adreçar la seva sol·licitud al degà/director del centre on
vulguin fer l’estudi simultani, acompanyant-hi:

◆ 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
◆ Acreditació d’haver obtingut plaça mitjançant preinscripció en el centre on vulgui

iniciar els estudis.
Només serà possible fer simultanis dos ensenyaments.
La sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria del centre al qual l’alumne vulgui

incorporar-se, la qual s’encarregarà de tramitar-la. Un cop concedida la sol·licitud de
simultaneïtat, la secretaria notificarà la resolució del degà/director, per delegació del
rector de la Universitat, a l’estudiant. L’alumne ha d’abonar la taxa de certificat acadè-
mic 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 necessària-
ment les dades relatives al seu ingrés a la Universitat. El centre receptor hi haurà d’afe-
gir una diligència en què constarà l’obertura d’un nou expedient i comunicarà al centre
d’origen les circumstàncies que puguin afectar el seu expedient. 

La simultaneïtat d’estudis per cursar una carrera de segon cicle al mateix temps que
una altra a la URV requereix el mateix procediment.

En el cas que es consideri oportú denegar la sol·licitud, la resolució emesa pel degà/
director haurà d’estar motivada.

TRASLLAT D’EXPEDIENTS

1. Per als alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació que realitzen i
han superat 60 crèdits a la universitat d’origen, el termini per sol·licitar trasllat d’expedi-
ent 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:

◆ Instància adreçada al degà/director en què sol·licita el trasllat i la corresponent
adaptació.

◆ Justificació documental dels motius.
◆ Fotocòpia diligenciada del seu expedient, on consti la seva via d’accés als estudis

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

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

llada pel centre d’origen.
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El centre farà arribar als alumnes la resolució del degà/director, per delegació del rec-
tor de la Universitat, sobre la sol·licitud de trasllat d’expedient acadèmic, acompanyada
de la proposta de l’adaptació que li correspondrà d’acord amb l’expedient presentant.

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 del seu expedient
acadèmic i la justificació del canvi de residència (matrimoni, canvi de lloc de treball, cau-
ses econòmiques, ampliació de nous ensenyaments, etc.). Quan als alumnes els corres-
pongui incorporar-se a cursos ja extingits, caldrà que obligatòriament s’adaptin a pla nou.

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 seva 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. Els alumnes que volen seguir estudis de la mateixa titulació que estan realitzant, sense
tenir aprovats 60 crèdits en la universitat d’origen, estan subjectes al procés de preinscrip-
ció, d’acord amb el que disposa l’article 8.2 del Reial decret 1005/91, de 14 de juny.

L’admissió a l’ensenyament corresponent suposa la concessió del trasllat d’expedi-
ent. A partir d’aquell moment, cal que l’alumne aboni els drets de trasllat al centre d’ori-
gen i amb el justificant 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.

El centre farà arribar als alumnes la resolució del degà/director, per delegació del
rector de la Universitat, sobre la sol·licitud d’adaptació, si s’escau.

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 no renovat amb les de nova implantació, així com entre els plans renovats
que han estat objecte de revisió. Aquestes taules s’apliquen als expedients dels alumnes
que optin per continuar els estudis pel 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, dues en cadascun dels
dos cursos següents. L’alumne que continua els estudis en el pla antic es pot presentar a
examen durant aquests dos cursos.

En casos excepcionals, el vicerector corresponent pot concedir dues convocatòries
més. 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 la programació esmentada han de
constar d’una manera expressa, com a mínim, les dades següents:

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

qualificació dels exàmens.
◆ Horari durant el qual es pot atendre els alumnes.
En cas que l’alumne no superi els exàmens, per continuar els estudis ha de seguir-

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

◆ Els alumnes dels antics plans d’estudis sol·liciten al degà/director del centre, mit-
jançant una instància, la incorporació al pla nou. Aquest, d’acord amb la capacitat
autoritzada, resol la petició.

◆ Es poden adaptar al nou pla d’estudis, sempre que tingui alguna assignatura aprovada.
◆ No es tenen en compte les assignatures adaptades i/o convalidades/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/convalidació/
reconeixement.

◆ 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 una altra vegada 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.

◆ L’adaptació del pla antic al nou és del mateix ensenyament.
No obstant això, en cas d’antics plans d’estudis que generen més d’un ensenya-

ment, l’alumne pot sol·licitar adaptació a tots el nous, sense perjudici que a l’efecte de
matrícula hagi d’optar per un d’aquests, llevat d’autorització de simultaneïtat d’estudis
(per exemple, els ensenyaments de Filologia o Mestre).

◆ L’adaptació de tot allò que l’alumne té aprovat al pla antic es fa segons estableix la
taula d’adaptacions. 
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◆ L’assignatura adaptada no té mai qualificació. S’anota a l’expedient amb una A.
◆ L’adaptació no té cost econòmic, llevat que l’Ordre de preus públics així ho

assenyali.
◆ Aquells alumnes amb assignatures convalidades en l’actual 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 pla
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 el mes de juliol i finalitza segons els terminis de
matrícula de cadascun dels centres.

La sol·licitud d’adaptació no vincula l’alumne fins que l’exerceix al moment de
matrícula. En aquest moment és irreversible.

b) Resolució per escrit de la sol·licitud i notificació a l’alumne.
Adaptacions entre assignatures cursades a la universitat d’origen i les del pla
d’estudis de la URV

L’adaptació té caràcter definitiu després de rebre el certificat oficial del trasllat de la uni-
versitat d’origen i s’amplia, si s’escau, quan l’alumne ha superat assignatures a la con-
vocatòria 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, s’adaptarà:
1. En tot cas, el primer cicle complet dels ensenyaments universitaris de dos cicles.
2. Les matèries troncals totalment superades en el centre de procedència.
3. Quan la matèria troncal no hagi estat superada en la seva totalitat en els centres

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

4. 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.

5. S’adaptaran els crèdits de lliure elecció superats per l’alumne en la universitat de
procedència.

◆ Les matèries i assignatures adaptades figuraran amb aquesta denominació en
l’expedient de la universitat de destinació que, a l’hora d’emetre un certificat, haurà de
fer constar les assignatures o matèries que són adaptades, i a sol·licitud de l’interessat,
lliurar un certificat de les qualificacions que consten en el document oficial de la uni-
versitat 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
matricular-se també de les assignatures adaptades junt amb la resta. En el supòsit que
l’alumne no tingui la resolució expressa, la secretaria ha de comprovar-ne l’adaptació,
bé en el moment de la matrícula, bé posteriorment.

CONVALIDACIONS

◆ Els alumnes poden sol·licitar convalidació d’estudis una vegada hagin estat adme-
sos 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 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 tinguin efecte en aquesta, cal que
siguin ratificades en l’expedient de convalidació.

Els alumnes han de presentar la sol·licitud de convalidació a les secretaries de cen-
tre abans del 15 de setembre, quan hagin de tenir efecte en el curs acadèmic següent.
Han d’aportar la documentació següent:

◆ Instància dirigida al degà/director del centre.
◆ Expedient acadèmic quan els estudis s’hagin realitzat en centres de la Universitat

Rovira i Virgili, certificat acadèmic personal (original) dels estudis realitzats o fotocòpia
compulsada quan els estudis s’hagin realitzat en altres universitats.

◆ Programes, segellats, de les assignatures aprovades, quan els estudis s’hagin cursat
en una altra universitat.
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◆ Fotocòpia del pla d’estudis de la carrera iniciada pel sol·licitant, excepte quan es
tracti d’estudis realitzats en centres de la Universitat Rovira i Virgili.

A més, els alumnes amb estudis superiors universitaris o tècnics iniciats a l’estranger
han de tenir en compte:

◆ Que els documents expedits a l’estranger siguin oficials, expedits per les autori-
tats competents i legalitzats per via diplomàtica, excepte els programes de les assigna-
tures, els quals han d’anar acompanyats de la corresponent traducció oficial al català
o castellà.

◆ Que han d’aportar certificat acreditatiu 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 30 de setembre, amb anterioritat al
termini de matrícula que s’ha fixat en el calendari. 

L’estudiant de nou accés pendent de la resolució de la sol·licitud de convalidació es
matricularà provisionalment i regularitzarà la matrícula quan tingui resolta la convalida-
ció. Els centres han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir la matricula-
ció 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 de la URV que participin en programes d’intercanvi europeus (Sòcrates,
Erasmus, Tempus, etc.) es matricularan de les assignatures del pla d’estudis que cursen a
la secretaria corresponent de la Universitat. En les assignatures objecte d’intercanvi es
matricularan en el grup IE.

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

Si l’alumne ho sol·licita, en l’expedició dels certificats podran especificar-se les
assignatures realitzades a través de l’intercanvi.

(Per a més informació sobre aquesta temàtica, podeu dirigir-vos a l’Oficina de Rela-
cions Internacionals o al BACU de cada centre.)

CONVOCATÒRIES D’EXAMEN

Caràcter general
Els alumnes matriculats a la URV tenen dret a dues convocatòries d’examen per a cadas-
cuna de les assignatures. En el cas d’assignatures de caràcter eminentment pràctic, els
alumnes tindran dret a una sola convocatòria d’examen, si així ho estableix el centre.

Aquestes convocatòries es duen a terme generalment:

Assignatures anuals
1a juny
2a setembre

Assignatures quadrimestrals
◆ 1r quadrimestre
1a febrer, 2a juny o setembre, d’acord amb l’elecció del centre (*)
◆ 2n quadrimestre
1a juny, 2a setembre

Facultat de Lletres setembre
Facultat de Química juny o setembre*
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia setembre
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials setembre

* Cal consultar la Guia del centre
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Facultat de Ciències Jurídiques setembre
ETSE setembre
ETSEQ setembre
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut setembre
Facultat d’Enologia setembre
Escola Universitària d’Infermeria setembre
Escola Universitària d’Infermeria Verge de la Cinta juny
Escola Universitària de Treball Social juny o setembre 
Escola Universitària de Relacions Laborals Sancta Maria Maris setembre
Escola Universitària de Ciències Empresarials Dr. Manyà setembre
Escola Universitària de Turisme Bettatur setembre

Aquest calendari serà ratificat per la Comissió de Política Docent si els centres acor-
den algun canvi.

Finalització carrera
Els alumnes amb un màxim de tres assignatures anuals de plans no renovats (o l’equiva-
lent d’assignatures quadrimestrals) o 27 crèdits de plans renovats pendents per finalitzar
els estudis i que hagin estat matriculats en cursos anteriors, tenen dret a tres convocatò-
ries d’examen per a cadascuna de les assignatures, sempre que ho demanin a la secreta-
ria del centre abans del 31 de desembre.

Aquestes convocatòries es duran a terme:
En el cas de finalització d’estudis per convalidació o reconeixement de crèdits, les

úniques convocatòries d’examen seran les establertes en el calendari acadèmic i, per
tant, els alumnes que finalitzin l’ensenyament mitjançant algun dels dos supòsits
esmentats, s’hauran d’ajustar a les convocatòries indicades.

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

2n quadrimestre: febrer
juny
setembre

Inici de la docència al febrer
Per als ensenyaments que inicien la docència al febrer, les convocatòries d’examen es
faran:

Assignatures anuals Assignatures quadrimestrals
1a desembre 1r quadrimestre: juny
2a gener gener

2n quadrimestre: desembre
gener

EXÀMENS I QUALIFICACIONS

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

◆ Els centres confirmaran, amb una antelació mínima de 30 dies, la indicació de la
data, aula i hora de realització dels exàmens, i ho faran públic. Al mateix temps especi-
ficaran el tipus d’examen, el material necessari per fer-lo, el barem de qualificacions, el
contingut a examinar i la durada prevista. Aquesta informació serà tramesa prèviament
pel professor al president de la comissió acadèmica corresponent. 

◆ Als exàmens i proves, els alumnes s’han d’identificar presentant el carnet d’estudi-
ant URV o el DNI o passaport. El professor els pot demanar la identificació en qualsevol
moment de l’examen o prova.

◆ Els estudiants tenen dret a ser examinats i qualificats de totes les assignatures de
què s’han matriculat, tot respectant els prerequisits/incompatibilitats fixats en el corres-
ponent pla d’estudis. L’alumne pot acollir-se al dret de la prova final.

◆ Els estudiants tenen dret a dues convocatòries d’examen per assignatura i curs aca-
dèmic. Aquest dret està limitat en el cas d’assignatures amb prerequisits no superats i,
en els centres que ho determinin, en les assignatures pràctiques.

◆ Els estudiants que tinguin pendents com a màxim 3 assignatures o 27 crèdits
(matriculats en cursos anteriors) per acabar els estudis tenen dret a tres convocatòries
d’examen (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.
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◆ El departament ha de garantir que la vigilància dels exàmens sigui realitzada pel
professorat relacionat amb la matèria. 

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

◆ 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 convo-
catòria més pròxima.

◆ Amb independència d’això, davant la gravetat dels fets, el centre considerarà la
iniciació d’un expedient disciplinari, en el qual proposarà les mesures a aplicar. El vice-
rector corresponent resoldrà una vegada revisat el cas en la Comissió de Docència i
Convalidacions.

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

◆ Els centres habilitaran taulers d’avisos per fer-hi públiques les qualificacions dels
exàmens i dels treballs. S’han de fer públiques com a màxim 10 dies naturals després de
finalitzar els respectius períodes d’exàmens. El professor ha de comunicar als alumnes
el mateix dia de la realització de l’examen la data de publicació de les notes.

◆ Els resultats del exàmens i altres proves, d’acord amb la decisió del centre, es faran
públics mitjançant unes llistes en què els alumnes estaran identificats amb el seu NURV
(número d’identificació a la Universitat, que és invariable), o amb nom i cognoms. 

◆ Els professors han de conservar el material escrit de les proves d’avaluació finals i
els treballs i memòries de pràctiques 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.

◆ Quan es tracti d’avaluació final d’habilitats pràctiques, per a cada estudiant s’han
de consignar per escrit les habilitats avaluades, la puntuació corresponent a cadascuna i
el professor que hagi realitzat l’avaluació. Aquest material ha de conservar-se com a
mínim durant el curs acadèmic següent.

◆ En el cas d’exàmens orals, les comissions acadèmiques han d’establir els mecanis-
mes necessaris per garantir el dret de 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 alumnes que per causes de força major o simultaneïtat d’estudis no puguin
assistir a un examen, corresponent a una de les convocatòries previstes, abans de la
data establerta podran sol·licitar al centre ser examinats en una altra data.

◆ En casos excepcionals, quan la causa que ha motivat la no-presentació era impre-
visible abans de la realització de l’examen, fins a 7 dies després que s’hagi dut a terme.

◆ La sol·licitud es farà mitjançant escrit raonat, acompanyat de la justificació docu-
mental corresponent. El centre revisarà el cas, resoldrà la sol·licitud i assenyalarà una
altra data d’examen o bé la denegarà raonadament. En el primer dels casos n’informarà
el departament afectat.

◆ Els treballs i les memòries de pràctiques es tornaran als estudiants a petició pròpia
el curs acadèmic següent. 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
reproducció total o parcial o la utilització per a qualsevol altre fi ha de comptar amb
l’autorització explícita de l‘autor o autors.

◆ Els departaments han de garantir la conservació dels enunciats dels 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 pro-
fessor, si així ho demana l’alumne, farà les revisions mostrant l’examen, treball, etc. rea-
litzat per l’estudiant.

◆ Els estudiants gaudeixen de la possibilitat de recórrer contra la qualificació final de
les assignatures que aparegui a les actes segons el procediment següent:

1. Presentar una sol·licitud de revisió davant el professor al registre de l’edifici cor-
responent abans del dia que es faci la revisió.

2. 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 la posarà en coneixement del director del departament
afectat.

3. El departament nomenarà obligatòriament un tribunal constituït per tres membres
dels quals com a mínim dos han de ser professors ordinaris i cap d’ells ha d’haver parti-
cipat en la primera avaluació. Aquest tribunal, un cop vist l’examen, treball, etc., haurà
de decidir si ratifica la qualificació del professor, si la rectifica o si torna a avaluar
l’alumne.
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4. 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 la resolució per escrit d’aquest tribunal a
l’estudiant.

5. En cas de rectificació de la qualificació, el president del tribunal ha de fer constar
la nova qualificació en una acta addicional, la qual ha de ser signada per tots els mem-
bres del tribunal.

PERMANÈNCIA

Àmbit d’aplicació
1. Aquesta normativa s’aplicarà a l’alumnat d’ensenyaments oficials de 1r cicle, 1r

i 2n cicle, i només 2n cicle, així com a aquells que accedeixin directament o amb
complements de formació al 2n cicle dels ensenyaments de 1r i 2n cicle, que seguei-
xin 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 corresponents reials
decrets propis de cada titulació. També s’aplicarà a estudiants d’ensenyaments con-
duents a títols propis que presentin una duració o configuració cíclica similar als ante-
riors.

2. S’aplicarà a l’alumnat que segueixi plans d’estudis no renovats, però se li adap-
tarà a les característiques d’aquests estudis.

3. S’aplicarà a l’alumnat d’altres universitats que vulgui continuar els seus estudis a
la URV.

Límit de matriculació
1. S’estableix en 60 el nombre de crèdits mínims d’assignatures diferents de què s’ha

de matricular un alumne que es matricula per primera vegada en un ensenyament de la
URV. En els plans d’estudis no renovats correspondrà a un curs complet.

2. 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’ampli-
ació, és el de l’increment d’un 20% sobre el total de crèdits de què consta
l’ensenyament, dividit pel nombre de cursos mínimament previstos. En els plans d’estu-
dis no renovats el límit s’establirà en el mateix percentatge respecte al nombre d’assig-
natures d’un curs complet.

3. La tercera vegada que un estudiant es matriculi de la mateixa assignatura repre-
sentarà, 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.

4. 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 d’estudis no renovats.

Alumnat nou
1. L’estudiant ha d’obtenir, en el primer any acadèmic, almenys 18 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.

2. 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.

3 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
1. La matriculació d’una assignatura dóna dret a dues convocatòries d’examen,

excepte quan resti un màxim de 3 assignatures o 27 crèdits per acabar els estudis, que
en dóna per a tres.

2. 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. 

3. 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
1. 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.
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2. 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
9 crèdits d’assignatures troncals o obligatòries d’universitat. En cas contrari, l’estudiant
no podrà continuar a la Universitat Rovira i Virgili cap dels estudis a què condueixi el
primer curs cursat.

DISPOSICIÓ FINAL

1. Aquesta normativa ha de ser revisada als quatre anys de la seva entrada en vigor.
2. Aquesta normativa entrarà en vigor al segon quadrimestre del curs 1992/93.

TAULA D’EQUIVALÈNCIES I MITJANA PONDERADA

Qualificacions i equivalències
El RD 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el RD 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 direc-
trius generals pròpies d’aquests plans, estableix en l’annex 1.1.4 una taula d’equivalèn-
cies per tal d’homogeneïtzar les qualificacions de les diferents universitats.

Per altra banda, la Normativa i procediment per emplenar les actes d’examen de la
URV estableix el tipus de qualificacions i el ventall de notes numèriques 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:

Alumnes que han finalitzat els estudis
La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que corres-
pongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits totals de
l’ensenyament corresponent o els realment cursats, en el cas d’haver-los superat per ajus-
tar-se a la distribució del pla d’estudis. En els expedients amb reconeixement de crèdits
sense qualificació, la ponderació a realitzar tindrà en compte que la divisió es farà pel
nombre de crèdits totals de l’ensenyament, i es restarà el nombre de crèdits reconeguts.

Alumnes que no han finalitzat els estudis
a) Si la ponderació ha de cobrir totalment l’expedient actual de l’alumne: la suma

dels crèdits superats multiplicats cadascun pel valor de la qualificació que correspon-
gui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits matricu-
lats durant els seus estudis.

b) Si la ponderació ha de cobrir tan sols el curs immediatament anterior: la suma
dels crèdits superats el curs anterior multiplicats cadascun pel valor de la qualificació
que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nombre de
crèdits totals matriculats el curs anterior.

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

tre de procedència.
◆ El reconeixement de crèdits, quan no hi hagi qualificació, no es tindrà en compte

a efecte 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 MEC es determinarà d’acord amb la taula d’equivalèn-
cies que estableixin les corresponents convocatòries al BOE.

ACCÉS ALS SEGONS CICLES

Quan el Ministeri d’Educació i Cultura va iniciar la reforma dels ensenyaments, un dels
objectius inicials era introduir més flexibilitat en l’organització universitària, de tal
manera que permetés superar el caràcter tancat que tradicionalment havien tingut els
títols universitaris.
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Per aconseguir aquesta finalitat, es va incrementar en més del doble el nombre de
títols oficials, es van crear ensenyaments de sols 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 1r i 2n cicle o de només 2n cicle.

De la mateixa manera, un alumne que ha acabat el 1r cicle d’una carrera de 1r i 2n
cicle pot accedir al 2n cicle d’una altra carrera diferent de també 1r i 2n cicle, o de
només 2n cicle.

Per tant, es poden donar els casos següents:
1. Passar d’una diplomatura/enginyeria tècnica (1r cicle) a una llicenciatura/engi-

nyeria (1r i 2n cicle) directament al 2n cicle.
p.e.:
Un diplomat en Ciències Empresarials passa al 2n cicle de la llicenciatura en Admi-

nistració i Direcció d’Empreses.
L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Ciències Empresarials i Llicenciat

en Administració i Direcció d’Empreses.
2. 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.
p.e.:
Un alumne amb el 1r cicle de la llicenciatura en Farmàcia (1r i 2n cicle) passa al 2n

cicle de la llicenciatura en Química (1r i 2n cicle).
L’alumne obtindrà el títol de Llicenciat en Química.
3. Passar d’una diplomatura/enginyeria (1r cicle) a una llicenciatura/enginyeria (2n

cicle).
p.e.:
Un diplomat en Treball Social passa a la llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural.
L’alumne obtindrà dues titulacions: Diplomat en Treball Social i Llicenciat en Antro-

pologia Social i Cultural.
4. Passar del primer cicle d’una llicenciatura/enginyeria (1r i 2n cicle) a una llicenci-

atura/enginyeria (2n cicle).
p.e.:
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 es pot produir 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 acadè-
mic, que permeti iniciar els estudis de segon cicle amb prou 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 ser
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 del
primer cicle de l’ensenyament al qual es vol accedir. Aquestes activitats són anomena-
des complements de formació.

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

ÀREA D’HUMANITATS

1r cicle aprovat 2n cicle
Llicenciatura en Filologia Catalana
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF*
Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 
(2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

*CF= complements de formació
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Llicenciatura en Filologia Anglesa 
(1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 
(2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Hispànica (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

Llicenciatura en Filologia Hispànica
(1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
(2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Filologia Catalana (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Filologia Anglesa (1r i 2n cicle) amb CF
Totes les filologies amb CF

Llicenciatura en Geografia (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Geodèsia i Cartografia (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Història Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

1r cicle aprovat 2n cicle
Llicenciatura en Medicina (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Bioquímica (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Ciències i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Odontologia (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Bioquímica (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències del Mar (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Enologia (2n cicle) sense CF
Enginyeria Química (1r i 2n cicle) amb CF

Amb el títol obtingut
Diplomatura en Infermeria (1r cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

1r cicle aprovat 2n cicle
Llicenciatura en Administració
i Direcció d’Empreses (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Dret Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració
(1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Pedagogia Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Psicologia Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Amb el títol obtingut
Diplomatura en Ciències Empresarials 
(1r cicle) Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses

(1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Diplomatura en Treball Social (1r cicle) Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Sociologia (1r i 2n cicle) amb CF

Títol de Mestre/a-especialitats Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural (2n cicle) sense CF
Educació Especial Llicenciatura en Pedagogia (1r i 2n cicle) amb CF
Educació Infantil Llicenciatura en Psicopedagogia (2n cicle) amb CF
Educació Física Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

(1r i 2n cicle)
(Només els alumnes d’Educació Física) amb CF
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Educació Musical
Educació Primària (1r cicle)

ENSENYAMENTS TÈCNICS

1r cicle aprovat
Enginyeria Química (1r i 2n cicle) Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Enologia (2n cicle) sense CF

Amb el títol obtingut
Enginyeria Tècnica Industrial:
Química Industrial (1r cicle) Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyeria Química (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Química (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Enginyeria Tècnica Industrial:
Electrònica Industrial (1r cicle) Enginyeria Industrial (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Organització Industrial (2n cicle) sense CF
Enginyeria en Telecomunicacions (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Enginyeria Tèc. Agrícola: Indústries 
Agràries i Alimentàries (1r cicle) Enginyeria Agrònoma (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyeria de Monts (1r i 2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Ciències i Tecnologia dels Aliments (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Enologia (2n cicle) sense CF

Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió Enginyeria en Informàtica (1r i 2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

Enginyeria Tècnica Informàtica 
de Sistemes Enginyeria en Informàtica (1r i 2n cicle) sense CF

Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (2n cicle) amb CF
Enginyeria en Electrònica (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat (2n cicle) amb CF

TOTES LES ÀREES
Obtingut qualsevol títol de primer cicle 
o superat el primer cicle de qualsevol
titulació, pot accedir a: Llicenciatura en Comunicació Audiovisual (1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Documentació (2n cicle) sense CF
Llicenciatura en Humanitats (1r i 2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Lingüística (2n cicle) amb CF
Llicenciatura en Periodisme (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques (1r i 2n cicle)
Llicenciatura en Traducció i Interpretació (1r i 2n cicle) amb CF

La Universitat Rovira i Virgili regula en general l’accés als segons cicle 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’estudis
corresponent.
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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 desitgen 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 s’hi matriculi.

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, ha de comptar l’expedient acadèmic de primer cicle obtingut pel sol·licitant,
sense perjudici que altres dades curriculars del sol·licitant puguin ser objecte de valora-
ció en aplicació d’algun altre criteri que s’estableixi. La junta de centre també pot pre-
veure, dins del procés que la comissió d’accés realitzi, una entrevista amb els
sol·licitants.

ARTICLE 7
Els acords de les comissions d’accés poden ser 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 regulat a l’article 3, són un 25% de les places
de primer curs d’aquest ensenyament.

SOL·LICITUDS DE TÍTOLS

Quan un alumne hagi finalitzat els estudis universitaris, podrà demanar-ne el títol cor-
responent.

S’adreçarà a la secretaria del seu centre, on l’informaran de la documentació neces-
sària i de les taxes fixades per formalitzar aquest tràmit. En aquests moments la docu-
mentació és la següent:

◆ DNI (original i fotocòpia).
◆ Títol amb el qual s’ha accedit als estudis (original i fotocòpia).
◆ Pagament de les taxes que estableix el decret de preus.
El nom i els cognoms que figuren en el títol homologat seran els que consten al Registre

Civil (llibre de família), DNI o certificat de canvi de nom. Caldrà fer constar a la sol·licitud
de títol els accents que es considerin necessaris, quan ortogràficament correspongui.

L’alumne haurà de recollir el títol oficial personalment; en cas contrari, la persona
designada haurà d’aportar un poder notarial atorgat per l’alumne que l’autoritzi a fer
aquesta gestió.

Si l’alumne resideix en una altra localitat o en un altre país, pot sol·licitar per escrit
al degà/director del centre l’enviament del títol a la direcció provincial o a l’oficina con-
sular més propera al seu lloc de residència.

PREMIS EXTRAORDINARIS DE FINAL D’ESTUDIS

L’article 91 dels Estatuts de la Universitat estableix que la Junta de Govern, a proposta
de les juntes de centre, podrà concedir premis extraordinaris de final d’estudis amb
caràcter anual i d’acord amb el que reglamentàriament s’estableixi.

Amb aquesta finalitat s’estableix:
1. Es considerarà que poden optar a aquests premis:
◆ els alumnes que hagin finalitzat els estudis amb una mitjana superior en dos punts

a la mitjana general de l’ensenyament, o
◆ els alumnes que hagin finalitzat els estudis amb la mitjana més alta, sempre que

com a mínim obtinguin la qualificació de notable.
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El centre seleccionarà els expedients calculant les mitjanes. En el cas de plans
antics, la mitjana serà aritmètica i, en el de plans nous, se seguiran els criteris establerts
en l’annex I, punt 5, del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny (BOE 11-6-1994).

2. El tribunal encarregat de proposar els premis extraordinaris de final d’estudis
estarà format per tres professors ordinaris, nomenats per la junta de centre a proposta
del degà/director. Un d’ells serà nomenat president i un altre secretari.

3. El tribunal podrà concedir un premi per cada ensenyament i títol. No es podran
acumular els dels altres ensenyaments que hagin estat declarats deserts.

4. Pel que fa a la concessió dels premis als llicenciats, es tindrà en compte, a més de
l’expedient de llicenciatura, la realització de la tesi de llicenciatura en el cas que
aquesta hagi estat presentada i jutjada.

5. Una vegada el tribunal hagi resolt, elaborarà una acta que, com a mínim, haurà
d’incloure les dades següents:

◆ data de la reunió
◆ any acadèmic al qual corresponen els premis extraordinaris que es proposen
◆ ensenyament i titulació a què pertanyen els premis
◆ justificació de la proposta
◆ nom i cognoms dels alumnes proposats
◆ data, lloc i signatura dels membres del tribunal
6. Les propostes de concessió dels premis hauran de comunicar-se al rector de la

Universitat abans del 31 de maig de cada any.
7. El degà/director del centre comunicarà al rector la proposta del tribunal, que pos-

teriorment s’aprovarà per Junta de Govern. A l’hora de tramitar-se el títol se n’haurà
d’acreditar l’aprovació per Junta de Govern.

8. Als alumnes premiats se’ls expedirà un títol acreditatiu, que els serà lliurat en
l’acte d’inauguració del curs.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En el cas que la junta de centre consideri element fonamental per a la concessió del
premi la realització d’una tesi de llicenciatura o un projecte de fi de carrera, es con-
cedirà un curs més per poder sol·licitar-lo. Aquesta pròrroga només s’atorgarà donarà
amb la finalitat que el treball d’investigació hagi pogut ser convenientment realitzat i
jutjat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En la inauguració del curs 1996-97 es podran concedir els premis no atorgats correspo-
nents als cursos 1992-93, 1993-94 i 1994-95.

Els alumnes que entre les convocatòries de febrer i juny hagin superat tots els crèdits
de què s’han matriculat el curs anterior, podran fer la matrícula en el període establert
durant la segona quinzena de setembre.

10  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aproven les Normes de matrícula per al
curs 1998-99, que figuren com a annex:

NORMES DE MATRÍCULA

ASPECTES ACADÈMICS

Per seguir els estudis segons els plans d’estudis en vigor a la Universitat Rovira i Virgili,
cal tenir en compte:

Consideracions generals
1. L’alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i res-

pectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes
s’hauran de lliurar a tots els estudiants durant el període de matriculació, junt amb el
dossier de matrícula que han d’adquirir.

2. En el moment de sol·licitar la matrícula, els estudiants han d’estar en possessió
dels requisits necessaris. L’acte de formalització de la matrícula té caràcter de sol·licitud
i l’admissió no implica la conformitat amb el contingut; la seva eficàcia resta condicio-
nada al compliment de la Normativa de permanència, així com dels altres requisits
legals exigibles.

3. Abans de començar el període de matriculació, el centre ha de fer pública la
informació següent:

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

◆ Relació d’assignatures que s’ofereix per ser escollides com a crèdits de lliure
elecció.

◆ Relació d’assignatures amb prerequisits, en la qual s’explicitaran les restriccions
que imposen aquests prerequisits a l’hora de qualificar.
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4. 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 d’un mínim de 60 crèdits, amb
l’excepció dels ensenyaments propis de només 2n cicle, en què el mínim serà de 24
crèdits.

A partir del segon any podrà matricular-se del nombre de crèdits que vulgui, respec-
tant la durada que les diferents titulacions fixen en els respectius plans d’estudis, i la
Normativa de permanència.

5. Els alumnes han de tenir en compte que les tutories informatives, si n’hi ha, s’han
de dur a terme abans de la formalització de la matrícula.

Calendaris de matrícula
1. Les dates de matrícula dels alumnes de nou accés vénen fixades de manera gene-

ral per a tot Catalunya:
◆ alumnes de primera preferència: del 20 al 24 de juliol
◆ alumnes de segona a vuitena preferència: del 2 al 8 de setembre
Si hi ha algun ensenyament que ofereixi places per a la preinscripció de setembre,

cada centre determinarà el període de matriculació.
2. La matrícula dels altres cursos s’ha de sol·licitar dins dels terminis que s’esta-

bleixen per a cada curs acadèmic, d’acord amb el calendari específic que fixen i fan
públic els centres, que com a màxim s’acabarà el 31 d’octubre amb l’excepció dels
ensenyaments que inicien la docència al mes de febrer, que podran fixar un altre ter-
mini. 

3. Els alumnes que entre les convocatòries de febrer i juny hagin superat tots els crè-
dits de què s’han matriculat el curs anterior, podran fer la matrícula en el període esta-
blert durant la segona quinzena de setembre.

4. Els primers dies de cada període es destinaran als alumnes als quals restin 75 crè-
dits o menys per finalitzar la carrera, amb l’excepció de Medicina i Enginyeria Química,
que ho faran a partir de 90 o menys.

5. Amb la finalitat de facilitar l’elecció d’assignatures optatives i de crèdits lliures,
s’iniciarà la matrícula per la inicial alfabètica resultant del sorteig establert anualment
per la Generalitat de Catalunya. Aquest any ha correspost a la lletra F (DOGC 2563,
Resolució 19-1-1998).

6. El degà o director del centre pot concedir matrícula fora de termini fins al 15
de desembre (o 15 d’abril en el cas dels ensenyaments que s’inicien al febrer). En
aquests casos les sol·licituds han de presentar-se al centre degudament justificades.
En casos excepcionals, el vicerector corresponent pot autoritzar la matrícula fora
d’aquest període.

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

8. Quan sigui imprescindible matricular-se de crèdits reconeguts posteriorment al
termini establert perquè sigui necessari per finalitzar la carrera, els alumnes podran fer-
ho en el període que s’establirà els mesos de febrer i maig.

9. Per a aquells alumnes a qui restin com a màxim tres assignatures anuals (o l’equi-
valent d’assignatures quadrimestrals) de plans no renovats, o 27 crèdits de plans reno-
vats per finalitzar els estudis, i que hi hagin estat matriculats en cursos anteriors,
s’autoritza una convocatòria addicional d’exàmens, sempre que el curs anterior preve-
iessin finalitzar la carrera. També podran gaudir-ne en els casos d’assignatures optatives
i/o de crèdits lliures si, en no superar-les el curs anterior, les substitueixen. Aquests
alumnes s’han de matricular en el període ordinari de matrícula i tenen dret a presentar-
se a exàmens a la convocatòria de febrer, juny i setembre del mateix curs. Els qui vul-
guin gaudir de la convocatòria addicional han de comunicar-ho a la secretaria del cen-
tre abans del 31 de desembre (o 30 d’abril en el cas dels ensenyaments que s’inicien al
febrer).

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

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

b) Els alumnes que estan pendents de ser admesos en una altra universitat pública,
si justifiquen 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 definitiva abonant els preus públics correspo-
nents.
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Documentació 
Els alumnes han de presentar per formalitzar la matrícula els documents següents:

1. Tots els alumnes
◆ 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.
◆ Els alumnes que presentin sol·licitud de beca, l’imprès degudament emplenat amb

els justificats requerits.
2. Alumnes de primer curs
◆ Fotocòpia del DNI (passaport en cas d’estrangers).
◆ 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:
a) Via O, provinents de COU i PAAU (que comencin per primera vegada estudis

universitaris)
◆ 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 universi-

taris.
b) Via 2, diplomats, llicenciats, arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics o engi-

nyers tècnics
◆ Original i fotocòpia del títol corresponent o resguard.
c) Via 4 i 5, alumnes provinents de COU, d’FP de 2n grau, mòdul professional 3 o

Tècnic superior que accedeixin a ensenyaments de només primer cicle
◆ Certificat oficial en què constin les qualificacions corresponents al/s curs/os emès

per un institut públic.
◆ Original i fotocòpia del títol d’FP de 2n grau, Tècnic superior o del resguard cor-

responent.
d) Via 7 i via 8, alumnes que, havent estat matriculats en centres universitaris

d’aquesta o d’una altra universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció
◆ Justificant d’haver abonat els drets de trasllat en el centre de procedència (excep-

tuant els trasllats d’expedient entre ensenyaments d’un mateix centre de la URV).
◆ Fotocòpia de l’expedient acadèmic amb la diligència corresponent.
e) Més grans de 25 anys
◆ Papereta original justificativa d’haver superat les proves.
f) Els alumnes afectats pels casos següents han de tenir en compte
◆ 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 corresponent justificant, 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
garantirà la reserva de plaça per al curs següent.

◆ Alumnes amb estudis estrangers convalidats
1. En el cas de convalidacions de menys de sis assignatures o menys de 60 crèdits,

els alumnes han d’aportar la resolució de convalidacions.
2. En el cas de convalidacions de sis o més assignatures, o 60 o més crèdits, inde-

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

Formalització de la matrícula per automatrícula
La formalització de la matrícula a través del sistema d’automatrícula es porta a terme en
tots els centres i ensenyaments, pel que fa als estudis de pla renovat. Els alumnes,
doncs, realitzaran directament la seva matriculació en unes sales destinades a automa-
trícula, sense passar per les secretaries de centre.

En el moment de la matrícula es facilitarà als alumnes informació complementària i
tindran el suport administratiu necessari.

ASPECTES ECONÒMICS

Consideracions generals
1. Aquesta Normativa s’aplicarà sempre que no s’especifiqui altra cosa en el decret

pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al
curs 1998-99 o en altres normatives legals. En el cas d’ensenyaments propis, el Consell
Social de la Universitat aprovarà els preus corresponents i les deduccions, si s’escau.
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2. L’import que hauran d’abonar els alumnes serà, bàsicament, el que resulti de
sumar els conceptes següents, segons estableixi el decret de taxes:

◆ L’import resultant en funció del nombre de crèdits de què s’han matriculat.
◆ Taxes administratives.
◆ Assegurança escolar, si s’escau.
◆ Dossier de matrícula.
◆ Serveis voluntaris, si s’escau.
3. 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, tindran 10 dies per aportar el justificant corresponent i regularitzar la seva
matrícula.

4. El Decret de preus públics estableix un preu mínim que els alumnes han de pagar
amb independència del nombre de crèdits de què es matriculin. No obstant això, si
l’alumne es matricula per finalitzar els seus estudis, el preu total dels crèdits de què es
matriculi pot no superar aquests mínims.

Alumnes becaris
1. Els alumnes que presentin la sol·licitud de beca hauran de:
a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitant de beca.
b) Pagar, obligatòriament en efectiu, les taxes, l’assegurança escolar i el dossier 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.) i adjuntar, si s’escau, els justificants corresponents.

2. En el cas que un alumne no hagi presentat la beca en el moment de la matricula-
ció, tindrà temps de fer-ho fins al 31 d’octubre.

En aquest cas, una vegada presentada, si compleix els requisits se li regularitzarà la
matrícula. Si ha abonat els imports corresponents, podrà demanar-ne la devolució fins
al 31 de maig següent.

Alumnes no becaris
Hauran de matricular-se en una de les classes de matrícula següents:

O. 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 paga el 50% dels preus establerts en el mateix
Decret. Haurà d’aportar original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent.

Aquesta exempció podrà aplicar-la també en sol·licitar certificats i efectuar el dipò-
sit de títol.

2. Matrícula d’honor global a COU: 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 cor-
responent o document substitutori, en el qual constarà que ha obtingut com a mínim la
qualificació de 8,5.

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. Haurà
d’aportar original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent.

Aquesta exempció podrà aplicar-la també en sol·licitar certificats i efectuar el dipò-
sit del títol.

5. Convenis o tractats culturals: l’alumne està exempt d’abonar els preus dels serveis
acadèmics en què s’ha matriculat. Aquesta classe de matrícula està limitada als alumnes
que l’acreditin mitjançant l’aportació del conveni corresponent en vigor i és d’ús exclu-
siu per a les assignatures en què es matriculi per primera vegada.

Ajuts de matrícula
Afecten el personal de les universitats catalanes públiques.

6. Personal de la Universitat Rovira i Virgili en actiu o jubilat, cònjuge, convivència
acreditada 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. Ha d’aportar el certificat original corresponent que acrediti aquesta
condició, a més del llibre de família o document acreditatiu de convivència, si escau.

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. Ha d’acreditar la condició de per-
sonal beneficiari en el moment de formalitzar la matrícula mitjançant un certificat emès
per la seva universitat, d’acord amb el model establert. 
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Altres deduccions
1. Els alumnes que han obtingut la qualificació de matrícula d’honor en assignatures

de la mateixa carrera, cursades a la mateixa universitat el curs immediatament anterior,
tenen una deducció parcial del servei acadèmic (tantes assignatures/crèdits com matrí-
cules d’honor s’hagin obtingut del mateix ensenyament).

2. Els alumnes que es matriculen de matèries convalidades/reconeixement de crè-
dits han d’abonar el 25% del preu establert en el decret de preus.

3. Els alumnes que es matriculin d’assignatures sense escolaritat per raó de l’extin-
ció del pla d’estudis abonaran el 25% del preu establert en el decret de preus. En el cas
que s’ofereixi als estudiants un sistema de tutories o docència alternativa, n’abonaran
l’import íntegre.

Modalitats de pagament
1. L’alumne podrà triar entre les formes de pagament següents:
Pagament únic: l’alumne paga íntegrament d’un sol cop l’import de la matrícula

presentant el resguard en una entitat bancària col·laboradora segons la referència i ter-
mini que recullen el mateix imprès set dies a partir de la formalització de la matrícula.
Una vegada pagat n’ha de facilitar l’original a la secretaria.

El resguard de l’alumne segellat per l’entitat bancària i amb la ràfega corresponent
ha de conservar-se sempre per si calgués acreditar-ne l’ingrés.

Aquesta modalitat s’aplica obligatòriament 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 (15 de
maig, en el cas dels ensenyaments que s’inicien al febrer).

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.

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

3. 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. Té les mateixes conseqüències si la matrícula es fa efectiva en una entitat ban-
cària diferent de les indicades als resguards.

4. Els alumnes que no abonin els imports corresponents en la data prevista veuran
incrementat el preu total de la matrícula en 3.000 PTA per compensar les despeses que
comporta la gestió de morosos.

Anul·lacions de matrícula
1. Una vegada presentada la matrícula no es poden fer modificacions d’assignatu-

res, si no és per corregir-ne errors, que poden ser indicats per la secretaria del centre o
per l’estudiant, sempre que el canvi es realitzi dins del període de matrícula ordinària
(31 d’octubre o 30 de març, en el cas dels ensenyaments que s’inicien al febrer). No es
podran fer anul·lacions parcials de sol·licituds de matrícula.

L’alumne pot demanar al centre l’anul·lació total de la sol·licitud de matrícula
fins al 15 de desembre (15 d’abril, en el cas dels ensenyaments que s’inicien al
febrer), excepte els que tinguin reserva de plaça pel servei militar o la prestació
social substitutòria, que ho podran fer fins abans dels exàmens de la convocatòria de
febrer.

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. L’anul·lació de la matrícula de 1r comporta la devolució de la
documentació acadèmica presentada per l’alumne.

2. Tindran dret a la devolució de l’import pagat (excepte les taxes de secretaria i el
dossier) pels motius següents:

a) Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat
mèdic oficial en què ha de constar la data de l’inici de la malaltia i el període previst de
convalescència.

Defunció de l’alumne.
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.
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11  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la Normativa per emplenar actes
d’examen per al curs 1998-99, que figura com a annex:

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 els
centres tinguin especial cura tant en l’elaboració com en la custòdia. Amb la finalitat
d’evitar problemes, que en algun dels casos pot arribar a l’anul·lació de títols i a deter-
minades responsabilitats administratives i penals, s’ha aprovat la següent Normativa i
procediment per emplenar les actes corresponents a la realització d’exàmens.

1. Les actes dels ensenyaments seran generades d’acord amb la petició realitzada
pels centres, amb les dades contingudes a l’ordinador en el moment de generació
d’aquestes. Hi ha preemplenades les dades següents:

Curs acadèmic, núm. de full, centre, ensenyament, codi i nom de l’assignatura,
núm. de DNI, i nom i número d’ordre dels alumnes, diligència, estadística i el 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 es trameti l’original a les secretaries corresponents, que són les
que han d’acreditar l’expedient dels alumnes.

En els casos d’assignatures que algun alumne cursa a través de programes europeus,
les actes es desglossaran fixant un grup específic prèviament.

3. Si per qualsevol error o causa justificada cal estendre alguna acta especial o afe-
gir el nom d’un alumne no inclòs inicialment en l’acta, la secretaria del centre o el Ser-
vei 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 comunicar al professor responsable el moment en què

ja pot començar a introduir les qualificacions informàticament, corresponent a les assigna-
tures i grups que ha impartit aquell curs/quadrimestre de pla renovat, d’acord amb la infor-
mació que consta en el pla d’organització acadèmica del/s ensenyament/s que l’afecten.
En els ensenyaments no renovats les qualificacions s’introduiran en suport disquet.

6. Els professors han de qualificar els alumnes en la convocatòria corresponent, amb
la qualificació en lletres de suspens, no presentat, aprovat compensat, aprovat, notable,
excel·lent. Es pot concedir una matrícula d’honor per cada vint o fracció de vint alum-
nes 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 en decimals,
amb la limitació del 0,5. En anotar les qualificacions d’una convocatòria s’han d’emple-
nar necessàriament totes les caselles; no es poden deixar espais en blanc.

El ventall de notes numèriques que han de relacionar-se amb les qualificacions amb
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 prerrequisits 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’n l’acta corresponent. També, 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 informarà la secreta-
ria del centre que ha finalitzat i aquesta l’haurà de revisar i imprimir com a acta provisio-
nal. El professor també podrà autoenviar-se mitjançant el correu electrònic un llistat amb
les qualificacions introduïdes. Un cop el professor hagi realitzat les comprovacions oportu-
nes, si s’escau, una relació ha de signar-la en un marge de cada full. En l’últim full de l’acta,
immediatament després de l’últim alumne, ha de figurar la data i la signatura del professor.
En el cas que aquesta sigui il·legible, s’han de fer constar sota el nom i cognoms complets.
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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, han de ser signades per tots, i juntament amb el nom hi ha de constar el grup
corresponent.

Les actes corresponents a assignatures matriculades dins de programes europeus
seran signades pel coordinador del programa, el qual traslladarà la qualificació obtin-
guda per l’alumne a la universitat estrangera, d’acord amb les equivalències de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

Els professors no podran qualificar a 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.

Els professors ajudants i els becaris no poden signar actes.
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 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’autoritzar, si
escau. Un cop realitzada la correcció corresponent, s’ha de tornar a imprimir l’acta
corregida sempre 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 direc-
tor del departament.

Si transcorreguts més de tres mesos i abans d’un any es presenta algun cas excepci-
onal 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, datar l’acta
i signar-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, davant les
conseqüències negatives que té per als alumnes l’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...– són únicament notificacions per a
l’alumne. En cas de discrepància sols pot ser 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.

12  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aproven els cursos de postgrau i exten-
sió universitària per al segon quadrimestre del curs 1997-98, que figuren com a
annex:

POSTGRAU

L’Exercici Terapèutic Cognoscitiu
L’Acompanyament de la Persona a la Fi de la Vida i de la Família en el Procés del Dol
Atenció Prehospitalària Urgent
Gènere i Salut, una Visió Multidisciplinar
Prevenció en Riscos Laborals
Introducció a la Biologia Molecular en l’Ensenyament de les Ciències

EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

Gestió de Residus en el Laboratori
Gestió Comercial Internacional
Direcció de Recursos Humans i Cultura Organitzativa
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13  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la Normativa de propietat indus-
trial de la Universitat Rovira i Virgili, que figura com a annex:

NORMATIVA DE PROPIETAT INDUSTRIAL

ARTICLE 1
Aspectes regulats

La present normativa regula els aspectes de titularitat, gestió i llicència de la propietat
industrial a la Universitat Rovira i Virgili.

ARTICLE 2
Els resultats de la recerca

La titularitat dels resultats obtinguts pels investigadors (professors, estudiants o d’altre
personal) de la Universitat Rovira i Virgili com a conseqüència de la seva funció de
recerca correspon a la Universitat, d’acord amb l’article 20.2 de la Llei 11/1986, de 20
de març.

ARTICLE 3
Sol·licitud de protecció dels drets

Quan un investigador consideri que, fruit de la seva recerca, ha obtingut resultats que
són potencialment patentables, caldrà que presenti un informe a l’OTRI/l’STQ, en què
sol·licitarà la protecció dels drets de propietat industrial. Les sol·licituds seran estudia-
des per l’OTRI/l’STQ, que emetrà un informe de cada una.

ARTICLE 4
Titularitat de la propietat industrial

La Comissió de Política Científica, en vista de la sol·licitud i l’informe emès per l’OTRI/
l’STQ, decidirà si és procedent la titularitat de la patent per a la Universitat Rovira i Vir-
gili, per qual cosa avaluarà les possibilitats d’explotació de la patent, al marge d’altres
criteris que aquesta Comissió vulgui tenir en consideració. La Comissió de Política
Científica estarà autoritzada per consultar amb òrgans independents, sota confidenciali-
tat, abans de dictaminar.

Si la Universitat no està interessada en la titularitat de la propietat industrial, la
cedirà a l’investigador autor de la recerca. El termini màxim de resposta serà de tres
mesos. Si durant aquest període la Comissió de Política Científica no ha manifestat mit-
jançant escrit l’interès de la Universitat, s’entendrà que aquesta declina la titularitat en
favor de l’investigador.

ARTICLE 5
Despeses de registre

La URV es farà càrrec de les despeses de redacció i tramitació de les sol·licituds de pro-
pietat industrial que hagin rebut l’informe favorable de la Comissió de Política Cientí-
fica.

ARTICLE 6
Explotació d’una patent

L’objecte de la protecció dels resultats de la recerca és l’explotació. L’investigador haurà
de procurar, amb l’ajuda de l’OTRI/l’STQ, segons correspongui, explotar la patent, bé per-
què la mateixa Universitat utilitzi amb profit econòmic els resultats de la recerca, o bé
cedint-ne la llicència a una altra entitat. En aquest últim cas caldrà subscriure el correspo-
nent contracte de llicència, que serà revisat per Assessoria Jurídica i signat pel rector.

ARTICLE 7
Extensió d’una patent a altres països

Per estendre una patent a d’altres països caldrà que prèviament sigui explotada, i que bé
el valor dels productes objecte de l’explotació, o bé l’import del contracte de llicència
siguin superiors a la despesa per registrar la patent als països als quals es vulgui esten-
dre. L’extensió de la patent a altres països s’haurà de fer en un termini no superior a 10
mesos des de la data de presentació de la sol·licitud a l’Oficina Espanyola de Patents i
Marques, per tal de no perdre la data de prioritat.

ARTICLE 8
Repartiment dels beneficis de l’explotació

Els beneficis obtinguts per l’explotació de la propietat industrial seran els que resultin de
descomptar, segons el cas, a l’import de la llicència o a l’import obtingut per la utilitza-
ció dels resultats per la mateixa Universitat, les despeses de sol·licitud i manteniment
del registre de la propietat industrial i les despeses de gestió. Aquests beneficis es distri-
buiran de la manera següent: 40% per a l’investigador o investigadors, 60% per a la
Universitat.
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ARTICLE 9
Contractació

En tots els contractes realitzats pels investigadors de la URV amb ens públics o privats,
es determinarà a qui pertanyen les patents que en puguin sorgir. Així mateix, s’hi
inclourà un apartat de regulació de regalies.

14  Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifica la priorització d’ajuts d’infraes-
tructura científica per al 1997, que figura com a annex:

RELACIÓ D’EQUIPAMENTS APROVATS EN LES CONVOCATÒRIES D’INFRAESTRUCTURA 
DE RECERCA PER A L’ANY 1997

PROGRAMES/ORGANISME: PIR97/DGR - INFRA PNI+D/CICYT

Import 25% Import Import concedit
Or. Perceptor Unit. Descripció de l’equip equip cofinanç. demanat DGR CICYT
1 VR-INV URV Equip d’assecat de sòlids per aire calent 22.540.000 5.635.000 16.905.000 10.000.000 5.000.000

Equip de pasteurització
Liofilitzador
Unitat de reacció pilot

2 Caballol, R. QFI Equip informàtic 16.000.000 4.000.000 12.000.000 12.000.000
3 Katakis, I. EQU Equip de modificació i estudi de superfícies 13.650.000 3.412.500 10.237.500 10.000.000
4 Rius, F.X. QAO Espectrofotòmetre NIR 15.912.280 3.978.070 11.934.210 11.500.000
5 Guasch, J. FEN Sistema integral d’anàlisi d’aromes 20.351.433 5.087.858 15.263.575 10.000.000 5.000.000
6 Ruiz, J. IUA Equip informàtic 10.954.867 2.738.717 8.216.150 8.000.000

Microscòpia
Sistema de fotogrametria terrestre
Sistema d’anàlisi d’imatge

7 Massana, L. MIC Cromatògraf de gasos 10.495.488 2.623.872 7.871.616 7.000.000
Espectròmetre de masses

TOTAL 109.904.068 27.476.017 82.428.051 68.500.000 10.000.000
+6.500.0001

75.000.0002

15  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la convocatòria de 1998 de bor-
ses de mobilitat de 3r cicle, que figura com a annex:

AJUTS A LA RECERCA

BORSES DE MOBILITAT DE 3R CICLE

Objectius
Atendre les sol·licituds d’estudiants de tercer cicle de la Universitat Rovira i Virgili per:

◆ Finançar la seva assistència a congressos i reunions científiques per presentar
comunicacions i/o pòsters.

◆ Finançar la seva assistència a cursos de formació o aprenentatge.

Bases
1. Una sola sol·licitud per investigador i convocatòria
2. Una sola sol·licitud per comunicació i/o pòster presentat
3. L’imprès de sol·licitud cal presentar-lo “a posteriori”
4. El sol·licitant ha de fer constar la seva filiació a la URV a la comunicació i/o pòs-

ter presentat.

Imports
El finançament inclou les següents despeses:
◆ La tarifa de viatge d’acord amb els mòduls establerts.
 Mòdul I: fins a 500 km 10.000 PTA
 Mòdul II: fins a 2.000 km 30.000 PTA
 Mòdul III: fins a 4.000 km 60.000 PTA; fins a 10.000 km 100.000 PTA

◆ Els drets d’inscripció

Documentació
◆ Sol·licitud emplenada (demanar els impresos al Servei de Gestió de la Recerca).
◆ Original del(s) bitllet(s) / Documentació pròpia (carnet de conduir i permís de cir-

culació)

1 Quantitat no distribuïda l’any 1997 que s’acumula a la quantitat prevista per a l’any 1998.
2 Quantitat prevista per a equipament científic per a l’any 1997, d’acord amb el contracte programa sig-
nat entre el Comissionat per a Universitats i Recerca i la Universitat Rovira i Virgili en data 6 de novem-
bre de 1997.
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◆ Còpia de la carta d’acceptació de la comunicació per part del Comitè Científic o
fotocòpia del llibre de resúmens.

◆ Còpia del full d’inscripció on hi figurin dades i preus
◆ Comprovant del pagament de la inscripció
◆ Certificat d’assistència (congressos)/Justificació del treball realitzat (curs de for-

mació)

Presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds, adreçades al president de la Comissió de Recerca, hauran de lliurar-se
al Servei de Gestió de la Recerca

Terminis
La data de termini per a la presentació de sol·licituds és el 31 d’octubre de l’any en curs
i es resoldran al novembre.

16  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la convocatòria de 1998 d’ajuts
per organitzar congressos, simposis o altres reunions científiques, que figura com
a annex:

AJUTS A LA RECERCA

AJUTS PER ORGANITZAR CONGRESSOS, SIMPOSIS O ALTRES REUNIONS CIENTÍFIQUES

Objectius
Ajudar a finançar els congressos i altres activitats científiques de què la Universitat
Rovira i Virgili sigui organitzadora o coorganitzadora, sigui quin sigui el seu àmbit, sem-
pre que compleixin les condicions següents:

◆ Cal que consti la URV com a organitzadora.
◆ Cofinançament: la Universitat cofinançarà, com a màxim, el 25%.
◆ Drets d’inscripció, comunicacions i/o ponències externes.
◆ Difusió (full informatiu, programa, cartell). Cal que en la difusió consti la col·labo-

ració de la Diputació de Tarragona.
◆ Publicació de llibre de resums i/o actes.
◆ Es podrà dedicar una part d’aquest apartat a seminaris més reduïts, jornades i en

general seminaris amb cofinançament i difusió, sense les condicions d’un congrés.
Nota: Només s’atendrà una petició per congrés.

Documentació
◆ Sol·licitud emplenada (cal demanar els impresos als departaments o al Servei de

Gestió de la Recerca).
◆ Memòria (tipus d’activitat, programa, justificació, interès, objectius, altres institu-

cions col·laboradores).
◆ Informe del departament vinculat al projecte.
◆ Pressupost d’ingressos i despeses (cal incloure, si escau, la publicació del llibre de

resums i/o actes).
◆ Convocatòria crida per a comunicacions.

Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds, adreçades al president de la Comissió de Recerca, hauran de lliurar-se
al Servei de Gestió de la Recerca.

Terminis
La data de termini per presentar sol·licituds és el 31 d’octubre de l’any en curs i es resol-
drà durant el mes de novembre.

17  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova el doctorat europeu i el procedi-
ment de cotutela, que figuren com a annex:

DOCTORAT EUROPEU

El comitè d’enllaç de les conferències nacionals de rectors i presidents d’universitats
dels països europeus (a Espanya, el Consejo de Universidades) va decidir que les uni-
versitats donessin suport a la concessió d’una menció de doctorat europeu a les tesis
que reuneixin certs requisits. D’aquesta manera, la responsabilitat i la capacitat de con-
cedir aquesta menció és competència de cada institució. Per això, i tenint en compte
que aquesta menció pot ser considerada com un valor afegit de qualitat d’una tesi, la
Comissió de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili proposa la creació en aquesta
Universitat de la menció esmentada, que serà concedida a les tesis doctorals l’elabora-
ció i la defensa de les quals compleixin les condicions següents:

1. L’autorització de la defensa de les tesis doctorals ha d’anar precedida d’informes
favorables realitzats per un mínim de dos professors doctors que pertanyin a institucions
d’ensenyament superior d’altres dos països europeus.

Núm. 16-17



Full Oficial 23 / 16 de març de 199841

2. Almenys un membre del tribunal que jutja la tesi doctoral ha de pertànyer a una
institució d’ensenyament superior d’un altre país europeu i no pot coincidir amb els
professors que han realitzat l’informe previ esmentat a l’apartat anterior.

3. Una part de la defensa de la tesi doctoral s’ha de realitzar en la llengua oficial de
l’altre país europeu. Així, doncs, es vetllarà perquè almenys dos membres del tribunal
que jutja la tesi hi tinguin la competència lingüística adequada.

4. El doctorand/a haurà d’acreditat que, per a la realització de la seva tesi doctoral,
ha fet una estada d’almenys un trimestre en un altre país europeu.

5. El finançament de les despeses dels professors estrangers que formin part del tri-
bunal de doctors anirà a càrrec del departament de la universitat en la qual actuï.

La concessió de la menció doctorat europeu donarà dret a l’expedició d’un certificat
i/o un diploma que acrediti aquesta condició. Així mateix, en el revers del títol oficial
de doctor/a es farà constar aquesta circumstància.

PROCEDIMENT DE COTUTELA

En el marc dels estudis de doctorat, la Comissió de Doctorat de la Universitat Rovira i
Virgili proposa establir un procediment de cotutela de tesis doctorals entre la Universitat
Rovira i Virgili i una universitat europea amb l’objectiu de crear i desenvolupar la coo-
peració científica entre equips de recerca d’ambdues institucions i facilitar la mobilitat
dels doctorands. El procediment de cotutela haurà de complir els requisits següents:

1. Les modalitats d’admissió als estudis de doctorat, dipòsit i defensa de la tesi doctoral
seran les mateixes que regeixen els estudis de tercer cicle en la universitat corresponent.

2. Els candidats a la preparació del doctorat en cotutela duran a terme el treball sota el
control i la responsabilitat d’un director de tesi en cada una de les universitats interessades.

3. Cada cotutela de tesi es desenvoluparà en el marc d’un conveni específic entre
les dues universitats interessades que implicarà el principi de reciprocitat. En virtut
d’aquest conveni, cada institució reconeixerà la validesa de la tesi doctoral defensada
en aquest marc i es comprometrà a expedir el títol de doctor/a.

4. El doctorand/a s’inscriurà en cada una de les dues universitats, però estarà
exempt del pagament dels drets en una.

5. El temps de preparació de la tesi no serà superior a tres anys des de la firma del con-
veni i es repartirà entre les dues universitats en períodes d’estada alternativa en cada una.
El temps d’estada mínima en un dels dos centres no serà inferior a nou mesos i es podrà
fer en una vegada o en diversos períodes; la resta es completarà a l’altra universitat.

6. La publicació, explotació i protecció dels resultats de la recerca realitzada estaran
assegurades per les dues institucions d’acollida del doctorand/a d’acord amb el proce-
diment específic de cada país.

7. La tesi es defensarà només una vegada en qualsevol de les dues universitats.
Aquesta disposició haurà de constar en una clàusula inclosa en el conveni signat per les
dues institucions.

8. El tribunal davant el qual es defensarà la tesi serà nomenat de comú acord entre
les dues universitats i la legislació vigent en cadascun dels dos països en regirà la com-
posició.

El finançament de les despeses dels professors estrangers que formin part del tribu-
nal anirà a càrrec dels departaments de la universitat en què actuïn.

9. Si les llengües oficials de les dues universitats són diferents, la tesi es redactarà en
una i es completarà amb un resum escrit en l’altre idioma.

10. La Comissió de Doctorat farà el seguiment i el control de les tesis doctorals en
cotutela.

11. A Espanya, les modalitats de dipòsit, drets d’autor i reproducció de les tesis es
regeixen pel RD 185/1985, de 23 de gener (BOE núm. 42, de 16 de febrer de 1985).

18  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la convocatòria de beques de
col·laboració amb la Universitat d’Estiu del curs 1997-98, que figura com a
annex:

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ
AMB LA UNIVERSITAT D’ESTIU

La Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, en data 16 de març, aprova les
bases que hauran de regir la concessió de les beques de col·laboració amb la Universi-
tat d’Estiu.

BASE I

Característiques
1. La col·laboració comprendrà dues modalitats:
◆ Becaris d’organització, que realitzaran tasques de suport a la gestió i control gene-

ral de la Universitat d’Estiu.
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◆ Becaris de seguiment, que realitzaran tasques de suport a les tasques administrati-
ves dels secretaris dels cursos de la Universitat d’Estiu.

2. Es convoquen 9 places de becaris de col·laboració amb la Universitat d’Estiu. La
distribució de les places és la següent:

a) 2 becaris d’organització, que prestaran els serveis des de l’1 de juny fins al 31 de
juliol amb una dedicació de 20 hores setmanals. La retribució serà de 49.030 ptes. bru-
tes mensuals.

b) 7 becaris de seguiment, que prestaran els serveis durant el mes de juliol amb una
dedicació de 40 hores semanals:

◆ 2 becaris des del 6 fins al 24 de juliol (3 setmanes) amb una retribució de 73.545
ptes. brutes pel període indicat.

◆ 5 becaris des del 13 fins al 24 de juliol (2 setmanes) amb una retribució de 49.030
ptes. brutes pel període indicat.

3. Segons de les necessitats generades pel funcionament de la Universitat d’Estiu, es
preveu la possible ampliació de la beca, tant pel que fa a hores de col·laboració diàries
com a període de prestació de servei.

4. En qualsevol cas, la percepció d’aquesta beca serà proporcional al període en
què realment s’hagi prestat la col·laboració.

5. Les quantitats a percebre tindran una retenció del 2% en concepte d’IRPF.

BASE II

Requisits
1. Les beques de col·laboració estan adreçades a alumnes de 1r i 2n cicle, o alum-

nes matriculats de qualsevol programa de doctorat ofert per la URV. Els estudiants de
doctorat no gaudiran de preferència pel fet de tenir una llicenciatura.

2. Serà requisit indispensable ser alumne/a de la URV matriculat durant el curs
1997-98 i haver-se matriculat d’un mínim de 50 crèdits o de les assignatures que con-
formen un curs complet, independentment que sigui l’últim curs.

BASE III

Criteris de selecció
1. Els criteris de selecció es basen en l’avaluació conjunta dels mèrits al·legats.
2. Són mèrits l’expedient acadèmic, tenir coneixements d’informàtica a nivell d’usu-

ari (processador de textos), la facilitat de tracte personal (que pot venir avalat, per
l’informe d’alguna autoritat acadèmica facultativa o departamental) i l’àmplia disponi-
bilitat de dedicació durant aquest mes.

L’expedient acadèmic es valora fins a 6 punts, segons la mitjana de les qualificaci-
ons aportades i ponderat en funció de l’ensenyament cursat. La matrícula d’honor amb
excel·lent es valora en 4 punts; excel·lent, notable i aprovat en 3, 2 i 1 punt respectiva-
ment; el suspens es valora en 1 punt negatiu i el no presentat en 0 punts. Només es pren
en consideració una nota, la darrera, per cada assignatura i el valor aportat és la fracció
entre tots els punts obtinguts dividit pel nombre d’assignatures.

L’àmplia disponibilitat de dedicació durant aquest mes, fins a 2 punts.
Tenir coneixements d’informàtica a nivell d’usuari i la facilitat de tracte personal,

fins a 1 punt cadascun.

BASE IV

Tramitació
1. Els estudiants que compleixin els requisits i vulguin sol·licitar aquesta beca caldrà

que recullin l’imprès normalitzat al Servei d’Estudiants i Gestió de l’Extensió Università-
ria, a la secretaria o al BACU del centre, i s’ha de presentar amb els documents que
s’especifiquen a la base V fins al 30 d’abril a les 14.00 hores al mateix Servei.

2. Per a més informació sobre aquesta beca, els sol·licitants es poden adreçar al Ser-
vei d’Estudiants i Gestió de l’Extensió Universitària.

BASE V

Documentació
Els alumnes que sol·licitin la beca hauran de presentar:

◆ Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
◆ Currículum i documents acreditatius dels documents al·legats.
◆ Fotocòpia del resguard de matrícula de la URV del curs 1997-98.
◆ Fotocòpia de l’expedient acadèmic personal, en què constin les qualificacions

obtingudes fins a la última convocatòria.
◆ Documents acreditatius dels mèrits al·legats.
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BASE VI

Selecció
1. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es reunirà la Comissió de Política

d’Estudiants, que emetrà la resolució de concessió corresponent.
2. Si la Comissió ho creu oportú, podrà demanar una entrevista personal amb els

sol·licitants.
3. El resultat de la selecció serà exposat al tauler corresponent i comunicat als alum-

nes seleccionats.
Els candidats que no hagin obtingut beca i reuneixin els requisits establerts passaran

a formar part d’una llista d’espera amb caràcter global.
4. Contra el resultat de la comissió de selecció es podrà recórrer en el termini de 10

dies mitjançant una instància presentada al Servei d’Estudiants i Gestió de l’Extensió
Universitària.

BASE VII

Lliurament de credencials
Els estudiants seleccionats hauran de presentar-se al Servei d’Estudiants i Gestió de
l’Extensió Universitària per signar i recollir la documentació oportuna en el termini que
estableixi la resolució. Si els alumnes seleccionats no s’hi presenten en el termini esta-
blert, el seu lloc passarà a ser ocupat per un altre sol·licitant de la llista d’espera.

BASE VIII

Drets i deures
1. Els beneficiaris de la beca de col·laboració en serveis prestaran serveis de dilluns

a divendres. L’horari de prestació serà fixat pels responsables dels becaris d’acord amb
les necessitats del servei. Els becaris dependran directament de la cap del Servei d’Estu-
diants i Gestió de l’Extensió Universitària.

2. El responsable de cada becari vetllarà pel compliment de les tasques assignades
al col·laborador i comunicarà al vicerector d’Estudiants i Cooperació Exterior els possi-
bles casos d’incompliment i altres circumstàncies a l’efecte d’estudiar el cas, obrir un
expedient i revocar, si s’escau, la beca concedida.

3. En cas que l’interessat/da renunciï a la beca, enviarà un escrit al vicerector d’Estu-
diants amb 10 dies d’antelació.

BASE IX

Revocació
L’adjudicació d’una beca, tant si se n’ha abonat l’import com si no, podrà ser revocada
en cas de descobrir-se que la sol·licitud va ocultar o falsejar dades.

BASE X

Incompatibilitats
Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol altra activitat remunerada.

BASE XI

Advertiment
En cap cas el fet de gaudir d’aquesta beca tindrà efectes juridicolaborals entre el benefi-
ciari i la URV.

BASE XII

Aclariment
És competència del vicerector d’Estudiants aclarir qualsevol dubte en la interpretació
d’aquestes bases.

19  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la convocatòria de beques de
col·laboració per organitzar l’automatrícula del curs 1997-98, que figura com a
annex:

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ
AMB L’ORGANITZACIÓ DE L’AUTOMATRÍCULA

La Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, en data 16 de març, va aprovar les
bases que hauran de regir la concessió de les beques per col·laborar amb l´organització
de l´automatrícula.

BASE I

Característiques
1. La col·laboració es durà a terme segons el tipus de beca:
◆ La beca d´automatrícula tipus A comprèn el període entre l´1 de juliol i el 30

d´octubre i no es treballa el mes d´agost. 
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◆ La beca d´automatrícula tipus B comprèn el mes d´octubre.
Ambdues beques contemplen una dedicació de 25 h setmanals. La dotació econò-

mica és de 61.300 ptes. brutes mensuals.
2. En qualsevol cas, la percepció d’aquesta beca serà proporcional al període en

què realment s’hagi prestat la col·laboració.
3. La quantitat a percebre tindrà una retenció del 2% en concepte d´IRPF.
4. La ubicació de les places de becari es troben detallades a l’annex 1 d’aquesta

convocatòria.

BASE II

Requisits
1. Les beques de col·laboració estan adreçades a alumnes de 1r i 2n cicle, o alum-

nes matriculats de qualsevol programa de doctorat ofert per la URV. Els estudiants de
doctorat no gaudiran de preferència pel fet de tenir una llicenciatura.

2. Serà requisit indispensable ser alumne/a de la URV matriculat durant el curs
1997-98 i haver-se matriculat d’un mínim de 50 crèdits o de les assignatures que con-
formen un curs complet, independentment que sigui l´últim curs.

BASE III

Criteris de selecció
1. Els criteris de selecció es basen en l’avaluació conjunta dels mèrits al·legats.
2. Són mèrits l’expedient acadèmic, ser alumne/a del centre per al qual es demana

la beca sol·licitada, tenir coneixements d’informàtica, la facilitat de tracte personal (que
pot venir avalat per l´informe d´alguna autoritat acadèmica de facultat/escola o departa-
ment) i l´àmplia disponibilitat de dedicació durant el període.

L’expedient acadèmic es valora fins a 6 punts, segons la mitjana de les qualificaci-
ons aportades i ponderat en funció de l’ensenyament cursat. La matrícula d’honor amb
excel·lent es valora en 4 punts; excel·lent, notable i aprovat en 3, 2 i 1 punt respectiva-
ment; el suspens es valora en 1 punt negatiu i el no presentat en 0 punts. Només es pren
en consideració una nota, la darrera, per cada assignatura i el valor aportat és la fracció
entre tots els punts obtinguts dividit pel nombre d’assignatures.

L’àmplia disponibilitat horària i tenir coneixements informàtics, fins a 1,5 punts
cadascú.

La facilitat de tracte personal i ser alumne/a del centre per al qual es demana la
beca, fins a 0,5 punts cadascun.

BASE IV

Tramitació
1. Els estudiants que compleixin els requisits i vulguin sol·licitar aquesta beca caldrà

que recullin l’imprès normalitzat al Servei d’Estudiants i Gestió de l’Extensió Università-
ria, a la secretaria o al BACU del centre, i s’ha de presentar amb els documents que
s’especifiquen a la base V fins al 30 d´abril a les 14.00 hores al mateix Servei.

2. Per a més informació sobre aquesta beca, els sol·licitants es poden adreçar al Ser-
vei d’Estudiants i Gestió de l’Extensió Universitària.

BASE V

Documentació
◆ Els alumnes que sol·licitin la beca hauran de presentar:
◆ Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
◆ Currículum i documents acreditatius dels documents al·legats
◆ Fotocòpia del resguard de matrícula de la URV del curs 1997-98.
◆ Fotocòpia de l’expedient acadèmic personal, en què constin les qualificacions

obtingudes en les corresponents convocatòries de febrer, juny i setembre.
◆ Documents acreditatius dels mèrits al·legats.

BASE VI

Selecció
1. Una vegada finalitzat el termini de presentació d´instàncies, es reunirà la Comis-

sió d’Estudiants i Cooperació Exterior, delegada de la Junta de Govern, que emetrà la
resolució de concessió corresponent.

2. Si la comissió ho creu oportú, podrà demanar una entrevista personal amb els
sol·licitants.

3. El resultat de la selecció serà exposat al tauler corresponent i comunicat als alum-
nes seleccionats.

Els candidats que no hagin obtingut beca i reuneixin els requisits establerts passaran
a formar part d’una llista d’espera amb caràcter global.
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4. Contra el resultat de la comissió de selecció es podrà recórrer en el termini de 10 dies
mitjançant una instància presentada al Servei d’Estudiants i Gestió de l’Extensió Universitària.

BASE VII

Lliurament de credencials
Els estudiants seleccionats hauran de presentar-se al Servei d’Estudiants i Gestió de
l’Extensió Universitària per signar i recollir la documentació oportuna en el termini que
estableixi la resolució. Si els alumnes seleccionats no s’hi presenten en el termini esta-
blert, el seu lloc passarà a ser ocupat per un altre sol·licitant de la llista d’espera.

BASE VIII

Drets i deures
1. Els beneficiaris de la beca de col·laboració prestaran serveis durant 25 hores set-

manals de dilluns a divendres. L’horari de prestació serà fixat pel cap de la secretaria
del centre on hi hagi el becari/ària, d´acord amb la cap del Servei d´Estudiants i Gestió
de l´Extensió Universitària, de la qual depenen.

2. La cap del Servei d´Estudiants i Gestió de l´Extensió Universitària vetllarà pel
compliment de les tasques assignades al col·laborador/a i comunicarà els possibles
casos d’incompliment i altres circumstàncies a l’efecte d’estudiar el cas, obrir un expe-
dient i revocar, si s’escau, la beca concedida.

3. En cas que l’interessat/da renunciï a la beca, es cursarà un escrit al vicerector
d’Estudiants amb 10 dies d’antelació.

BASE IX

Tasques
La tasca principal és la de donar suport al centre en l´organització de l´Automatrícula,
concretament feines d´atenció acadèmica i informàtica als alumnes i de suport logístic.

BASE X

Revocació
L’adjudicació d’una beca, tant si se n’ha abonat l’import com si no, podrà ser revocada
en cas de descobrir-se que la sol·licitud va ocultar o falsejar dades.

BASE XI

Incompatibilitats
Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol altra activitat remunerada.

BASE XII

Advertiment
En cap cas el fet de gaudir d’aquesta beca tindrà efectes juridicolaborals entre el benefi-
ciari i la URV.

BASE XIII

Aclariment
És competència del vicerector d’Estudiants aclarir qualsevol dubte en la interpretació
d’aquestes bases.

ANNEX 1

Ubicació de les places de becari d´automatrícula

Nombre Període Lloc
de beques
1A Juliol, setembre, octubre Facultat C. Econòmiques i Empresarials
2B Octubre Facultat C. Econòmiques i Empresarials
1A Juliol, setembre, octubre ETSE
2B Octubre ETSE
1A Juliol, setembre, octubre Facultat de Ciències Jurídiques
2B Octubre Facultat de Ciències Jurídiques
1A Juliol, setembre, octubre Facultat de Ciències Educació i Psicologia
2B Octubre Facultat de Ciències Educació i Psicologia
1A Juliol, setembre, octubre Facultat de Lletres
2B Octubre Facultat de Lletres
1A Juliol, setembre, octubre Facultat Medicina i Ciències de la Salut
1B Octubre Facultat Medicina i Ciències de la Salut
1A Juliol, setembre, octubre Facultat de Química
2B Octubre Facultat de Química
1A Juliol, setembre, octubre ETSEQ
2B Octubre ETSEQ
1B Octubre Escola Universitària d´Infermeria
1B Octubre Facultat d´Enologia
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20  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’acorda que sigui la Comissió Delegada
de Política d’Estudiants i Cooperació Exterior la que aprovi les convocatòries
d’ajuts econòmics als estudiants per a la realització d’activitats culturals l’abril de
1998, així com les convocatòries de beques de col·laboració amb el Servei
d’Esports per a tasques de monitor de natació durant el 1997-98 i de socorrista.

21  Acord de 16 de març de 1998, pel qual es prorroga el calendari laboral del perso-
nal d’administració i serveis, que figura com a annex:

CALENDARI LABORAL 1998

Es proposa prorrogar el calendari laboral de 1997 per a l’any 1998, amb les modificaci-
ons següents:

Punt 1. El calendari de festes laborals és el següent:
“Ordre de 8 de juliol de 1997, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes

laborals per a 1998:
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 1998 les següents:
1 de gener Cap d’Any
6 de gener Reis
10 d’abril Divendres Sant
13 d’abril Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig Festa del Treball
24 de juny Sant Joan
15 d’agost L’Assumpció
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya
12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya
8 de desembre La Immaculada
25 de desembre Nadal
26 de desembre Sant Esteve”
Punt 3. En cas d’optar per gaudir de les vacances d’estiu durant el mes d’agost, s’afe-

geix la possibilitat de començar-les el dia 3 d’aqueix mes.
Punt 4. Els torns establerts per Setmana Santa i Nadal són els següents:
◆ 4 dies per Setmana Santa:
Primer torn: 6, 7, 8 i 9 d’abril (90%)
Segon torn: 14, 15, 16 i 17 d’abril (10%)
◆ 4 dies per Nadal:
Primer torn: 23, 24, 28 i 29 de desembre (50%)
Segon torn: 30 i 31 de desembre i 4 i 5 de gener (50%)

22  Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifiquen les modificacions del pressu-
post de l’any 1997.

23  Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifiquen els preus dels serveis de la
URV, que figuren com a annex:

LLOGUER D’AULES

Tarifes per hora
Usuaris externs

Aula Magna o similar 10.000 PTA
Sala de juntes 5.000 PTA
Sala d’audiovisuals 8.000 PTA
Sala d’ordinadors 7.000 PTA
Aula tipus A: més de 120 persones 5.000 PTA
Aula tipus B: menys de 120 persones 4.000 PTA
Aula tipus C: 60 persones 2.000 PTA
Aula tipus D: 25 persones o menys 1.000 PTA

S’aplicarà la Normativa de lloguer d’aules i instal·lacions aprovada per Junta de
Govern del 28 d’octubre de 1996.

SERVEI D’ARQUEOLOGIA

Tarifes per hora
Universitat Rovira i Virgili Usuaris externs

Arqueòleg coordinador 1.900 PTA 2.200 PTA
Arqueòleg 1.850 PTA 2.000 PTA
Peó 1.800 PTA 1.800 PTA

Usuaris externs
◆ Els pressupostos s’incrementaran en un 15% en concepte de varis.
◆ Es facturarà un 4% sobre el pressupost global de la intervenció per l’elaboració del

projecte i la supervisió tècnica.
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Els informes i peritatges s’establiran d’acord amb el peticionari. En el cas d’utilitza-
ció de maquinària es facturarà segons els preus vigents de mercat.

SERVEI DE RECURSOS TÈCNICS

Unitat de tallers
Taller mecànic Comunitat universitària Usuaris interns amb Usuaris externs

contractes externs
Hora/eina 1.000 PTA 1.000 PTA 2.000 PTA
Hora/persona 115 PTA 2.315 PTA 3.100 PTA

Laboratori de fabricació Comunitat Usuaris interns amb Usuaris externs
de circuits universitària contractes externs
Hora/persona 135 PTA 2.665 PTA 3.550 PTA

A més, es facturarà el material fungible utilitzat (a preu de mercat).

Unitat d’enginyeria
Túnels aerodinàmic Comunitat Usuaris interns amb Usuaris externs
i hidrodinàmic universitària contractes externs
Hora/persona 135 PTA 2.665 PTA 3.550 PTA

A més, es facturarà el material fungible utilitzat (a preu de mercat).

SERVEI DE BIBLIOTECA

Tarifes del Servei de Préstec Interbibliotecari i d’Obtenció de Documents (PI/SOD)
Préstec de llibres i reproducció d’articles de publicacions periòdiques.

Comunitat universitària de la URV
Estat Espanyol
En l’obtenció de documents de fons bibliogràfics externs a la URV es facturaran les

despeses originades pel subministrador.
Les tarifes mínimes aplicables seran les mateixes que estiguin en vigència a la xarxa

de biblioteques REBIUN. En el moment que la xarxa de biblioteques REBIUN modifiqui
les tarifes, quedaran automàticament modificades les del Servei de PI/SOD de la URV.

Estranger
En l’obtenció de documents de fons bibliogràfics externs a la URV, obtinguts de pro-

veïdors estrangers, es facturaran segons les despeses originades pel subministrador més
un 15% per despesa administrativa. Quan un subministrador modifiqui les tarifes, que-
daran automàticament modificades les dels Servei de PI/SOD de la URV.

Usuaris externs a la URV
La sol·licitud de documents de fons externs de la URV que facin usuaris externs a la

URV tindrà un recàrrec mínim de les tarifes del 20% en concepte de tramitació.

Fons propi de la URV servit a peticions externes
El subministrament de préstecs i/o còpies de fons bibliogràfics de la URV es factu-

rarà d’acord amb la normativa REBIUN.
En el cas de centres subministradors de documents a la URV, s’aplicarà la seva tarifa

si és superior a la de la URV.
En el cas de préstecs, la biblioteca sol·licitant haurà de fer-se càrrec de les despeses

de correu en el retorn del llibre.

Préstec de llibres Comunitat universitària Usuaris externs
Fons propi 670 PTA
Fons d’Espanya 670 PTA 920 PTA
Fons d’Europa Tarifa subministrador + 15% Tarifa subministrador + 35%
British Library 3.600 PTA 4.300 PTA
OCLC 4.500 PTA 5.400 PTA

Fotocòpies
Fons propi
Bloc de 10 fulls 520 PTA 620 PTA
Pàg. addicional 40 PTA 50 PTA
Tramesa de fax a Espanya(1) 135PTA/pàg.(2) 165 PTA/pàg.(2)

Fons d’Espanya
Bloc de 10 fulls 520 PTA 620 PTA
Pàg. addicional 40 PTA 50 PTA
Tramesa de fax a Espanya(1) 135 PTA/pàg. 165 PTA/pàg.

(1) Sense bloc mínim ni cap altre càrrec addicional.
(2) S’hi ha d’afegir la tarifa corresponent per la tramesa simultània de les fotocòpies per correu postal.
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Comunitat universitària Usuaris externs
Fons d’Europa Tarifa subministrador + 15% Tarifa subministrador + 35%
British Library
Cada bloc de 10 fulls 1.600 PTA 1.900 PTA
Bloc 10 fulls per fax 6.600 PTA 7.900 PTA
INIST
Cada bloc de 10 fulls 1.600 PTA 1.900 PTA
10 fulls per correu express 4.300 PTA 5.200 PTA
Bloc 10 fulls per fax 6.300 PTA 7.600 PTA
OCLC
Cada bloc de 10 fulls 2.200 PTA 2.600 PTA

Tesis
Fons d’Espanya 670 PTA 920 PTA
University Microfilms International 10.000 PTA 12.000 PTA
British Library
Microfitxa 8.000 PTA 9.600 PTA
Microfilm 11.000 PTA 13.200 PTA

Patents
Espanyoles
Cada bloc 10 fulls 1.600 PTA 2.000 PTA
Derwent Rapid Patent
Cada bloc 10 fulls 3.000 PTA 4.000 PTA

Usuaris externs de bibiblioteques de centre
S’estableix una quota de 5.000 PTA/any per a usuaris aliens a la comunitat universitària
per accedir a les biblioteques de centre. 

UNITAT D’AUDIOVISUALS

Comunitat universitària
En tots els casos els preus no inclouen fungibles, que es facturaran conjuntament segons
preus de mercat.

SERVEI DE COPISTERIA I TRANSCODIFICACIÓ

Format d’origen Format final Cost hora o fracció
VHS VHS 250 PTA
VHS- nstc/pal VHS-nstc/pal/secam 1.500 PTA
8mm/BETA VHS 350 PTA
VHS 8 mm/BETA 350 PTA
3/4 U-MATIC/HI-8 BETA/8 mm/VHS 800 PTA
3/4 U-MATIC/HI-8 3/4 U-MATIC/HI-8 1.100 PTA
BETACAM VHS/BETA/8mm 1.200 PTA
BETACAM 3/4 U-MATIC/HI-8 1.500 PTA

SERVEI D’EDICIÓ

Cost
Edició des de formats professionals Segons pressupost
Grabació presa d’imatge BETACAM/HI-8 Segons pressupost
Multicàmeres Segons pressupost
Enregistrament de so Segons pressupost

SERVEIS DIGITALS

Cost hora o fracció*
Gravació CD room des de disc 3.000 PTA
SCSI 650 MB (unitat)
Des d’altres formats Segons complexitat
Digitalització des de vídeo a AVI o Quicktime 3.000 PTA
Transcodificaciò fitxes gràfics/movies 1.500 PTA
Edició Logos/Credits/Gfx Segons pressupost
Retolació i subtitulació Segons pressupost
Render 3d Segons pressupost
Altres Segons pressupost

*En tots els casos es tracta d’hora treballada, no durada del producte final.
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ALTRES

Cost
Assistència tècnica 1.500 PTA + cost del desplaçament

Usuaris externs
El preu a usuaris externs es farà sobre pressupost.

SERVEI LINGÜÍSTIC

Àrea d’Idiomes Moderns
CURSOS

Modalitat Comunitat universitària Usuaris externs
Curs general (80/90 hores) 44.140 PTA 51.600 PTA
Curs específic (45 hores) 25.225 PTA 28.100 PTA
Prova de nivell 1.000 PTA 1.000 PTA
Imprès de matrícula  300 PTA  300 PTA

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

Correcció d’anglès
Nombre de fulls Correcció lleu Correcció intensa
1-2  500 PTA  800 PTA
3-5 1.250 PTA 2.000 PTA
6-10 2.500 PTA 4.000 PTA
11-15 3.750 PTA 6.000 PTA
16-20 5.000 PTA 8.000 PTA
21-25 6.250 PTA 10.000 PTA
26-30 7.500 PTA 12.000 PTA
31-35 8.750 PTA 14.000 PTA
36-40 10.000 PTA 16.000 PTA
41-45 11.250 PTA 18.000 PTA
46-50 12.500 PTA 20.000 PTA

Correcció de castellà
Nombre de fulls Correcció lleu Correcció intensa
1-2  375 PTA  650 PTA
3-5 1.000 PTA 1.500 PTA
6-10 2.000 PTA 3.000 PTA
11-15 3.000 PTA 4.500 PTA
16-20 4.000 PTA 6.000 PTA
21-25 5.000 PTA 7.500 PTA
26-30 6.000 PTA 9.000 PTA
31-35 7.000 PTA 10.500 PTA
36-40 8.000 PTA 12.000 PTA
41-45 9.000 PTA 13.500 PTA
46-50 10.000 PTA 15.000 PTA

Aquests preus s’apliquen a tots els documents del professorat (articles de revista,
ponències, conferències, etc.). Els documents administratius i institucionals es corregi-
ran gratuïtament.

Per als usuaris externs a la URV s’aplicarà un increment del 100%.

Traducció
Tasca Comunitat universitària Usuaris externs
Traducció català/castellà a l’anglès 1.250 PTA/full 3.000 PTA/full
Traducció català a castellà 1.250 PTA/full 1.750 PTA/full

Les tarifes de les tasques d’assessorament en altres idiomes (alemany, francès, italià,
etc.) s’hauran de negociar en cada cas.

Les tarifes corresponen a un full escrit a màquina, a doble espai, en trenta línies i
setanta espais, aproximadament.

Els preus poden variar en funció de la urgència de l’encàrrec.

Àrea de Llengua Catalana

CURSOS

Modalitat Comunitat universitària Usuaris externs
Cursos generals (60/90 hores)
Nivells A, B, C i D 21.790 PTA 32.100 PTA

Correcció de textos
Nivell K 15.000 PTA 22.000 PTA

Tècniques de redacció 15.000 PTA 22.000 PTA
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Modalitat Comunitat universitària Usuaris externs
Llenguatge econòmic i empresarial 8.000 PTA 12.000 PTA
Llenguatge sanitari 8.000 PTA 12.000 PTA
Prova de nivell  500 PTA  500 PTA
Imprès de matrícula  300 PTA  300 PTA

El curs de català per a estrangers (Erasmus), els dos cursos dels 4 Motors per a
Europa, i les sessions de terminologia sanitària i de llenguatge científic, no tenen tarifa
perquè estan subvencionats per la Generalitat.

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

Correcció de català
Nombre de fulls Correcció lleu Correcció intensa
1-2  250 PTA  350 PTA
3-5  700 PTA 1.000 PTA
6-10 1.400 PTA 2. 000 PTA
11-15 2.100 PTA 3.000 PTA
16-20 2.800 PTA 4.000 PTA
21-25 3.500 PTA 5.000 PTA
26-30 4.200 PTA 6.000 PTA
31-35 4.900 PTA 7.000 PTA
36-40 5.600 PTA 8.000 PTA
41-45 6.300 PTA 9.000 PTA
46-50 7.000 PTA 10.000 PTA

Aquests preus s’apliquen als documents privats (articles de revista, ponències, con-
ferències, etc.) del personal docent i administratiu de la URV.

Per als usuaris externs a la URV s’aplicarà un increment del 100%.
Les tesis o treballs assimilables es cobraran a 175 PTA els primers 50 fulls i a 125

PTA els fulls restants.

Traducció
Tasca Comunitat universitària Usuaris externs
Traducció castellà a català 1.250 PTA/full 1.750 PTA/full

Les tarifes corresponen a un full escrit a màquina, a doble espai, en trenta línies i
setanta espais, aproximadament.

Els textos administratius, institucionals i docents es corregeixen i tradueixen del cas-
tellà al català gratuïtament.

Els preus de correcció i traducció poden variar en funció de la urgència de l’encàrrec.

SERVEI D’ESPORTS

Tarifa de soci: 1.500 PTA/curs acadèmic
Tenen dret a ser socis tots els membres de la comunitat universitària: professors,

alumnes i PAS, així com els seus cònjuges i fills.

SERVEI DE RECURSOS CIENTÍFICS

Partides
Les partides tingudes en compte en el càlcul de les tarifes són:

1. Material fungible
◆ Material consumit directament durant la realització de la prestació incloent-hi aquell

necessari per a calibracions i ajustos instrumentals realitzats immediatament abans, durant o
immediatament després de la prestació i realitzades com a conseqüència d’aquesta.

◆ Material que consumeix un equip durant el seu funcionament encara que no esti-
gui realitzant cap anàlisi i materials que esconsumeixin durant la realització de mante-
niments, calibracions, ajustos, etc. generals.

◆ De llarga durada que s’ha de reposar periòdicament com a desgast normal dels
equips.

2. Manteniment d’equips
◆ Cost repercutit en cada prestació dels contractes de manteniment preventiu i/o

correctiu dels equips.
◆ Reparacions de les avaries anuals dels equips.
◆ Cost del personal associat a les tasques de manteniment i calibració generals dels

equips.
3. Personal
◆ Personal tècnic específic.
◆ Personal d’administració i gestió general de l’SRC.
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4. Amortització
◆ Reposició d’equips.
◆ Actualització i millora.
5. Despeses corrents
Material d’oficina, comunicacions, transports i despeses diverses.
6. Manteniment general d’instal·lació i gestió de la URV
Equival al cost de l’overhead que aplica la URV.

Usuaris
Es distingeixen, pel que fa a les tarifes a aplicar, tres tipus d’usuaris: els interns, els
externs provinents d’organismes sense ànim de lucre i els externs provinents d’organis-
mes amb ànim de lucre.

Tarifes: tipus i càlcul
Tipus d’usuari Percentatge Càlcul 

del cost
URV 100% Material fungible
Usuaris externs sense ànim de lucre 100% Material fungible

100% Manteniment
50% Personal

100% Despesa corrent
100% Amortització
100% Manteniment i gestió generals

Usuaris externs amb ànim de lucre 100% Material fungible
100% Manteniment
100% Personal
100% Despesa corrent
100% Amortització
100% Manteniment i gestió generals
+20% Marge comercial

Aplicació de la tarifa URV als usuaris interns
S’aplicarà aquesta tarifa quan els serveis que es prestin es derivin de:

a) Recerca bàsica o aplicada realitzada mitjançant ajuts, convenis, contractes, etc.
signats per la URV o en els quals els investigadors de la URV participin, malgrat ser sig-
nats en altres universitats, sempre que en aquests ajuts no es pugui preveure el cost de
les prestacions i/o un marge comercial per a l’usuari de la URV.

b)Totes les prestacions de col·laboració docent.
No s’aplicarà la tarifa interna (s’aplicaria la d’organismes sense ànim de lucre) a

usuaris de la URV quan els serveis que es prestin es derivin de:
a) Recerca bàsica o aplicada realitzada mitjançant ajuts, convenis, contractes, etc. sig-

nats per la URV o en els quals els investigadors de la URV participin, malgrat ser signats
en altres universitats, quan en aquests ajuts es pugui preveure el cost de les prestacions.

b) Contractació per servei provinent d’institucions o empreses externes.
Si en la realització d’aquestes prestacions algun dels costos l’aportés l’usuari intern

(personal per exemple), es restaria del preu.

Altres

Als preus derivats de prestacions externes s’aplicarà el 16% d’IVA sobre el preu final.
Les despeses ocasionades per la negligència dels usuaris interns en l’ús dels equipa-

ments i instal·lacions de l’SRC seran abonades per l’usuari.

Preus (en PTA)
Laboratori preparatiu CODI URV PÚB. PRI.
Molturació/homogeneïtzació mostres
Molturació manual (per mostra) LAB01 25 1.000 1.500
Molturació mecànica, molí de boles (per mostra) LAB02 60 1.500 2.200
Disgregació mostres
Atac àcid (sulfúric, nítric, aigua règia) (per mostra) LAB10 1.200 1.750
Mufla (per mostra) LAB11  800 1.200
Altres atacs (preus especials*) LAB12 * *
Eliminació mostres
Dissolvents, àcids/bases, solucions aquoses i sòlids inorgànics (per kg) LAB20 1.000 1.000
Productes no identificats, àcids fumants,
sals amòniques, amines, cianurs, etc. (per kg) LAB21 2.500 2.500

* Preu URV no inclou emmagatzematge de mostra final en reixeta
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Preus (en PTA) CODI URV PÚB. PRI.
Altres
Personal laboratori preparatiu (per hora) LAB50 2.250 4.500

Anàlisi elemental (C, H, N, S)
Anàlisi instrumental mostra normal (per combustió) AEL01 298 1.175 1.913
Anàlisi instrumental mostra amb F (per combustió) AEL02 302 1.314 2.241
Anàlisi instrumental mostra líquida (per combustió) AEL03 300 1.607 2.947
Anàlisi instrumental mostra líquida volàtil (per combustió) AEL04 338 1.652 3.001
Anàlisi instrumental mostra amb atac previ, càpsula de plata (per combustió) AEL05 358 2.098 4.043

Anàlisi termogravimètrica
Anàlisi instrumental en assajos inferiors a 1 h (per hora) ATE01 418 4.095 4.914
Anàlisi instrumental en assajos d’1 a 3 h (per hora) ATE02 378
Anàlisi instrumental en assajos superiors a 3 h (per hora) ATE03 320

Criogènia
Nitrogen líquid subministrat en dewards de capacitat superior a 5 litres (per kg) CRI01 169
Nitrogen líquid subministrat en dewards de capacitat inferior a 5 litres (per kg) CRI02 423

Difracció raigs X
Anàlisi instrumental DRX-estàndard (per hora) DRX01  280 2.587 3.105
Anàlisi instrumental DRX-textures (per hora) DRX02 620 4.640 5.568
Anàlisi instrumental DRX-alta temperatura (per hora) DRX03  347 3.380 4.056
Anàlisi instrumental DRX-baixa temperatura (per hora) DRX04  372 3.409 4.091

Espectrometria absorció atòmica
Anàlisi instrumental flama aire/acetilè (per hora) EAA01 412 2.500 3.000
Anàlisi instrumental flama protòxid/acetilè (per hora) EAA02 569 2.700 3.200
Anàlisi instrumental cambra de grafit (per hora) EAA03 984 3.700 4.000

Espectometria d’infraroig
Anàlisi instrumental IR (per mostra/espectre) EIR01 180 2.000 3.000
Preparació mostra sòlida (pastilla KBr) EIR02 1.000 1.500

Espectrometria/fluorimetria
Fluorescència/fosforescència (per hora) EFL01 150 800 1.200
Bioluminiscència (per hora) EFL02 100 700 1.100

Espectrofotometria ultraviolada i visible
Ultraviolat/visible (per hora) EUV01 150 800 1.200

Polarimetria
Polarímetre (per hora) POL01 150 1.000 1.500

Espectrometria de masses/cromatografia
Anàlisi instrumental GC/MS (hora) EMA01 360 4.979 5.974
Anàlisi instrumental HPLC/MS (hora) EMA02 750 15.068 18.081
Anàlisi instrumental MS (hora) EMA03 210
Anàlisi instrumental HPLC/UV (hora) EMA04 149 2.681 3.217

Espectrometria RMN
Preparació mostres
Preparació amb cloroform deuterat RMN01  190  250  350
Preparació amb aigua deuterada RMN02  630  800 1.000
Preparació amb DMSO deuterat RMN03 1.400 1.700 1.900
Preparació amb metanol deuterat RMN04 2.800 3.400 3.800
Preparació amb acetonitril deuterat RMN05 1.500 1.800 2.000

Anàlisi instrumental
Anàlisi instrumental RMN (per hora) RMN06  360 3.743 4.492
Anàlisi instrumental RMN (per nit) RMN07 1.440 11.230 13.476

Microscòpia electrònica
Preparacio mostres
Microscòpia de transmissió
Fixació (per mostra) MPM01  243 1.264 2.332
Deshidratació (per mostra) MPM02  221 1.031 2.052
Inclusió spurrs (per mostra) MPM03  392 4.191 7.474
Semifins (per mostra) MPM04  262 5.472 8.603
Ultrafins (per bloc) MPM05 3.269 6.666 9.222

Microscòpia electrònica
Contrastar (per procés) MPM06 399 2.180 3.838
Emmagatzematge reixeta ultrafins (per reixeta) MPM07 40
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Preus (en PTA) CODI URV PÚB. PRI.

Microscòpia de rastreig
Fixació (per mostra) MPM08 245 1.091 2.124
Deshidratació (per mostra) MPM09 277 1.577 3.318
Punt crític (per procés) MPM10 412 5.722 10.126
Muntatge stub A1 / Araldite (per procés) MPM11 90  785 1.757
Muntatge stub A1 / pega termofusible (per procés) MPM12 89  785 1.757
Muntatge stub A1 / pega termofusible + carbó (per procés) MPM13 91  787 1.759
Muntatge stub A1 / pega termofusible + plata (per procés) MPM14 160  868 1.856
Muntatge stub A1/biadhesiu carbó (per procés) MPM15 111  811 1.788
Muntatge stub carbó/plastilina (per procés) MPM16 168  878 1.869
Muntatge stub carbó / biadhesiu (per procés) MPM17 144  849 1.834
Metal·lització (per procés) MPM18 446 5.837 7.005
Evaporació (per procés) MPM19 452 5.749 6.899

Anàlisi instrumental
Microscopi de rastreig (per hora) MAI01 365 3.441 4.130
Microscopi de rastreig amb microanàlisi de raigs X (per hora) MAI02 685 4.467 5.361
Microanàlisi de transmissió (per hora) MAI03 454 7.707 9.248
Microscòpia òptica (per hora) MAI04  250  500

Fotografia
Microscòpia de rastreig
Exposició, revelat i còpia (per unitat) MEF01 161  219 331
Imatge digital en disquet (per imatge) MEF02  235 476
Hardcopy (per unitat) MEF03 140  197 306

Microscòpia de transmissió
Fotografia 35 mm, revelat i còpia (per unitat) MEF04 121  179 283
Placa, revelat i còpia (per unitat) MEF05 300  357 498
Segones còpies format 9x13 (per unitat) MEF06  82  139 167

Fonètica experimental
Anàlisi acústica
Sona-Graph DSP5500 (hora instrumental) FON01 50
Sound Scope/16 (hora instrumental) FON02 50
Visi-Pitch (hora instrumental) FON03 50
PCLX (hora instrumental) FON04 50
Enregistrament (hora instrumental) FON05 50

Anàlisi CV
2 sèries de 3 vocals FON06 4.000 8.000
2 sèries de 5 (7) vocals FON07 5.000 10.000
1 sèrie de 3 vocals + 1 sèrie de 5 vocals FON08 4.500 9.000
1 sèrie de 3 vocals FON09 2.400 4.800
1 sèrie de 5 (7) vocals FON10 3.000 6.000
Anàlisi laringogràfica

Fonètica experimental
2 sèries de 3 vocals FON11 3.000 6.000
2 sèries de 5 (7) vocals FON12 4.000 8.000
1 sèrie de 3 vocals + 1 sèrie de 5 vocals FON13 3.500 7.000
1 sèrie de 3 vocals FON14 1.800 3.600
1 sèrie de 5 (7) vocals FON15 2.400 4.800

Articulació
Anàlisi ítem (so) per unitat FON16  150  300
Informe FON17  500 1.000

Instal·lació radioactiva
Anàlisi instrumental comptador beta (per hora) INR03 100
Anàlisi instrumental comptador gamma (per hora) INR04 100

Personal
Tècnic superior (hora) TEC01 4.250 8.500
Tècnic grau mitjà (hora) TEC02 2.250 4.500
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24  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’acorda que mentre no es constitueixi
una nova Junta de Govern, les comissions delegades continuaran funcionant per a
assumptes de tràmit mantenint la seva composició. Únicament s’admetran els
canvis dels membres que deixin de pertànyer a la Junta de Govern per motius
electorals (degans/directors de centres i directors de departament), que seran
substituïts pels seus homòlegs. Aquest acord modifica, mentre no hi hagi una
nova Junta de Govern, l’acord núm. 26 de la Junta de Govern del dia 16-6-96.

25  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’acorda comprar la finca situada a la
zona educacional compresa entre el vial principal d’accés a La Salle i que serveix
d’accés a l’Institut Politècnic de Formació Professional Comte de Rius, propietat
dels hereus de Manuela Solé Vidal, per un import de 2.700.000 PTA.

26  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’acorda el canvi de domicili fiscal de la
Universitat al carrer de l’Escorxador, s/n.

27  Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifiquen les modificacions dels itine-
raris aprovats per al curs 1997-98, aprovades per la Comissió de Política Docent
del 27-11-97, que figuren com a annex:

COMISSIÓ POLÍTICA DOCENT

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA

1. Acotament d’alumnes per grup de diverses assignatures de l’ensenyament d’Engi-
nyeria Química.

2. Activació de l’assignatura Tribologia i Lubricació de l’ensenyament d’Enginyeria
Química.

FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

Acotament d’alumnes per grup de diverses assignatures dels ensenyaments de Ciències
Empresarials i Administració i Direcció d’Empreses.

FACULTAT DE QUÍMICA

Acotament d’alumnes per grup de diverses assignatures de l’ensenyament de Química.

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA

Acotament de les assignatures Matemàtica I i Psicologia Matemàtica II de l’ensenya-
ment de Psicologia.

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES

1. Acotament d’alumnes per grup de diverses assignatures de l’ensenyament de
Relacions Laborals (1995).

2. Baixa d’assignatures.
◆ Prevenció i Riscos en el Treball-grup matí. 
◆ Sociologia de l’Estructura de l’Ocupació a Catalunya. 

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA

1. Acotament de diverses assignatures de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica en
Informàtica de Gestió.

2. Modificació del quadrimestre en l’assignatura Criptologia, que passa del 1r al 2n
quadrimestre, de l’ensenyament d’Enginyeria Informàtica.

ESCOLA D’ENOLOGIA

1. Baixa de diverses assignatures de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica Agrícola
(pla 1997).

2. Nova activació de diverses assignatures de l’ensenyament d’Enginyeria Tècnica
Agrícola (pla 1994) per al primer quadrimestre, segon quadrimestre i d’altres només a
efectes de convalidació.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

Nova activació de les assignatures de l’ensenyament d’Infermeria (pla 1992)
següents: 

◆ Mètodes i Tècniques d’Investigació Aplicats a la Infermeria, 2n quadrimestre, 4,5
crèdits.

◆ Tècniques Complementàries en les Cures d’Infermeria, 2n quadrimestre, 3 crèdits.
◆ Disseny d’un Treball d’Investigació Aplicant un Model d’Infermeria, 2n quadri-

mestre, 3 crèdits.
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FACULTAT DE LLETRES

1. Modificació del quadrimestre en les assignatures:
◆ Terminologia, que passa del 1r al 2n quadrimestre, de l’ensenyament de Filologia

Catalana.
◆ Anàlisi Pragmàtica de la Llengua Espanyola que passa del 1r al 2n quadrimestre,

de l’ensenyament de Filologia Hispànica.

INSTITUT UNIVERSITARI D’ARQUEOLOGIA I ESTUDIS DEL MÓN ANTIC

Ensenyament Graduat Superior en Arqueologia
1. Modificació del quadrimestre en assignatures
◆ Arqueologia de Grècia passar d’anualal 2n quadrimestre.
◆ Arqueologia Romana de la Península Ibèrica passar d’anual al 2n quadrimestre.
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Càrrecs, nomenaments i personal

28  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la 9a convocatòria de cossos
docents universitaris i els seus tribunals, que figura com a annex:

Departament Categoria Àrea de coneixement Prop. president i secretari titulars i suplents
Psicologia Núm. de plaça: 940 Psicologia Social President titular: José María Peiro

Titular d’universitat Perfil: Psicologia del Treball Vocal secretari titular: Enric Pol Urrutia
Temps complet i les Organitzacions Presidenta suplent: Lourdes Munduate Jaca
Nre. de places: 1 Vocal secretària suplent: Carmen Martínez González

Història i Geografia Núm. de plaça: 1.017 Prehistòria President titular: Rodrigo de Balbín Behrmann
Catedràtic d’universitat Perfil: el pròpi de l’àrea Vocal secretari titular: Germán Delibes de Castro
Temps complet President suplent: Valentín Villaverde Bonilla
Nre. de places: 1 Vocal secretari suplent: Federico Bernaldo de Quirós

Guiddotti
Història i Geografia Núm. de plaça: 669 Matemàtica Aplicada President titular: Amadeo Delshams Valdés

Titular d’escola Perfil: el pròpi de l’àrea Vocal secretari titular: Josep Maria López Besora
universitària President suplent: Gerard Gómez Muntaner
Temps complet Vocal secretari suplent: Carles Garcia Gómez
Nre. de places:

Química Física Núm. de plaça: 205 Física Aplicada President titular: Francesc Díaz González
i Inorgànica Titular d’escola Perfil: Mecànica, Electricitat Vocal secretària titular: Enriqueta Ferreres Soler

universitària i Òptica Presidenta suplent: Josefina Gavaldà Martínez
Temps complet Vocal secretària suplent: Laura Conangle Triviño
Nre. de places: 1

Enginyeria Electrònia, Núm. de plaça: 675 Tecnologia Electrònica President titular: Lluís Prat Viñas
Elèctrica i Automàtica Titular d’escola Perfil: Introducció als Circuits Vocal secretari titular: Josep Pallarès Marzal

universitària Electrònics, Materials per a President suplent: Eugeni Garcia Moreno
Temps complet l’Enginyeria Vocal secretari suplent: Xavier Maixé Altés
Nre. de places: 1

Enginyeria Electrònia, Núm. de plaça: 815 Tecnologia Electrònica President titular: Luis Castañer Muñoz
Elèctrica i Automàtica Catedràtic d’universitat Perfil: Dispositius i Sensors, Vocal secretari titular: Ramón Alcubilla González

Temps complet Sistemes Digitals President suplent: Lluís Prat Viñas
Nre. de places: 1 Vocal secretari suplent: Joan Cabestany Moncusí

Ciències Mèdiques Núm. de plaça: 691 Ciències Morfològiques President titular: Josep Tomàs Ferré
Bàsiques Titular d’escola Perfil: Histologia en Medicina Vocal secretari titular: Montserrat Jové Sans

universitària i Fisioteràpia President suplent: Josep M. Domènech Mateu
Temps complet Vocal secretari suplent: César Urtubia Vicario
Nre. de places: 1

Ciències Mèdiques Núm. de plaça: 911 Farmacologia President titular: Máximo Bartolomé Rodríguez
Bàsiques Titular d’escola Perfil: Farmacologia General Vocal secretària titular: Montserrat Giralt Batista

universitària i Clínica en Medicina, President suplent: Julio Benítez Rodríguez
Temps complet Infermeria i Fisioteràpia Vocal secretària suplent: María Eva Delpon Mosquera
Nre. de places: 1

Ciències Mèdiques Núm. de plaça: 352 Farmacologia President titular: Máximo Bartolomé Rodríguez
Bàsiques Titular d’universitat Perfil: Farmacologia General Vocal secretari titular: Jorge Mallol Mirón

Temps complet i Clínica en Medicina, President suplent: Julio Benítez Rodríguez
Nre. de places: 1 Infermeria i Fisioteràpia Vocal secretària suplent: María Jesús Caballero Loscos

Ciències Mèdiques Núm. de plaça: 357 Bioquímica i Biologia Molecular Presdient titular: José Carreras Barnes
Bàsiques Titular d’escola Perfil: Bioquímica Vocal secretari titular: José González de Buitrago

universitària Arriero
Temps complet President suplent: Ramon Bartrons Bach
Nre. de places: 1 Vocal secretària suplent: Teresa Segués Piqué

Dret Núm. de plaça: 995 Dret Financer i Tributari Presdient titular: José Juan Ferreiro Lapatza
Titular d’escola Vocal secretari titular: Joan Carles Bailach Aspa

universitària Presidenta suplent: Antònia Agulló Agüero
Temps complet Vocal secretària suplent: M. Dolors Torregrosa Carné
Nre. de places: 1

Gestió d’Empreses Núm. de plaça: 513 Economia Aplicada President titular: Antón Costas Comesaña
i Economia Titular d’escola Perfil: Economia Política Vocal secretària titular: Misericòrdia Carles Lavila

universitària President suplent: Tomás Moltó García
Temps complet Vocal secretària suplent: María José Pérez Lacasta
Nre. de places: 1

Gestió d’Empreses Núm. de plaça: 517 Economia Aplicada President titular: Carlos Murillo Fort
i Economia Titular d’escola Perfil: Estadística Vocal secretari titular: Juan Manuel López Rey Laurens

universitària Presidenta suplent: Teresa Costa Campi
Temps complet Vocal secretari suplent: Josep Allepús Querol
Nre. de places: 1

Gestió d’Empreses Núm. de plaça: 518 Economia Financera i Comptabilitat President titular: Jorge Tua Pereda
i Economia Titular d’escola Perfil: Comptabilitat de Costos Vocal secretària titular: Ángeles Travé Bautista

universitària President suplent: Alfredo Rocafort Nicolau
Temps complet Vocal secretari suplent: Jordi Espasa Arana
Nre. de places: 1
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Departament Categoria Àrea de coneixement Prop. president i secretari titulars i suplents
Bioquímica Núm. de plaça: 209 Bioquímica i Biologia Molecular President titular: Lluís Arola i Ferrer
i Biotecnologia Titular d’escola Perfil: Bioquímica Vocal secretària titular: Josepa Salvador i Rovira

universitària President suplent: Andreu Palau Oliver
Temps complet Vocal secretària suplent: Cinta Bladé Segarra
Nre. de places: 1

Dret Núm. de plaça: 574 Dret Constitucional Presdient titular: Miguel Ángel Aparicio Pérez
Titular d’escola Perfil: el pròpi de l’àrea Vocal secretari titular: Roberto Uriarte Torealday

universitària President suplent: Jaume Vernet i Llobet
Temps complet Vocal secretari suplent: Rafael Lasaga Sanz
Nre. de places:

Dret Núm. de plaça: 572 Dret Financer i Tributari Presdient titular: José Juan Ferreiro Lapatza
Titular d’escola Perfil: el pròpi de l’àrea Vocal secretari titular: Joan Carles Bailach Aspa
universitària President suplent: Joan Pagès Galtés

Temps complet Vocal secretària suplent: M. Dolors Torregrosa Carné
Nre. de places: 1

Filologia Núm. de plaça: 948 Dret Financer i Tributari President titular: Enrique Alcaraz Varó
Anglogermànica Titular d’universitat Perfil: Llengua Anglesa Vocal secretària titular: M. Luz Celaya Villanueva

Temps complet i Traducció President suplent: Brian Hughes
Nre. de places: 1 Vocal secretari suplent: Ramon Ribé Queralt

29  Acord de 16 de març de 1998, pel qual s’aprova la proposta de concursos a cos-
sos docents per a places de 2a promoció interna del professorat i els seus tribu-
nals, que figura com a annex:

2a PROMOCIÓ DE PROFESSORAT

Nom Àrea de Prom. a Doctor Nre. Informe Informe Dept. Dictamen 
coneixement trams Comissió Esp. C. Professorat

Fernando Zamora Marín Bioquímica TU Sí Favorable Positiu Favorable
i Bromatologia

Antoni Gavaldà Torrens Història TU Sí Favorable Positiu Favorable
i Geografia

Pedro A. Heras Caballero Història TU Sí 1 Positiu Favorable
i Geografia

9A CONVOCATÒRIA DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS 2A PROMOCIÓ INTERNA

La Comissió de Professorat reunida el 12-3-98 va acordar aprovar les places a cossos
docents següents:

Departament Categoria Àrea de coneixement Prop. president i secretari titulars i suplents
Història i Geografia núm. plaça: 29 Història Contemporània President titular: Alberto Gil Nogales

Titular d’universitat Perfil: Història Contemporània Vocal secretari titular: Gabriel Cardona Escanero
Temps complet d’Espanya President suplent: Antonio Rodríguez de las Heras
Nre. places: 1 Pérez

Vocal secretari suplent: Julián Companys
Monclús

Història i Geografia núm. plaça: 28 Didàctica de les Ciències Socials Presidenta titular: Pilar Benejam Arquimbau
Titular d’universitat Perfil: Didàctica de les Ciències Vocal secretari titular: Joan Pagès Blanch
Temps complet Socials/Educació Infantil President suplent: Joaquim Prats Cuevas
Nre. places: 1 Vocal secretari suplent: Francisco Javier

Hernández Cardona
Bioquímica núm. plaça: 221 Nutrició i Bromatologia President titular: Abel Mariné Font
i Biotecnologia Titular d’universitat Perfil: Tecnologia Enològica Vocal secretària titular: Carme Vidal Carou

Temps complet i Bioquímica Enològica Presidenta suplent: Carmen de la Torre Boronat
Nre. places: 1 Vocal secretària suplent: María Izquierdo Pulido

30  Acord de 16 de març de 1998, pel qual es nomenen els nous membres del Secre-
tariat d’Estudiants, que figuren com a annex:

Sílvia Garcia López
Pere Clua Ventura

31  Acord de 16 de març de 1998, pel qual es designen els estudiants membres de la
Junta Electoral, que figuren com a annex:

Joan Martínez Manent
Julià Garcia Muntané

32  Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifica l’acord de la Comissió Delegada de
Professorat segons el qual s’aprova la comissió de serveis a favor de la Dra. Sílvia Sastre
Riba, perquè pugui prestar els seus serveis al Departament de Ciències Humanes i Soci-
als de la Universitat de La Rioja del 16 de febrer fins al 30 de setembre de 1998.
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Convenis

33  Acord de 16 de març de 1998, pel qual es ratifiquen els convenis següents:

Conveni de col·laboració entre “la Caixa” i la Universitat Rovira i Virgili.

Addenda núm. 4 al Conveni de col·laboració entre la URV i la Universitat Oberta de
Catalunya.

Contracte per a la prestació dels serveis radiològics propis d’un servei de protecció
radiològica entre la URV i Grup Sagessa.

Conveni específic de col·laboració entre la URV i la Fundació Mollá Rudiez.

Modificació del conveni específic de col·laboració entre la URV i la Fundació Mollá
Rudiez.

Contracte per a la prestació dels serveis propis d’un servei de protecció radiològica
entre la URV i l’Institut Pere Mata.

Conveni específic de col·laboració científica entre les universitats de Barcelona,
Girona, Lleida i Rovira i Virgili i els Estudis Universitaris de Vic per a la coedició de la
revista Estudis d’Història Agrària.

Conveni de col·laboració entre la URV i l’Institut Australià.

Conveni marc de col·laboració entre la URV i la Mútua d’Accidents de Treball de
Tarragona.

Conveni marc de col·laboració entre la URV i la Cambra Oficial de Comerç, Indús-
tria i Navegació de Tarragona.

Conveni entre la URV i l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL).

Contracte entre la URV i l’empresa Tratamientos y Recuperaciones Industriales, SA.

Acord marc de col·laboració entre la URV i Mecanismos Auxiliares Industriales, SA.

Pròrroga del conveni específic de col·laboració entre la URV i l’Associació pel
Voluntariat a Europa.

Conveni marc de col·laboració entre el Museu d’Història de Catalunya i la URV.

Conveni marc de col·laboració entre la URV i el Comitè Espanyol de la UNICEF.

Conveni específic de col·laboració entre la URV i la delegació de Tarragona del
Comitè Espanyol de la UNICEF a Catalunya.

Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Girona,
l’Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’Ajuntament de Vic,
la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Uni-
versitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat
de Vic i Caixa de Catalunya.

Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus, la Universitat Rovira i Virgili i
Caixa Catalunya.

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat
Jean Monnet, de Saint-Étienne (França), per a la codirecció de tesis.

Acord marc entre la Universitat Rovira i Virgili i el sindicat Unió Sindical Obrera de
Catalunya.

Fe d’errades

Full Oficial 20, pàgina 69

On hi diu:
FACULTAT DE QUÍMICA

Hi ha de dir:
FACULTAT DE QUÍMICA 
Ensenyament de Bioquímica
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