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PROTOCOL DE FUNCIONAMENT  DEL PROJECTE 
DEL CARNET D’AMICS I AMIGUES DE LA URV 

 
 

 
1. Denominació i objectius 
 
La Universitat Rovira i Virgili posa en marxa la creació del programa AMICS I AMIGUES de 
la URV per mantenir els lligams de pertinença amb les persones que tenen o han tingut alguna 
relació amb la URV i per tal d’obtenir suport i ajut en l’acompliment de la missió que la URV 
té com a institució, especialment envers el territori d’influència. 
  
Les persones que pertanyin al programa d’amics i amigues de la URV  acreditaran la condició 
de pertinença amb el Carnet d’amics i amigues de la URV o amb el que els atorgui aquesta 
condició. 
 
Els beneficiaris d’aquest carnet d’amics i amigues de la URV, que hauran de ser majors de 18 
anys,  gaudiran d’uns serveis associats al carnet i de determinats avantatges complementaris. 
 
2. Els beneficiaris, tipus i característiques   
 
2.1.  Tipus de col·lectius de beneficiaris 
 
2.1.1. Col·lectiu A-1: 

 
a ) PDI i PAS de la URV  jubilats. 

 
2.1.2. Col·lectiu A0: 
 

a) PDI i PAS  de la FURV en actiu, amb un contracte superior a 4 mesos. 
b) PDI i PAS dels centres vinculats i adscrits a la URV, amb un contracte superior a 4 

mesos (CESDA, ICAC, ICIQ, IISPV, IPHES,  IREC).  
c) Treballadors dels centres de recerca i tecnològics i anàlegs, amb un contracte superior a 

4 mesos (CTNS, CTQC, PCTIE; PCTT; TECNOPARC, VITEC). 
d) Síndic/a de greuges de la URV i membres del Consell Social. 
e) Directors/es de les Aules d’Extensió Universitària que no pertanyen a la comunitat 

universitària. 
f) Tutors/es dels convenis de pràctiques externes en actiu. 
g) Tutors/es dels PFC (Projecte final de carrera o Treball fi de Màster) en actiu. 
h) Professorat Ad Honorem. 
i) Professorat de secundaria vinculat a l’ICE. 
j) Personal investigador dels hospitals universitaris, hospitals associats i CAP que 

mitjançant conveni tinguin vinculació amb la URV. 
k) Usuaris de les aules de la gent gran. 
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2.1.3. Col·lectiu A1:   
   

a) Antics estudiants URV i FURV amb matrícula superior a un quadrimestre (tindran dret 
a pertànyer a aquest col·lectiu durant tres anys, transcorreguts els quals s’integraran en 
el col·lectiu B). 

b) Antic PDI de la URV amb una vinculació a la URV igual o superior a dos anys. 
c) Antic PAS de la URV amb una vinculació a la URV igual o superior a dos anys. 
d) Antic PDI i PAS de la FURV amb una vinculació a la FURV igual o superior a dos 

anys. 
e) Antics membres del Consell Social.  
f) Antics síndics/ques de greuges de la URV. 
g) Responsables de les antenes del coneixement en actiu. 
 

2.1.4. Col·lectiu A2:   
 

a) Antic PDI de la URV amb una vinculació a la URV inferior a dos anys. 
b) Antic PAS de la URV amb una vinculació a la URV inferior a dos anys. 
c) Membres de les activitats d’extensió universitària (músics de l’orquestra, cantants de la 

coral, etc).  
 
2.1.5. Col·lectiu B:   
 

a) Antics estudiants de la URV  que han format part del col·lectiu A1 durant 3 anys. 
b) Estudiants de la Universitat d’Estiu. 
c) Estudiants del Servei Lingüístic de la URV. 
d) Estudiants de formació continuada (de la FURV, que no tenen carnet URV). 
e) Usuaris de les antenes del coneixement.  
f) Membres de les empreses Spin-Off. 
g) PDI i PAS  de la FURV amb un contracte igual o inferior a 4 mesos. 
h) PDI i PAS del centres vinculats i adscrits amb un contracte igual o inferior a 4 mesos 

(CESDA, ICAC, ICIQ, IISPV, IPHES,  IREC). 
i) Treballadors dels centres de recerca i tecnològics i anàlegs amb un contracte igual o 

inferior a 4 mesos (CTNS, CTQC, PCTIE, PCTT, TECNOPARC, VITEC). 
j) Qualsevol persona que vulgui obtenir la condició d’amic i amiga de la URV. 

 
 
2.2 Característiques i caducitat dels diversos col·lectius de beneficiaris 
 
2.2.1. Els membres del Col·lectiu A-1: 
 
Podran accedir-hi directament per haver format part de la comunitat universitària, ja que 
podran ésser identificats per les bases de dades de la URV. 
 
El carnet tindrà una caducitat de 10 anys i la permanència es renovarà al final d’aquest període. 
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2.2.2. Els membres del Col·lectiu AO: 
 
Podran accedir-hi directament si han format part de la comunitat universitària, ja que podran 
ésser identificats per les bases de dades de la URV. La resta hi accedirà per validació de l’ens al 
qual pertany  i/o  per invitació de la URV,  segons el cas. 
 
El carnet tindrà una caducitat de 5 anys i la permanència es renovarà anualment abonant la  
quota corresponent. 
 
2.2.3. Els membres del Col·lectiu A1 
 
Podran accedir-hi directament si han format part de la comunitat universitària, ja que podran 
ésser identificats per les bases de dades de la URV. La resta hi accedirà per validació de l’ens al 
qual pertany  i/o  per invitació de la URV,  segons el cas. 
 
El carnet tindrà una caducitat de 5 anys i la permanència es renovarà anualment abonant la  
quota corresponent. 
 
Els antics estudiants podran formar part d’aquest col·lectiu durant tres anys, transcorreguts els 
quals passaran a formar part del col·lectiu B. 
 
2.2.4. Els membres del Col·lectiu A2 
 
Podran accedir-hi directament si han format part de la comunitat universitària, ja que podran 
ésser identificats per les bases de dades de la URV. La resta hi accedirà per validació de l’ens al 
qual pertany  i/o  per invitació de la URV,  segons el cas. 
 
El carnet tindrà una caducitat de 5 anys, i la permanència es renovarà anualment abonant la  
quota corresponent. 
 
2.2.5. Els membres del Col·lectiu B 
 
Podran accedir-hi directament si han format part de la comunitat universitària, ja que podran 
ésser identificats per les bases de dades de la URV. La resta hi accedirà per validació de l’ens al 
qual pertany  i/o  per invitació de la URV,  segons el cas. 
 
El carnet tindrà una caducitat de 5 anys i la permanència es renovarà anualment abonant la  
quota corresponent. 
 
Els antics estudiants que ja han format part del col·lectiu A1 durant tres anys podran accedir 
directament i sense invitació a aquest col·lectiu. 
 
3. Serveis i avantatges  dels quals poden gaudir els beneficiaris 
 
Sense prejudici d’altres serveis que en el futur es puguin oferir, els beneficiaris del col·lectiu 
d’amics i amigues de la URV gaudiran dels següents serveis i prestacions: 

a) Intranet amics i amigues URV. 
b) Adreça electrònica corporativa ( nom.cognom@amicsiamigues.urv.cat). ( opcional) 
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c) Comunicació corporativa. (opcional) 
d) CRAI: 

a. Accés a les instal·lacions del CRAI. 
b. Informació general i especialitzada. 
c. Consulta del catàleg i del fons de la biblioteca. 
d. Préstec interbibliotecari (assumint el cost). 
e. Accés a l’aula d’informàtica. 
f. Servei de reprografia (assumint el cost). 
g. Préstec de 2 documents tipus A durant una setmana. 

 
El col·lectiu A-1 tindrà també els següents beneficis dintre del CRAI: 

h. Préstec de 4 documents tipus A durant una setmana. 
i. Recursos Digitals. 
 

e) Invitació a les activitats culturals i acadèmiques de la URV. 
f) Participació en grups culturals URV: coral, orfeó, teatre, etc. 
g) Accés a la Borsa d’Habitatge. 
h) Accés a la Borsa de Treball (només antics estudiants). 
i) Accés a les instal·lacions esportives de la URV i a les activitats que s’organitzin en les 

mateixes condicions que els membres de la URV. 
j) Accés a la compra de productes URV a la botiga. 
k) Accés al portal d’avantatges comercials amb les empreses i entitats amb convenis. 
l) Serveis financers associats al carnet. 
m) Descomptes, si s’escau, en activitats de la URV o de la FURV, quan així consti 

explícitament. 
 
4. Adquisició, pèrdua  i permanència de la condició de beneficiari   
 
4.1. Adquisició  
. 
La adquisició de la condició de beneficiari d’amics i amigues de la URV s’adquireix seguint el 
corresponent procediment segons el perfil : 
 

a) Col·lectiu que pot accedir-hi directament. Són els antics membres de la comunitat 
universitària (estudiants, PAS i PDI)  els quals realitzen la inscripció a través de la 
pàgina web de la Universitat i han de seguir el procediment establert. 

 
 El sistema informàtic de gestió d’amics i amigues  ofereix una validació automàtica als 
 antics membres de la comunitat universitària sempre que constin a les bases de 
 dades corresponents com a antic PAS, antic PDI o antic estudiant, segons el cas. 

 
b) Col·lectius que han d’accedir-hi amb invitació.  Els altres membres del diversos grups 

rebran una invitació (per part d’un PDI o PAS en actiu o bé del SEGEU com a unitat 
gestora) per poder realitzar la inscripció, enregistrar-se i seguir el procediment establert. 
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4.2. Pèrdua  
 
La manca de pagament en el termini i amb les condicions establertes s’interpretarà com a 
voluntat de no continuïtat per part de la persona interessada, la qual perdrà la condició de 
beneficiari del programa Amics i Amigues de la URV. 
 
Qualsevol beneficiari pot deixar de formar part del programa Amics i Amigues de la URV, si es 
dóna de baixa voluntàriament amb el procediment corresponent. 
 
4.3. Permanència 
 
El sistema informàtic de gestió d’amics i amigues de la URV envia un avís (de manera 
automàtica i per correu electrònic) als beneficiaris, amb uns dies d’antelació a la data de 
caducitat,  per confirmar la continuïtat en el grup del qual prové (origen) i la permanència de la 
titularitat com a beneficiari. 
 
La permanència de la condició de beneficiari ve determinada per la conformitat i per 
l’abonament anual de les quotes, si és el cas. 
 
5. El carnet d’Amics i Amigues URV 
 
5.1. Característiques del carnet  
 
Les persones que formen part del programa Amics i Amigues de la URV podran acreditar-ho   
amb el Carnet d’Amics i Amigues de la URV i en el seu defecte amb la impressió en paper 
del  “full d’inscripció”. 
 
Aquesta pertinença dóna als beneficiaris la possibilitat de gaudir d’uns determinats serveis de la 
URV i l’accés a determinades instal·lacions. 
 
5.2. Cost del Carnet  
 
Segons al col·lectiu al qual es pertanyi, inicialment el cost anual serà el següent: 
 

a) El membres del Col·lectiu A-1 el tindran amb caràcter gratuït. (amb les mateixes 
prestacions que els membres de la comunitat universitària pel que fa al CRAI). 

b) Els membres del Col·lectiu A0 abonaran la quota de 10 € per any. 
c) Els membres del Col·lectiu A1 abonaran la quota de 20 € per any. 
d) Els membres del Col·lectiu A2 abonaran la quota de 30 € per any. 
e) Els membres del Col·lectiu B abonaran la quota de 40 € per any 

 
El pressupost anual de la URV establirà les quotes corresponents als diferents col·lectius de 
beneficiaris. 
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5.3. Forma de pagament 
 
El pagament inicial (en el moment de l’alta) i de les quotes successives es farà mitjançant 
targeta de crèdit. 
 
Les incidències derivades del pagament de la quota per a la inscripció i la pertinença es 
gestionaran al SEGEU (Servei de Gestió i Extensió Universitària) o a la unitat de gestió  
universitària que designi la Gerència de la  URV. 
 
5.4. Duplicat del carnet 
 
La reposició de la materialitat del carnet per pèrdua o deteriorament (abans de la data de 
caducitat)  comportarà el pagament de 10 euros addicionals per cobrir el cost d’emissió. 
 
6. Incidències 
 
El SEGEU (Servei de Gestió i Extensió Universitària) és la unitat de gestió responsable de 
resoldre qualsevol incidència derivada de la pertinença al col·lectiu d’Amics i Amigues de la 
URV. 
 
7. Tràmit extraordinari 
 
El rector/a o per delegació d’aquest el vicerector competent en la matèria podrà proposar  
persones de rellevància per formar part com a beneficiaris d’Amics i Amigues de la URV  en 
qualsevol dels col·lectius. 
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