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Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2011 pel qual s’acorda sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’adscripció del centre “Escola
Universitària d’Esports i Salut de les Terres de l’Ebre”, un cop es disposi de
l’informe favorable del Consell Social i es signi el conveni de col·laboració
amb “EUSES Terres de l’Ebre S.L.”.

Autorització per a l’adscripció i la impartició d’ensenyaments a l’Escola Universitària
d’Esports i Salut de les Terres de l’Ebre

Antecedents
Actualment, EUSES Campus de Salt és un centre adscrit a la Universitat de Girona.
Imparteix el grau de Fisioteràpia (150 places) i el grau de Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport (120 places).
Després de diverses reunions per estudiar-ne la viabilitat, el dia 2 de novembre de
2011, el representant legal de la societat mercantil EUSES Terres de l’Ebre, SL va
sol·licitar a la Universitat Rovira i Virgili l’adscripció de l’Escola Universitària d’Esports i Salut de les Terres de l’Ebre per impartir els estudis de grau de Fisioteràpia i
de grau de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. EUSES també ha mantingut reunions amb la Direcció General d’Universitats i compta amb el seu suport inicial.
La Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica, en les sessions de 20 d’octubre de
2011 i de 29 de novembre de 2011, ha emès un informe favorable sobre l’autorització de verificació i implantació, si escau, el curs acadèmic 2012-13, dels graus
de Fisioteràpia i de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, un cop les memòries
s’ajustin als requeriments de la URV i el centre s’adscrigui a la URV.
La proposta d’adscripció i la implantació, si escau, dels estudis ha estat comunicada
a la Direcció General d’Universitats i l’autorització de verificació ha estat aprovada
per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya en la sessió d’1 de desembre
de 2011.

Normativa que s’ha d’aplicar
• Llei orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’universitats (modificada per la
Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril)
• Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya
• Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a
universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior
• Decret 76/2007 de 27 de març, per la qual es crea i regula el Registre de
Centres i Estudis Universitaris de Catalunya
• Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre
d’Universitats, Centres i Títols
• Reial decret 1393/2007 de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010,
de 2 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials.
• Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de
l’Estudiant Universitari
• Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la URV
• Estatut de la Universitat Rovira i Virgili
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Procediment d’adscripció
Un cop acordat pel Consell de Govern, el rector de la Universitat ha d’elevar la
sol·licitud amb la documentació requerida a la Secretaria d’Universitats i Recerca,
acompanyada de la certificació de l’acord del Consell Social en què es proposi l’adscripció i del conveni de col·laboració acadèmica degudament signat.
El rector de la universitat i el titular del centre docent han de formalitzar un conveni de col·laboració acadèmica que ha de preveure, com a mínim, els aspectes
següents:
• Funcionament del centre i organització acadèmica.
• Mètodes d’inspecció i supervisió acadèmica que utilitzarà la universitat
• Criteris d’avaluació dels alumnes, que serà realitzada pel mateix centre.
• Criteris d’accés al centre docent adscrit, que hauran de respectar els criteris
de valoració i les prioritats previstes a la normativa vigent.
• La distribució, funcional i econòmica, entre la universitat i el centre docent
d’ensenyament superior dels serveis acadèmics i/o administratius.
• La proporció de la representació de la universitat en l’òrgan col•legiat de govern del centre docent adscrit.
• Concessió de la venia docendi al professorat del centre docent adscrit d’acord
amb la normativa interna de la universitat.
La Direcció General d’Universitats ha d’incoar l’expedient, comprovar que la proposta d’adscripció compleix els requisits i els mínims previstos en la normativa
vigent, sol·licitar un informe del Consell Interuniversitari de Catalunya i proposar
a la Secretaria d’Universitats i Recerca que s’elevi al Govern el projecte de decret
d’adscripció o, si escau, que es denegui la sol·licitud d’adscripció.
L’adscripció d’un centre docent d’ensenyament superior a una universitat pública
ha de ser aprovada per un decret del govern, que determina la universitat a la qual
s’adscriu, el municipi on s’ubica el centre i els ensenyaments conduents a l’obtenció
del títol/s oficial/s que impartirà.

Dades bàsiques del centre adscrit
Promotor: EUSES Terres de l’Ebre, SL
Denominació del centre: Escola Universitària d’Esports i Salut de les Terres de
l’Ebre
Ubicació: Tortosa i Amposta
Conveni d’adscripció: Pendent de signatura
Condicions econòmiques: Cal seguir el que indiqui el decret de preus. El corresponent al curs 2011-2012 estableix que el centre ha d’abonar a la Universitat, en
concepte de tutela acadèmica, el 22% del preu públic establert per als ensenyaments.
Professorat: El centre es compromet a complir els requisits establerts a la LOU
quant als requisits de professorat permanent i doctor.
Personal d’administració i serveis: S’ha considerat com a criteri una persona per
cada quaranta estudiants.
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Recerca: El centre es compromet a fomentar la recerca, ampliant amb el professorat de les Terres de l’Ebre el grup de recerca Physical Activity and Sport Research
amb les línies:
• Entrenament per a la millora de la salut i el rendiment esportiu
• Formació del professional en ciències de l’activitat física i l’esport
• Paper de la motivació en l’experiència esportiva en els àmbits cognitiu i afectiu
Instal·lacions:
A Amposta: S’utilitzarà l’edifici de l’Escola d’Art i Disseny i instal·lacions esportives
posades a disposició per l’Ajuntament d’Amposta. L’Escola d’Art i Disseny es troba a
la mateixa zona de les instal·lacions esportives, al costat del pavelló, piscina i pistes
d’atletisme, ben bé al davant del recinte firal Terres de l’Ebre i del parc de Xiribecs.
La planta baixa de l’edifici està completament acabada i s’utilitza de manera provisional per impartir algunes classes de l’institut d’ensenyament mitjà. En els propers
mesos es completarà el projecte inicial amb la distribució de les plantes primera i
segona segons els espais detallats a la memòria.
A Tortosa: S’utilitzarà l’edifici del Seminari. Es preveu poder comptar amb un nou
espai municipal específic per a Fisioteràpia, al centre de la ciutat, abans de completar els quatre anys.

Dades bàsiques dels ensenyaments que s’han d’impartir
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Places de nou ingrés: 60
Condicions d’accés especials: Es preveu una prova d’aptitud personal
Sistema d’assegurament de la qualitat: El propi de la URV
Resum del pla d’estudis:
Formació bàsica: 		

60 ECTS

Matèries obligatòries:

144 ECTS

Pràctiques externes:

12 ECTS

Treball de fi de grau:

12 ECTS

Matèries optatives:

12 ECTS

L’estructura del pla d’estudis és la que ja s’ofereix a Girona, incorporant-hi les condicions específiques de la Universitat Rovira i Virgili (currículum nuclear, sistema
d’assegurament de la qualitat, etc.).
Professorat: Es preveuen 25 professors (14 doctors, 11 no doctors)
Personal d’administració i serveis: 10 persones
Implantació: Curs a curs de forma progressiva

Fisioteràpia
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Places de nou ingrés: 60
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Sistema d’assegurament de la qualitat: El propi de la URV
Resum del pla d’estudis:
Formació bàsica: 		

60 ECTS

Matèries obligatòries:

156 ECTS

Treball de fi de grau:

6 ECTS

Matèries optatives:

18 ECTS

El pla d’estudis és el que s’imparteix a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Professorat: Es preveuen 21 professors (11 doctors, 4 llicenciats i 6 diplomats)
Personal d’administració i serveis: 10 persones
Implantació: Curs a curs de forma progressiva

PROPOSTA D’ACORD
Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’adscripció del centre Escola Universitària
d’Esports i Salut de les Terres de l’Ebre, un cop es disposi de l’informe favorable
del Consell Social i se signi el conveni de col·laboració amb EUSES Terres de l’Ebre,
SL.
Autoritzar la verificació dels ensenyaments de grau:
• Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
• Fisioteràpia (com a modificació del títol vigent de la URV)

