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Acord de 19 d’abril de 2010 pel qual s’aprova reconèixer a la Fundació URV la 
condició de “mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Universitat Rovira i 
Virgili”, d’acord amb la Llei 30/2007, de contractes del sector públic

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix a l’article 4.n) que queden 
exclosos de la Llei “els negocis jurídics en virtut dels quals s’encarregui a una entitat que, conforme a allò 
assenyalat a I’article 24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà propi la realització d’una determinada 
prestació”.

Aquest precepte permet encarregar la gestió de molts serveis i projectes a la FURV sense necessitat 
d’haver de convocar un concurs per adjudicar-li I’esmentada gestió.

L’article 24.6 de la Llei 30/2007 estableix que “els ens, organismes i entitats del sector públic (entre els 
quals la FURV) poden ser considerats mitjans propis d’aquells poders adjudicadors per als quals duguin a 
terme la part essencial de l’activitat quan tinguin sobre aquests un control anàleg del que poden exercir 
sobre els seus serveis [...] si poden conferir-los encàrrecs de gestió que s’hagin d’executar obligatòriament 
per a ells d’acord amb les instruccions fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec i les retribucions dels 
quals es fixin per referència a tarifes aprovades per l’entitat pública de la qual depenguin”.

La FURV s’identifica amb el supòsit esmentat en la part expositiva anterior pels motius següents:

El seu capital fundacional va ser aportat íntegrament per la Universitat Rovira i Virgili.1. 

Està controlada per la Universitat, davant de la qual ret comptes, i, a més a més, el Patronat de la 2. 
FURV està format per òrgans de govern unipersonals de la URV i membres de la comunitat univer-
sitària de la URV.

La FURV realitza la major part de la seva activitat (transferència de tecnologia i formació perma-3. 
nent) per a la URV.

Les retribucions del servei que presta es fixen d’acord amb les instruccions i tarifes aprovades per 4. 
la URV. 

Així, doncs, la declaració i el reconeixement de la FURV com a mitjà propi de la Universitat Rovira i Vir-
gili l’ha de fer la mateixa Universitat i la FURV ja preveu aquesta possibilitat a I’article 7 dels seus Estatuts. 


