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Acord de Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili, de data 
30 d’octubre de 2013, pel qual s’aprova la Normativa d’organització i 
funcionament del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
de la URV

Article 1. Definició

el centre de recursos per a l’Aprenentatge i la investigació (crAi) és un entorn 
dinàmic en el qual s’integren tots els serveis universitaris que donen suport a 
l’aprenentatge, la docència, la recerca i la tercera Missió, relacionats amb el món 
de la informació i les tecnologies de la informació per a l’aprenentatge i el conei-
xement (tAc). 

Article 2. funcions 

són funcions del crAi:

a) Proposar, adquirir, processar i difondre els recursos d’informació i documen-
tació d’acord amb les necessitats d’aprenentatge, docència i d’investigació 
de la universitat.

b) Posar a disposició dels usuaris eines de cerca i de recuperació d’informació.

c) facilitar als usuaris l’accés als recursos d’informació propis o externs dispo-
nibles, facilitant-ne la màxima utilització. 

d) Potenciar el desenvolupament i l’ús de la Biblioteca Digital.

e) Desenvolupar serveis virtuals per tal de facilitar l’ús del crAi.

f) Assessorar els usuaris sobre la cerca i utilització de la informació.

g) facilitar informació sobre serveis, organització, activitats i funcionament 
general de la URV i sobre els serveis que específicament ofereix el CRAI.

h) Proporcionar als usuaris espais diversificats per atendre les necessitats 
d´estudi, treball en grup, consulta, formació i descans. 

i) Posar a disposició dels usuaris els mitjans i materials de suport necessaris 
per al compliment de les funcions assignades al crAi. 

j) Donar suport i informar sobre els drets d’autor en l’elaboració de materials 
docents i treballs acadèmics.

k) Afavorir el coneixement i l’ús de les tecnologies multimèdia en l’elaboració 
de materials docents i acadèmics.

l) formar i capacitar els usuaris en competències informacionals.

m) Donar suport a l’aprenentatge de les competències informàtiques.

n) Donar suport a l’aprenentatge de les competències lingüístiques, especial-
ment de l’anglès, català i castellà.

o) contribuir al desenvolupament del repositori institucional de la urV i a 
l’aplicació del mandat institucional sobre accés obert. 

p) Donar suport a la recerca i a la producció científica de la URV. 

q) Participar en els processos d´avaluació i de millora de la qualitat de la uni-
versitat. 

r) Gestionar eficientment els recursos econòmics i humans per al bon funcio-
nament del servei. 

s) Participar en projectes transversals amb altres àrees i serveis universitaris. 

t) integrar i rendibilitzar els serveis de suport a la comunitat universitària

u) Participar en els projectes del consorci de serveis universitaris de catalu-
nya per tal de millorar les prestacions als usuaris. 

v) totes les altres funcions que li atribueixi l’estatut o que li encomani el con-
sell de Govern.



2 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

Article 3. estructurA orGAnitzAtiVA Del crAi

el centre de recursos per a l’Aprenentatge i la investigació (crAi) de la urV és 
un servei únic que s’estructura en unitats coordinades amb l’objectiu d’oferir un 
servei proper i adequat a les necessitats dels usuaris de cada campus, les quals es 
denominen crAi de campus. 

Article 4. serVeis iMPlicAts en el DesenVoluPAMent Del crAi

1. el servei de Biblioteca i Documentació és el servei nuclear del crAi al voltant 
del qual altres unitats i serveis de la Universitat hi aporten els recursos que com-
pleten la configuració del CRAI.

2. Aquestes unitats i aquests serveis són els següents:

a) centre d’Atenció als estudiants (cAe), 

b) institut de ciències de l’educació (ice), 

c) servei de recursos educatius (sred), 

d) servei de recursos informàtics i tic (sriitic), 

e) servei de recursos lingüístics (sl).

3. Aquestes unitats i aquests serveis interactuen directament amb el /la cap d’Àrea 
de recursos per a l’Aprenentatge i la investigació per tal de:

a) Definir els objectius i projectes del Pla anual d’actuacions del CRAI.

b) elaborar els plans de millora dels serveis i recursos del crAi pel que fa al 
seu àmbit d’actuació. 

c) Planificar les prestacions dels serveis següents: 

• espai d’Aprenentatge de llengües, 

• factoria, 

• Punt d’Atenció a l’usuari, 

• Qualsevol altra prestació als usuaris que es pugui oferir des del crAi.

d) Fer el seguiment d´aquests serveis que completen la configuració del CRAI 
per tal que actuïn coordinadament amb els serveis bibliotecaris. 

4. Aquestes unitats i aquests serveis tenen el suport tècnic de les seccions de 
suport i coordinació del crAi per tal de facilitar la implantació de projectes, asse-
gurar el correcte funcionament dels serveis i garantir que l´usuari disposi d’una 
carta de serveis del crAi única i de qualitat. 

5. el/la coordinador/a de crAi de campus o el/la responsable del crAi de cam-
pus, segons escaigui, fa el seguiment i la resolució de les incidències dels serveis 
indicats supra a l’apartat 3 c). 

Article 5. Direcció Del crAi

1. la direcció del crAi és exercida pel/la cap d’Àrea de recursos per a l’Aprenen-
tatge i la investigació.

2. el/la cap d’Àrea de recursos per a l’Aprenentatge i la investigació és assessorat 
per una comissió tècnica integrada pel mateix director/a del crAi que la presideix, 
pels/per les caps de les seccions de suport i coordinació del crAi, els/les coordi-
nadors/es de crAi de campus i els/les responsables de crAi de campus, segons 
escaigui.

3. Aquesta comissió tècnica es reuneix cada mes amb caràcter ordinari i amb 
caràcter extraordinari sempre que la convoqui el/la cap d’Àrea de recursos per a 
l’Aprenentatge i la Investigació del CRAI o ho sol·liciti la meitat més un dels seus 
membres.
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Article 6. serVeis De suPort i coorDinAció Del crAi

1. el serveis de suport i coordinació del crAi s’estructuren en tres seccions: 

a) secció de recursos Documentals, 

b) secció de serveis als usuaris,

c) Secció d ́Organització i Millora. 

2. les seccions de suport i coordinació del crAi tenen una dependència directa 
del/de la cap d’Àrea de recursos per a l’Aprenentatge i la investigació i, d’acord 
amb les seves directrius, són responsables de la prestació de serveis i recursos 
bibliotecaris al crAi.

Article 7. coMissió D’usuAris Del crAi De lA urV

1. És l’òrgan de consulta i assessorament mitjançant el qual els usuaris de la URV 
participen en la planificació i desenvolupament del CRAI. 

2. la seva composició és la següent:

a) el membre del consell de Direcció responsable del crAi.

b) el/la gerent o persona en qui delegui.

c) el/la cap d’Àrea de recursos per a l’Aprenentatge i la investigació.

d) els/les caps de les seccions de suport i coordinació del crAi.

e) un representant de cadascun dels àmbits de coneixement —ciències, ci-
ències de la salut, ciències socials i Jurídiques, enginyeria i Arquitectura 
i Humanitats— elegit per i entre els directors de departament vinculats a 
cada àmbit. 

f) un estudiant de cadascun dels àmbits de coneixement indicats en l’apartat 
anterior designat pel consell d’estudiants.

3. la comissió d’usuaris del crAi de la urV està presidida pel membre del consell 
de Direcció responsable del crAi i actua com a secretària el/la cap d’Àrea de re-
cursos per a l’Aprenentatge i la investigació.

4. A les sessions de la Comissió d’usuaris del CRAI hi poden assistir invitats pel 
president experts en temes específics. 

5. La Comissió d’usuaris del CRAI de la URV ha de reunir-se, com a mínim, una 
vegada a l’any, i sempre que el president la convoqui o ho sol·liciti una tercera part 
del seus membres.

6. els membres de la comissió d’usuaris del crAi de la urV previstos a l’apartat 
e) es renoven cada quatre anys. els membres de la comissió d’usuaris de crAi 
de campus previstos a l’apartat f) es renoven cada dos anys. les vacants que es 
produeixin per qualsevol motiu en la comissió d’usuaris del crAi de la urV seran 
cobertes pel període que resta fins a la renovació preceptiva dels membres corres-
ponents als apartats e) i f). 

7. són competències de la comissió d’usuaris del crAi de la urV:

a) Proposar criteris per a la distribució de l’assignació pressupostària destinada 
a l’adquisició dels recursos d’informació necessaris per al compliment dels 
objectius del crAi, d’acord amb les directrius establertes a la política d’ac-
cés a la informació. 

b) Analitzar l’ús dels recursos digitals adquirits amb càrrec als pressupostos 
de la universitat amb relació als costos, valorar-ne la seva continuïtat o no, 
proposar possibles alternatives i assegurar l’accés de tots els usuaris als 
recursos bàsics i essencials en cada àmbit del coneixement.

c) conèixer i informar la política d’accés a la informació.

d) Analitzar les propostes, suggeriments i peticions dels crAi de campus.

e) Conèixer les propostes de modificació de la Normativa d’organització i fun-
cionament del crAi prèviament a la seva tramitació. 
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f) Conèixer les propostes de modificació dels reglaments d’ús dels serveis del 
crAi proposades pel/per la cap d’Àrea de recursos per a l’Aprenentatge i 
la investigació.

g) Informar la memòria anual del CRAI.

h) Proposar millores en les instal·lacions, mobiliari i equipament del CRAI. 

i) Promoure les accions necessàries per tal d’aconseguir nous recursos per al 
crAi.

j) Totes les altres que li reconegui la present normativa o li atribueixin els òr-
gans de govern d’àmbit general de la universitat. 

Article 8. els crAi De cAMPus

1. els crAi de campus són les unitats del crAi que ofereixen serveis, recursos i 
assessorament professional adequats a les necessitats i especificitats dels usuaris 
de cada campus.

2. la direcció de cada crAi de campus correspon al/a la coordinador/a de crAi 
de campus o al/la Responsable de CRAI de campus, segons escaigui, la qual ha de 
coordinar i supervisar els serveis del crAi de campus que s’ofereixen als usuaris, 
vetllant per la seva correcta prestació i funcionament, en col·laboració amb els 
serveis implicats al crAi. 

Article 9. coMissió D’usuAris De crAi De cAMPus

1. És l’òrgan de participació dels centres i departaments vinculats a un campus en 
la planificació, funcionament i gestió del respectiu CRAI de campus.

2. la seva composició és la següent:

a) el/la degà/ana o el/la director/a de cada centre vinculat al campus o perso-
na en qui delegui.

b) un membre del personal docent i investigador representant de cadascun 
dels departaments que tinguin encomanada un mínim del 10% de docència 
en algun dels ensenyaments de grau i postgrau que s’imparteixen al cam-
pus.

c) el/la coordinador/a del crAi de campus o el/la responsable del crAi de 
campus, segons escaigui, que actua com a secretari/ària.

d) un representant dels estudiants de cada centre vinculat al campus designat 
pel consell d´estudiants. 

3. el president és elegit per la mateixa comissió entre els membres de l’apartat a).

4. A les sessions de la Comissió d’usuaris de CRAI de campus hi poden assistir 
invitats pel president experts en temes específics. 

5. La Comissió d´usuaris de CRAI de campus ha de reunir-se, com a mínim, una 
vegada a l’any, i sempre que el president la convoqui o ho sol·liciti la meitat més 
un del seus membres.

6. els membres de la comissió d’usuaris de crAi de campus previstos als apartats 
a) i b) es renoven cada quatre anys. els membres de la comissió d’usuaris de crAi 
de campus previstos a l’apartat d) es renoven cada dos anys. les vacants que es 
produeixin per qualsevol motiu en la comissió d’usuaris del crAi de campus seran 
cobertes pel període que resta fins a la renovació preceptiva dels membres corres-
ponents als apartats b) i d).

7. són competències de la comissió d’usuaris de crAi de campus:

a) Aprovar la distribució del pressupost destinat a l’adquisició dels recursos 
d’informació necessaris per al compliment dels objectius del crAi de cam-
pus i supervisar-ne l’execució. 
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b) Proposar criteris per a l’adquisició dels recursos d’informació que siguin 
d’interès general per al crAi de campus, d’acord amb les directrius esta-
blertes a la política d’accés a la informació i al document de la urV.

c) Analitzar les propostes, suggeriments i peticions dels usuaris del crAi de 
campus.

d) elevar propostes a la comissió d´usuaris del crAi de la urV.

e) totes les altres que li reconegui la present normativa o li atribueixi la comis-
sió d’usuaris del crAi de la urV.

Article 10. recursos 

1. el crAi compta amb l’assignació pressupostària inclosa en el pressupost ordi-
nari de la universitat.

2. Aquesta assignació ha d’incloure una partida per a l’adquisició de llibres, revis-
tes i recursos electrònics d’informació que cobreixin les necessitats d’aprenentat-
ge, docència i investigació dels membres de la comunitat universitària.

3. Aquesta assignació pressupostària és distribuïda entre els crAi de campus 
d’acord amb els criteris i directrius establerts a la política d’accés a la informació 
aprovada pel consell de Govern.

Article 11. DonAcions, lleGAts i coMoDAts

l’acceptació de donacions, llegats i comodats per incorporar-los al fons del crAi 
s’ha d’efectuar segons els criteris i directius establerts a la política d’accés a la in-
formació i ha de ser aprovada per la Comissió d’usuaris del CRAI de campus, previ 
informe del/de la cap de la secció de recursos Documentals del crAi i del/de la 
coordinador/a del crAi de campus o del/de la responsable del crAi de campus.

 

Article 12. usuAris 

Són usuaris del CRAI de la URV tots els membres dels col·lectius que constitueixen 
la comunitat universitària de la urV —estudiants, personal docent i investigador i 
personal d’administració i serveis—, així com els membres dels col·lectius, institu-
cions i entitats que acordi la URV a través dels seus òrgans de govern.

Article 13. Drets Dels usuAris

són drets dels usuaris: 

a) Accedir als serveis i prestacions definits a la Carta de Serveis del CRAI amb 
el nivell de qualitat establert i les condicions fixades per als diversos tipus 
d’usuaris.

b) Disposar dels recursos d’informació necessaris per a l’aprenentatge, la do-
cència i la investigació. 

c) Disposar de les infraestructures apropiades per a l’estudi, el treball indivi-
dual o en grup i la consulta de documents.

d) Ser atès de forma correcta i eficient per part del personal del CRAI.

Article 14. Deures Dels usuAris

són deures dels usuaris: 

a) Mantenir en tot moment un comportament adequat i respectuós amb la 
resta d’usuaris i amb el personal del crAi.

b) utilitzar els recursos d’informació d’acord amb la legislació vigent i la nor-
mativa de la urV.
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c) reproduir els documents d’acord amb la legislació vigent.

d) complir els reglaments que regulen l’ús dels serveis del crAi.

e) Respectar les infraestructures, instal·lacions, materials i documents del 
crAi.

Article 15. serVeis

1. el crAi ofereix els següent serveis:

a) consulta del catàleg i fons de la biblioteca.

b) Préstec de llibres, ordinadors portàtils i altres equipaments audiovisuals.

c) Accés al recursos de la Biblioteca Digital.

d) Informació bibliogràfica general i especialitzada. 

e) informació general sobre la urV i sobre els serveis del crAi. 

f) suport en l’ús de les tecnologies de la informació (tic) i de l’Aprenentatge 
i el coneixement (tAc). 

g) suport a l’adquisició de les competències lingüístiques.

h) Accions informatives i formatives de suport a l’adquisició de competències 
informacionals, informàtiques i lingüístiques. 

i) suport a la recerca. 

j) espais de treball en grup, per a l’estudi i la consulta, de trobada i descans.

k) Aules per a accions formatives. 

l) Aula d’informàtica, zona wi-fi i accés a recursos informàtics d’accés lliure.

m) Servei de reprografia.

n) Autoservei de consigna.

2. el dret d’accés i ús d’aquests serveis per part dels usuaris del crAi es regeix per 
les tipologies d’usuaris fixades pels acords presos pels òrgans de govern de la URV. 

3. tots els usuaris del crAi de la urV tenen dret, com a mínim, als serveis se-
güents:

a) Accés al crAi.

b) informació general i especialitzada.

c) consulta del catàleg i del fons de biblioteca. 

d) Préstec interbibliotecari.

e) Servei de reprografia.

f) Accés als recursos informàtics d’accés lliure. 

Article 16. reGlAMents D’ús Dels serVeis Del crAi

Els reglaments d’ús dels serveis del CRAI i les modificacions han de ser proposats 
per la cap d’Àrea de recursos per a l’Aprenentatge i la investigació a la comissió 
d’usuaris del CRAI de la URV, la qual ha d’informar-los abans de ser aprovats pel 
membre del consell de Direcció responsable del crAi. 

Article 17. coMProMís AMB lA QuAlitAt.

1. el crAi està compromès amb la millora contínua dels serveis que ofereix. 

2. Per fomentar la participació dels usuaris en la millora dels serveis, el crAi posa 
a la seva disposició procediments de reclamació i suggeriment per tal que hi facin 
constar les insatisfaccions i les propostes de millora. 

3. el crAi es compromet a respondre les reclamacions i suggeriments formulades 
en un termini màxim de 72 hores.
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DisPosició ADDicionAl PriMerA

A l’entrada en vigor de la present normativa les unitats coordinades considerades 
CRAI de campus als efectes que s’hi preveuen són les següents:

crAi del campus Bellissens

crAi del campus catalunya

crAi del campus de la seu del Baix Penedès

crAi del campus de Medicina

crAi del campus sescelades

crAi del campus terres de l’ebre

crAi del campus Vila-seca

DisPosició ADDicionAl seGonA

A l’entrada en vigor de la present normativa els centres vinculats a cada crAi de 
campus als efectes que s’hi preveuen són els següents:

CRAI del CAmpus BellIssens

facultat d’economia i empresa

escola tècnica superior d’Arquitectura

CRAI del CAmpus CAtAlunyA

facultat de lletres

facultat de ciències Jurídiques

facultat d’infermeria

CRAI del CAmpus de lA seu del BAIx penedès

facultat de ciències de l’educació i Psicologia

facultat d’infermeria

CRAI del CAmpus de medICInA

facultat de Medicina i ciències de la salut

CRAI del CAmpus sesCelAdes

facultat de Química

facultat de ciències de l’educació i Psicologia

facultat d’enologia

escola tècnica superior d’enginyeria

escola tècnica superior d’enginyeria Química

CRAI del CAmpus teRRes de l’eBRe

facultat de ciències de l’educació i Psicologia

faculta d’economia i empresa

facultt d’infermeria

CRAI del CAmpus VIlA-seCA

Facultat de Turisme i Geografia
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DisPosició ADDicionAl tercerA

A l’entrada en vigor de la present normativa els departaments vinculats a cada 
àmbit de coneixement als efectes que s’hi preveuen són els següents:
CIènCIes

Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Departament de Química física i inorgànica

Departament de Química Analítica i Química orgànica

CIènCIes de lA sAlut

Departament de ciències Mèdiques Bàsiques

Departament d’infermeria

Departament de Medicina i cirurgia

CIènCIes soCIAls I JuRídIques

Departament de Dret Privat, Processal i financer

Departament de Dret Públic 

Departament d’economia

Departament de Gestió d’empreses

Departament de Geografia

Departament de Pedagogia

Departament de Psicologia

engInyeRIA I ARquIteCtuRA

Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Departament d’enginyeria informàtica i Matemàtiques

Departament d’enginyeria Química

Departament d’enginyeria Mecànica

unitat Predepartamental d’Arquitectura

HumAnItAts

Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social

Departament de filologia catalana

Departament d’estudis Anglesos i Alemanys

Departament de filologies romàniques

Departament d’Història i Història de l’Art

Departament d’estudis de comunicació

DisPosició trAnsitÒriA

Mentre el crAi ubicat a la facultat de Medicina no s’incorpori al crAi del campus 
Bellissens la seva cap de biblioteca serà equiparada als efectes del present regla-
ment a responsable de crAi de campus. 

DisPosició DeroGAtÒriA

Aquesta normativa deroga el reglament del servei de Biblioteca i Documentació 
de la urV aprovat pel consell de Govern del 16 de febrer de 2006.

DisPosició finAl únicA

la present normativa entra en vigor l’endemà de la publicació al fou. 

http://bioquimica.urv.cat
http://www.urv.cat/dqfi/
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://www.quimica.urv.cat/%7Ew3qaqo
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://www.fmcs.urv.cat/cmb
http://www.urv.cat/dinferm/
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://www.fmcs.urv.cat/mic
http://www.fcj.urv.cat/dretprivat/
http://www.urv.cat/departaments/dretpublic/
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://gandalf.fcee.urv.cat/departaments/economia/web/
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=https://www.dge.urv.cat/web
http://www.urv.cat/upgeo/
http://pedagogia.fcep.urv.cat/
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://psico.fcep.urv.cat/
http://sauron.etse.urv.es/DEEEA/
http://deim.urv.cat/
http://www.etseq.urv.cat/etseq/index.php?idioma=ca_ES
http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://www.etseq.urv.cat/DEM
http://www.urv.cat/universitat/centres_departaments/etsa_unitat.html
http://dafits.urv.cat/
http://www.urv.cat/dfilcat/
http://wwwa.urv.cat/deaa/
http://www.urv.cat/dfilrom
http://wwwa.urv.cat/centres/Departaments/histgeo/0indexdhig.html
http://www.urv.cat/comunicacio

