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Acord del Claustre Universitari de 12 de maig de 2011 pel qual s’aprova 
l’adequació de l’Estatut de la URV a la LOMLOU

Article únic. Modificació de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili

L’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili es modifica en els termes següents:

U. L’apartat 1 de l’article 2 queda redactat de la manera següent:

“1. La Universitat es regeix per la Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la 
Universitat Rovira i Virgili; la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats 
(modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril); la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d’universitats de Catalunya, les altres normes aplicables i aquest Estatut”.

Dos. La lletra f) de l’article 12 queda redactada de la manera següent:

“f) Coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement corresponents 
als ensenyaments de grau i màster, d’acord amb els requeriments dels respectius 
plans d’estudis, del centre o centres i de la Universitat”.

Tres. L’article 13 queda redactat de la manera següent:

“Article 13.

Per constituir un departament caldrà com a mínim dotze membres del col•lectiu 
docent i investigador amb vinculació permanent i amb dedicació a temps 
complet”.

Quatre. L’apartat 4 de l’article 15 queda redactat de la manera següent: 

“4. La denominació del departament és la de l’àrea de coneixement a què 
correspongui. No obstant això, quan estigui integrat per més d’una àrea de 
coneixement, el Consell de Govern, després de considerar la proposta dels membres 
del col·lectiu docent i investigador afectats, en determinarà la denominació més 
adequada”.

Cinc. L’apartat 1 de l’article 18 queda redactat de la manera següent:

“1. Les facultats i escoles són els centres encarregats d’organitzar els ensenyaments 
i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixin a obtenir títols 
acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal i els altres títols 
que tinguin adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància”.

Sis. L’article 30 queda sense contingut.

Set. El primer paràgraf de l’article 31 queda redactat de la manera següent:

“L’Escola de Postgrau i Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili es configura com 
una estructura dedicada als estudis de doctorat i té com a  objectius principals:”.
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Vuit. S’afegeix un nou article 31 bis amb el redactat següent:

“Article 31 bis. 

Correspon al Consell de Govern la creació d’escoles de doctorat amb la finalitat 
d’organitzar dins del seu àmbit de gestió, els ensenyaments i activitats pròpies del 
doctorat”.

Nou. L’apartat 2 de l’article 34 queda redactat de la manera següent:

“2. Correspon al departament competent en matèria d’universitats, a proposta 
del Consell de Govern i amb un informe favorable previ del Consell Social de la 
Universitat, aprovar l’adscripció o desadscripció a la Universitat de centres docents, 
de titularitat pública o privada, per impartir títols universitaris oficials i també la 
implantació o supressió d’ensenyaments oficials de caràcter presencial o virtual en 
aquests centres”.

Deu.  L’apartat 2 de l’article 35 queda redactat de la manera següent:

“2. El Consell de Govern  ha d’aprovar la constitució d’aquestes entitats, amb un 
acord previ del Consell Social, amb el dictamen del Claustre Universitari i a iniciativa 
del rector o rectora”.

Onze. S’afegeix una nova lletra b) a l’apartat 1 de l’article 45, es modifiquen les 
lletres b), c) i e) del mateix i es modifica la lletra b) de l’apartat 3, de manera que 
queda redactat de la manera següent:

1. Pel que fa a la programació i la gestió universitàries, corresponen al Consell 
Social les funcions següents:

“b) Aprovar un pla anual d’actuacions destinat a promoure les relacions entre la 
Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la 
qualitat de l’activitat universitària.

c) Redactar els informes favorables previs sobre la implantació o supressió 
d’ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials i de validesa en tot 
el territori estatal.”

“e) Contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment i de la 
viabilitat econòmica i social de la Universitat, en col·laboració amb l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, i participar-hi.”

3. Quant als diferents sectors de la comunitat universitària, correspon al Consell 
Social les funcions següents:

“b) Acordar, si s’escau, dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a 
proposta del Consell de Govern de la Universitat, l’assignació singular i individual de 
retribucions addicionals per activitat i dedicació docent, formació docent, recerca, 
desenvolupament tecnològic, transferència de coneixements i de gestió”. 

Dotze. La lletra e) i f) de l’apartat 1 de l’article 49 queden redactades de la manera 
següent:

“e) Una representació del col·lectiu docent i investigador que, sumada a les persones 
esmentades en els apartats a), b), c) i d), completi el nombre de 124 membres 
del col·lectiu docent i investigador, repartits de manera proporcional al nombre de 
membres del col·lectiu docent i investigador equivalents a jornada completa de 
cada departament i tenint en compte que el nombre de professorat doctor amb 
vinculació permanent a la Universitat ha de representar la majoria del nombre total 
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dels membres del Claustre. Han de ser elegits pels membres del col·lectiu docent 
i investigador de cada departament i entre aquest, d’acord amb el nombre i la 
distribució de places que estableixi el Consell de Govern.

f) Cinquanta-dos estudiants, repartits proporcionalment al nombre d’estudiants 
de cada ensenyament, elegits pel col·lectiu d’estudiants de cada ensenyament 
i entre aquest. Tots els estudiants dels ensenyaments de màster i de doctorat 
vinculats a una mateixa agrupació de les previstes a la disposició addicional sisena 
es consideren estudiants d’un únic ensenyament a l’efecte de representació en el 
Claustre Universitari. En cas que no hi hagi prou candidats per cobrir els escons 
corresponents als ensenyaments de màster i de doctorat, la Junta Electoral assignarà 
els escons vacants als candidats dels ensenyaments de grau de la mateixa agrupació 
més votats que no hagin obtingut un escó”.

Tretze. L’apartat 1 de l’article 54 i les lletres a) i b) d’aquest, queden redactats de 
la manera següent:

 “1. El Consell de Govern està constituït pel rector o rectora, el secretari o secretària 
general, el o la gerent i fins a cinquanta membres més, d’acord amb la distribució 
següent:

a) Vicerectors o vicerectores.

b) Vint membres triats pel Claustre entre els mateixos membres de cadascun 
dels sectors elegibles, d’acord amb la distribució següent: dotze representants del 
col·lectiu docent i investigador que garanteixin en tot cas una representació de 
cadascuna de les agrupacions previstes en la disposició addicional sisena; cinc 
representants dels estudiants pertanyents a ensenyaments diferents, dels quals un 
ha de ser de tercer cicle, i tres representants del personal d’administració i serveis. 
En cas que no hi hagi prou candidats entre el col·lectiu d’estudiants per cobrir 
els escons corresponents als ensenyaments de tercer cicle, els escons vacants 
s’assignaran als candidats dels ensenyaments de grau més votats que no hagin 
obtingut un escó”.

Catorze. Les lletres c), d) i g) de l’apartat 1 i les lletres e) i f) de l’apartat 3 de 
l’article 55 queden redactades de la manera següent:

1. En l’àmbit de la programació i la gestió universitàries, el Consell de Govern té les 
competències següents:

“c) Acordar la creació, modificació i supressió de facultats i escoles i sobre la 
creació, supressió, adscripció i desadscripció d’instituts universitaris de recerca, i 
també l’adscripció o desadscripció de centres de titularitat pública o privada que 
imparteixin ensenyaments conduents a l’expedició de títols oficials amb validesa en 
tot el territori estatal, segons la legislació vigent”.

“d) Acordar la implantació o supressió d’ensenyaments conduents a obtenir títols 
universitaris oficials, segons la legislació vigent”.

“g) Acordar la constitució, modificació i extinció d’empreses, fundacions o altres 
persones jurídiques per promoure i desenvolupar els fins de la Universitat, i també 
la participació de la Universitat en altres entitats, segons la legislació vigent”.

3. Amb relació als diferents sectors de la comunitat universitària, el Consell de 
Govern té les competències següents:

“e) Aprovar el nomenament de professorat emèrit i de doctors honoris causa i la 
concessió de les medalles i altres distincions de la Universitat.

f) Proposar al Consell Social l’assignació individual i singular de retribucions 
addicionals al professorat per activitat i dedicació docent, formació docent, recerca, 
desenvolupament tecnològic, transferència de coneixements  i  de gestió”.
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Quinze. La lletra e) de l’apartat 2 de l’article 58 queda redactada de la manera 
següent:

“e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments en els quals el 
departament imparteixi docència. Aquesta representació no pot ser inferior al 10% 
ni superior al 25% del total de membres del consell”.

Setze. La lletra c) de l’apartat 2 de l’article 60 queda redactada de la manera 
següent:

“c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat 
al centre equivalent al 62% dels membres de la junta, inclosos els membres 
nats previstos als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, i 
tenint en compte que la majoria dels seus membres ha de ser professorat amb 
vinculació permanent a la universitat. El reglament de cada centre pot preveure 
el percentatge de membres de la junta que han d’estar en possessió del títol de 
doctor o doctora”.

Disset. L’apartat 3 i la lletra c) de l’apartat 4 de l’article 65 queden redactats de la 
manera següent:

“3. El vot per elegir el rector o rectora és ponderat, per sectors de la comunitat 
universitària, d’acord amb els coeficients següents: 

Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (K1) 0,51

Resta del col·lectiu docent i investigador (K2)    0,11  

Estudiants (K3)        0,26 

Personal d’administració i serveis (K4)     0,12

“c) Es calcula el nombre total de vots ponderats del professorat doctor amb 
vinculació permanent a la Universitat, sector 1 (V1N, suma de vots ponderats de 
tots els candidats procedents del sector 1):”
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Divuit.  La lletra e) de l’article 66 queda redactada de la manera següent:

“e) Convocar i presidir el Claustre, el Consell de Govern i el Consell de Direcció 
així com presidir la resta d’òrgans de la Universitat als quals assisteixi, excepte el 
Consell Social”.

Dinou. L’apartat 2 de l’article 68 i les lletres a) i b) de l’apartat 3 de l’article 68 
queden redactats de la manera següent:

“2. El rector o rectora nomena el secretari o secretària general entre els funcionaris 
públics que prestin serveis a la Universitat, pertanyents a cossos per a l’ingrés als 
quals s’exigeixi estar en possessió de títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte 
o equivalent.

3. Correspon al secretari o secretària general:

a) Ocupar-se i tenir cura de la protecció, la custòdia i l’expedició dels documents i 
les certificacions de les actes i dels acords del Claustre, del Consell de Govern i de 
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la Junta Electoral de la Universitat.

b) Exercir la funció de secretari o secretària del Claustre, del Consell de Govern i de 
la Junta Electoral de la Universitat”.

Vint.  L’apartat 2 de l’article 69 queda redactat de la manera següent: 

“ 2. El o la gerent és proposat pel rector o rectora i nomenat per aquest, d’acord 
amb el Consell Social, atenent criteris de competència professional i experiència”.

Vint-i-u. L’apartat 2 de l’article 71 queda redactat de la manera següent:

“ 2. El consell de departament elegeix el director o directora de departament entre 
el professorat doctor amb vinculació permanent a la universitat amb dedicació a 
temps complet que hi pertanyi”.

Vint-i-dos. L’apartat 2 de l’article 74 queda redactat de la manera següent:

“2. La junta elegeix el degà o degana o el director o directora entre el professorat 
amb vinculació permanent a la universitat i amb dedicació a temps complet, vinculat 
al centre respectiu”.

Vint-i-tres. L’article 82 queda redactat de la manera següent:

“El rector o rectora designa els directors dels campus, de l’Escola de Postgrau i 
Doctorat, de l’Institut de Ciències de l’Educació i de les altres estructures previstes 
en l’article 33 d’aquest Estatut”.

Vint-i-quatre. El Capítol 2 del Títol Quart queda sense contingut.

Vint-i-cinc. L’article 90 queda sense contingut.

Vint-i-sis. El Capítol 3 del Títol Quart queda sense contingut.

Vint-i-set. L’article 91 queda sense contingut.

Vint-i-vuit.  L’apartat 1 de l’article 101 queda redactat de la manera següent:

“1. El Consell de Govern és el màxim responsable de la configuració i de la qualitat 
de l’oferta docent de grau i de postgrau de la Universitat”.

Vint-i-nou. L’article 105 queda redactat de la manera següent:

“Article 105.

1. Els ensenyaments universitaris que condueixen als títols oficials amb validesa a 
tot el territori estatal s’estructuren en tres cicles:

a) Primer cicle: grau



6 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

b) Segon cicle: màster universitari

c) Tercer cicle: doctorat

2. Els títols oficials amb validesa a tot el territori estatal són els següents:  

a) Graduat o graduada amb la superació del grau.

b) Màster universitari amb la superació del màster universitari.

c) Doctor o doctora, amb la superació del doctorat.

3. Els títols previstos en el present article són atorgats pel rector o rectora d’acord 
amb la normativa vigent”.

Trenta.  L’apartat 1 i 2 de l’article 106 queda redactat de la manera següent:

“1. Els ensenyaments universitaris propis són aquells estudis conduents a títols 
propis de la Universitat Rovira i Virgili, aprovats pel Consell de Govern d’acord amb 
el que reglamentàriament s’estableixi. 

2. Els títols a què condueixen els ensenyaments universitaris propis, sens perjudici 
del que disposa l’apartat 3 de l’article 102, són els següents:

a) Diploma d’especialitat, com a reconeixement d’una especialització assolida 
cursant itineraris d’assignatures prefigurats. Quan els itineraris s’han completat 
dins el marc d’una titulació reglada, condueixen a l’obtenció de la doble titulació 
corresponent.

b) Bachelor o màster en un àmbit específic o genèric, com a reconeixement de 
la formació rebuda en aquest àmbit. Correspon a titulacions pròpies de primer 
cicle (bachelor) o de segon cicle (màster), organitzades independentment de les 
titulacions homologades, sens perjudici que es puguin impartir també de manera 
integrada.

c) Certificat d’aprofitament, si s’escau, amb la superació d’altres ensenyaments o 
activitats formatives d’extensió universitària.

d) Els que determini el Consell de Govern, amb la superació dels ensenyaments de 
grau o de postgrau”.

Trenta-u. La Secció 3 del Capítol 1 del Títol Sisè queda redactada de la següent 
manera:

“SECCIÓ 3

Ensenyaments de grau”

Trenta-dos. El primer paràgraf de l’article 107 queda redactat de següent manera:

“La Universitat estructura els ensenyaments de grau mitjançant la seva 
vinculació:”.

Trenta-tres. L’apartat 1 de l’article 109 queda redactat de la manera següent:

“1. La implantació i supressió dels ensenyaments conduents a l’obtenció de títols 
universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal es farà d’acord 
amb la legislació vigent”.

Trenta-quatre. La Secció 4 del Capítol 1 del Títol Sisè queda redactada de la següent 
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manera:

“ SECCIÓ 4

Ensenyaments de màster universitari i doctorat” 

Trenta-cinc. Es crea una nova Subsecció 1 a la Secció 4 del Capítol 1 del Títol Sisè 
amb la redacció següent i s’afegeix un nou article 111 bis que queda redactat de 
la manera següent:  

“SUBSECCIÓ 1

Ensenyaments de màster universitari

Article 111 bis 

1. Els estudis que condueixen als títols de màster universitari s’han de dedicar a 
la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari orientada a la 
especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques 
investigadores.

2. Correspon al Consell de Govern aprovar les normes de desenvolupament dels 
estudis de màster universitari, d’acord amb la legislació vigent”.

Trenta-sis. Es crea una nova Subsecció 2 a la Secció 4 del Capítol 1 del Títol Sisè 
que inclou els articles 112, 113, 114, 115, 116 i 117 i queda redactat de la manera 
següent:

“SUBSECCIÓ 2

Ensenyaments de doctorat”

Article 112 (...)

Article 113 (...)

...

Trenta-set. L’apartat 1 i 3 de l’article 112 queden redactats de la manera següent:

“1. Els ensenyaments de doctorat conduents a obtenir el títol de doctor o doctora       
tenen com a finalitat formar personal investigador, tant per a l’àmbit universitari 
de recerca com per al món professional i de les empreses, i també especialitzar 
l’estudiant en un àmbit del coneixement científic, tècnic, humanístic o artístic 
determinat”.

“3. La Universitat ha de vetllar per la qualitat i l’especialització dels estudis de 
doctorat mitjançant l’Escola de Postgrau i Doctorat, tot fomentant la cooperació  
interuniversitària i la internacionalització, i n’ha d’avaluar periòdicament els 
resultats”.

Trenta-vuit. L’article 113 queda redactat de la manera següent:

“ Article 113.

Per obtenir el títol de doctor o doctora cal complir amb els requisits d’accés establerts 
per la legislació vigent, així com superar un període de formació, si escau, i elaborar, 
presentar i aprovar un treball original d’investigació”.

Trenta-nou. L’article 114 queda redactat de la manera següent: 
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“ Article 114

Correspon al Consell de Govern aprovar les normes de desenvolupament dels 
estudis de doctorat, d’acord amb la legislació vigent”.

Quaranta. L’article 115 queda redactat de la manera següent:

“Article 115

El rector o rectora de la Universitat atorga els títols de doctor o doctora, d’acord 
amb la normativa vigent”.

Quaranta-u. L’article 116 queda redactat de la manera següent:

“Article 116

El Consell de Govern, a proposta de la Comissió de Postgrau i Doctorat, pot 
concedir premis extraordinaris de doctorat d’acord amb el que reglamentàriament 
estableixi”.

Quaranta-dos. L’apartat 1 de l’article 119 queda redactat de la manera següent:

“1. Els títols dels ensenyaments propis de postgrau els atorga el rector o rectora i 
han de constar en el registre de títols propis, amb els requeriments que estableixi 
el Consell de Govern. La denominació i els requisits d’aquests títols els estableix 
el Consell de Govern i no poden coincidir amb la dels títols oficials homologats ni 
provocar confusió”.

Quaranta-tres. La Secció 6 del Capítol 1 del Títol Sisè queda redactada de la manera 
següent:

“SECCIÓ 6

Convalidació i adaptació d’estudis i reconeixement i transferència de crèdits”

Quaranta-quatre.  L’article 121 queda redactat de la manera següent:

“Article 121

1. Els estudiants procedents d’altres universitats o d’altres centres de la Universitat 
poden demanar la convalidació o adaptació dels estudis realitzats, d’acord amb 
les normes aplicables. Així mateix, amb l’objectiu de fer efectiva la mobilitat 
d’estudiants, tant a dins del territori estatal com a fora, els estudiants podran 
demanar el reconeixement i transferència de crèdits, d’acord amb la legislació 
vigent.

2. En el cas d’ensenyaments de grau, les sol·licituds les resol el degà o degana 
o director o directora del centre, d’acord amb les normes aplicables i tenint en 
compte els continguts dels programes de les assignatures i els plans d’estudis.

3. A l’efecte del que preveu l’apartat anterior, els reglaments dels centres poden 
preveure la creació d’una comissió que estudiï els expedients i faci les recomanacions 
oportunes al degà o degana o director o directora del centre.

4. En el cas d’ensenyaments de doctorat, les sol·licituds les resol l’òrgan responsable 
del programa, d’acord amb les normes aplicables i tenint en compte el contingut 
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dels estudis cursats i el del programa de doctorat.

5. En el cas d’ensenyaments de postgrau, les sol·licituds les resol l’òrgan responsable 
de l’ensenyament, d’acord amb les normes aplicables i tenint en compte el contingut 
dels estudis cursats i el del programa de postgrau.

6. El rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui, ha de resoldre 
en alçada els recursos contra les decisions relatives a la convalidació i adaptació 
d’estudis i de reconeixement i transferència de crèdits”.

Quaranta-cinc. L’apartat 1 de l’article 124 queda redactat de la manera següent:

“1. El grup de recerca es defineix com la unitat bàsica d’investigació formada per 
membres del col·lectiu docent i investigador, el personal de suport a la recerca 
i el personal d’administració i serveis especialitzat en la gestió de la recerca i el 
coneixement adscrits que comparteixen objectius científics i estan coordinats per 
un investigador responsable”.

Quaranta-sis. Les lletres c), d) i g) de l’apartat 1 i l’apartat 4 de l’article 128 queden 
redactats de la manera següent:

“c) El director o directora de l’Escola de Postgrau i Doctorat.

d) El director o directora de cadascun dels parcs científics i tecnològics de la 
Universitat.

g) Un membre del personal de suport a la recerca o del personal d’administració i       
serveis en la gestió de la recerca i el coneixement”. 

(...)

“4. Els membres de la Comissió d’Investigació esmentats en les lletres e) i g) del 
primer paràgraf són renovats cada quatre anys i els de la lletra f) cada dos”.

Quaranta-set. L’article 131 queda redactat de la manera següent:

“Article 131

La Universitat pot crear, per si sola o en cooperació amb altres entitats, centres 
tecnològics i parcs científics i tecnològics, amb personalitat jurídica pròpia. Els 
parcs científics i tecnològics poden aplegar centres d’investigació de la mateixa 
universitat i d’altres entitats. Els centres tecnològics i els parcs científics i tecnològics 
tenen com a objectiu promoure i facilitar la investigació, facilitar el contacte i la 
col·laboració entre la universitat i l’empresa, difondre els resultats de la recerca 
universitària a la societat, potenciar la creació d’empreses tecnològicament 
innovadores, estimular la cultura de la qualitat, de la recerca i de la innovació entre 
les institucions del parc i entre les empreses que hi estiguin vinculades, i contribuir, 
mitjançant el perfeccionament tecnològic i la innovació, a millorar la competitivitat 
de les empreses”.

Quaranta-vuit. L’article 135 queda redactat de la manera següent:

“Article 135

1. Correspon a l’estudiant de la Universitat Rovira i Virgili l’autoria, així com la 
titularitat dels drets d’explotació sobre els treballs docents que siguin objecte 
d’avaluació en el marc dels seus estudis.

2. No obstant l’anterior, l’autoria dels treballs docents realitzats per l’estudiant sota 
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la direcció o coordinació de professors de la Universitat Rovira i Virgili correspondrà 
tant a l’estudiant com als referits professors, i la titularitat dels drets d’explotació 
sobre aquests treballs correspondrà a l’estudiant i a la Universitat Rovira i Virgili en 
els termes que estableixi la legislació vigent”.

Quaranta-nou. L’article 142 queda redactat de la manera següent:

“Article 142

Són serveis de suport a l’estudi, la docència, la investigació i l’extensió universitària 
el Servei de Biblioteca i Documentació, el Servei de Recursos Educatius, el Servei 
de Recursos Científics i Tècnics i els altres que es puguin crear d’acord amb aquest 
Estatut”.

Cinquanta. L’apartat 1 de l’article 151 queda redactat de la manera següent:

“1. Són estudiants de la Universitat Rovira i Virgili totes les persones que hi estiguin 
matriculades en qualsevol dels seus ensenyaments i no tinguin la consideració de 
personal investigador en formació”.

Cinquanta-u. S’afegeix una nova lletra q) a l’article 152 amb la redacció següent i 
la lletra m) de l’article 152 queda redactada de la manera següent:

“m) Disposar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, de les condicions adequades 
i el suport material i humà necessari per poder seguir els seus estudis amb plena 
normalitat i aprofitament”.

“q) Tots els altres previstos en la legislació vigent”.

Cinquanta-dos. S’afegeix una nova lletra f) a l’article 153 amb la redacció següent 
i la lletra e) de l’article 153 queda redactada de la manera següent:

“e) Conèixer i observar aquest Estatut i les altres normes de la Universitat 

f) Tots els altres previstos en la legislació vigent”.

Cinquanta-tres. L’apartat 3 de l’article 159 queda redactat de la manera següent:

“3. La Universitat pot cobrir amb caràcter interí les places que corresponguin a 
cossos docents universitaris, així com les places de personal contractat permanent, 
mentre no s’ocupin de manera definitiva pel procediment establert per llei. També 
pot contractar personal investigador, personal tècnic o altre personal per una obra 
o un servei determinat, per al desenvolupament de projectes de recerca científica 
o tècnica”. 

Cinquanta-quatre. L’apartat 3 de l’article 160 queda redactat de la manera 
següent:

“3. Excepte en els casos en què no ho permeti la legislació vigent, es considera que 
la categoria d’agregat és equivalent a la de professor titular d’universitat i la de 
catedràtic contractat, a la de catedràtic d’universitat”.
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Cinquanta-cinc. L’apartat 2 de l’article 161 queda redactat de la manera següent:

“2. El professorat contractat temporal comprèn la categoria de lector, pel que fa al 
primer supòsit de l’apartat anterior, i les categories d’associat i visitant en el segon 
supòsit”.

Cinquanta-sis. L’article 163 queda sense contingut.

Cinquanta-set.  L’apartat 2 i 3 de l’article 164 queda redactat de la manera 
següent:

“2. El professorat lector és contractat amb dedicació a temps complet. En cap cas 
no pot estar contractat més de cinc anys, que poden ser consecutius o no. En 
qualsevol cas, el temps total de durada conjunta entre aquesta figura contractual 
i la d’ajudant, a la mateixa universitat o a una de diferent, no pot excedir els vuit 
anys.

3. La duració del contracte no podrà ser inferior a un any ni superior a cinc anys. El 
primer contracte del professorat lector té una durada de dos anys. Al final d’aquest 
període, la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador de la Universitat, 
tenint en compte l’informe del departament a què estigui adscrit, ha d’avaluar la 
tasca acadèmica de la persona contractada, tal com determini reglamentàriament 
el Consell de Govern. Si l’avaluació és positiva, el contracte es prorrogarà per tres 
anys més com a màxim”.

Cinquanta-vuit. L’article 165 queda redactat de la manera següent:

“Article 165

1. El professorat associat és contractat amb règim de dedicació a temps parcial, 
entre especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir la seva activitat 
professional fora de l’àmbit acadèmic universitari, per desenvolupar tasques docents 
específiques a la Universitat. 

2. La contractació de professorat associat l’acorden els departaments segons aquest 
Estatut i la normativa que estableixi el Consell de Govern.

3. Els contractes de professorat associat de caràcter temporal són subscrits pel 
rector o rectora per un trimestre, un semestre o un any. Els anuals es poden 
renovar per iguals períodes de temps, i els inferiors a un any, fins a completar el 
curs acadèmic, sens perjudici de la renovació en cursos successius. 

4. Els contractes tenen caràcter temporal, continu o discontinu, per un termini i 
una dedicació especificats a la convocatòria. En acabar el contracte, es prorroguen 
si es mantenen les necessitats que van originar la convocatòria de la plaça i el 
departament afectat emet un informe favorable, d’acord amb la legislació vigent”.

Cinquanta-nou. L’article 167 queda redactat de la manera següent:

“Article 167

1. El professorat emèrit és nomenat entre el professorat jubilat de la Universitat 
Rovira i Virgili que hagi prestat serveis destacats almenys durant un període de deu 
anys, o el professorat jubilat d’una altra universitat que pel seu prestigi cultural o 
científic internacional pugui prestar serveis destacats a la Universitat. 

2. El reconeixement dels serveis destacats a què es refereixen la Llei orgànica 
d’universitats i la Llei d’universitats de Catalunya, que són requisit per ser nomenat 
professorat emèrit, s’assoleix en la forma que reglamentàriament determina el 
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Consell de Govern. El reglament ha d’especificar els mèrits objectius en què s’ha 
de basar el reconeixement esmentat.

3. El Consell de Govern ha d’establir les condicions i n’ha d’aprovar el 
nomenament”.

Seixanta. L’article 168 queda sense contingut.

Seixanta-u. L’apartat 1 i 3 de l’article 169 queda redactat de la manera següent:

“1. La Universitat pot contractar com a personal investigador especialistes en les 
distintes branques del coneixement que tinguin el títol de doctor o doctora, d’acord 
amb la normativa aplicable.

3. Els investigadors són contractats a temps complet, en règim laboral, i les seves 
retribucions les estableix el Consell de Govern. Primordialment duen a terme 
tasques de recerca, si bé també es poden encarregar de la docència, sobretot en 
ensenyaments de màster universitari i doctorat”.

Seixanta-dos. L’article 171 queda redactat de la manera següent:

“Article 171

1. Són becaris postdoctorals d’investigació de la Universitat tots els doctors que 
tinguin una beca d’investigació concedida per qualsevol organisme públic o privat 
per desenvolupar la recerca, o dimanada d’un projecte específic de recerca.

2. La col·laboració dels becaris postdoctorals en les tasques docents  s’ha d’ajustar 
al que estableixi la normativa fixada en aquest sentit per l’organisme adjudicador 
o, si no n’hi ha, pel Consell de Govern”.

Seixanta-tres. L’article 172 queda redactat de la manera següent:

“ Article 172

Els estudiants de doctorat, inclosos els becaris d’investigació, tant en la seva etapa 
de beca com de contracte, i els ajudants, tenen la consideració d’investigadors en 
formació”.

Seixanta-quatre. L’apartat 1 i 2 de l’article 173 queden redactats de la manera 
següent:

“1. Són becaris d’investigació de la Universitat tots els estudiants de doctorat que 
tinguin una beca d’investigació concedida per la mateixa Universitat, per qualsevol 
organisme públic o privat per desenvolupar la recerca, o dimanada d’un projecte 
específic de recerca, tant en la seva etapa de beca com de contracte, sempre 
que el Consell de Govern homologui aquestes beques, a proposta de la Comissió 
d’Investigació.

2. La normativa per convocar beques de formació d’investigadors pròpies de la 
Universitat i els procediments de selecció els estableix el Consell de Govern, d’acord 
amb la legislació vigent”.
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Seixanta-cinc. L’apartat 1 i 2 de l’article 174 queden redactats de la manera 
següent:

“1. Excepcionalment, la Universitat pot contractar ajudants, a temps complet i per 
una durada determinada, entre els estudiants de doctorat que hagin estat admesos 
o estiguin en condicions de ser admesos en els estudis de doctorat. El contracte 
es pot formalitzar mentre no hagin transcorregut quatre anys des de la superació 
de les matèries i, d’acord amb la normativa interna de la Universitat, els ajudants 
poden col·laborar en tasques docents en els termes que estableixi la legislació 
vigent.

2. La durada del contracte no pot ser inferior a un any ni superior a cinc, sent 
aquest prorrogable o renovat si s’hagués concertat una durada inferior a la màxima, 
sempre que la durada total no excedeixi dels cinc anys”.

Seixanta-sis. L’apartat 1 de l’article 178 queda  redactat de la manera següent:

“1. La Universitat convoca els concursos per accedir a les places aprovades amb 
anterioritat, que estiguin dotades en el pressupost”.

Seixanta-set. L’article 179 queda redactat de la manera següent:

“ Article 179

Els membres de les comissions que han de jutjar els concursos d’accés a places dels 
cossos docents entre acreditats i acreditades han de reunir els mateixos requisits 
que la legislació vigent exigeixi per formar part de les comissions d’acreditació 
corresponents, i en tot cas, s’ha de garantir l’aptitud científica i tècnica dels 
seus components i la composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i 
professionalitat dels membres, procurant una composició equilibrada entre dones 
i homes. En els concursos de places de professorat catedràtic d’universitat, els 
tres membres han de ser catedràtics d’universitat i en els de professorat titular 
d’universitat, almenys un ha de ser catedràtic d’universitat”.

Seixanta-vuit. L’aparat 1 de l’article 181 queda redactat de la manera següent:

“ 1. Els concursos d’accés a places dels cossos docents entre el professorat acreditat 
es regeixen per la Llei orgànica d’universitats i la normativa que la desenvolupa, per 
aquest Estatut i per la normativa aprovada pel Consell de Govern. Consten de dues 
fases, que són públiques: un acte de presentació i una avaluació de l’adequació al 
perfil de la plaça convocada a concurs i de la idoneïtat del candidat”.

Seixanta-nou. L’article 182 queda redactat de la manera següent:

“Article 182

1. Contra les propostes de les comissions dels concursos d’accés, els concursants 
poden presentar una reclamació davant el rector o rectora. Admesa a tràmit la 
reclamació, se suspenen els nomenaments fins a la seva resolució.  

2. La reclamació ha de ser valorada per una comissió composta per set catedràtics 
d’universitat de diverses àrees de coneixement, amb àmplia experiència docent i 
investigadora i un reconeixement d’almenys tres períodes d’activitat investigadora, 
designats pel Consell de Govern per un període de quatre anys. La comissió elegeix 
el president o presidenta i el secretari o secretària entre els seus membres.

3. Aquesta comissió ha de resoldre motivadament les reclamacions en un termini 
màxim de tres mesos.
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4. La resolució del rector o rectora, que executa l’acord d’aquesta comissió, 
exhaureix la via administrativa”.

Setanta. L’apartat 3 de l’article 183 queda redactat de la manera següent:

“3. El Consell de Govern ha d’aprovar les convocatòries de professorat i fer-ne la 
publicitat necessària. En particular, les convocatòries de professorat permanent i 
les seves bases s’han de publicar al DOGC. Les convocatòries s’han de comunicar 
al Consell Interuniversitari de Catalunya i al Consell d’Universitats”.

Setanta-u. L’apartat 1 de l’article 184 queda redactat de la manera següent:

“1. Les comissions que han de jutjar els concursos de places de professorat catedràtic 
contractat, de professorat agregat i de professorat lector consten de tres membres, 
que han de pertànyer al professorat permanent, amb el grau de doctor o doctora, 
nomenats segons el procediment previst pels concursos d’accés. Almenys un dels 
membres ha de ser catedràtic d’universitat o catedràtic contractat, i la resta han de 
tenir una categoria igual, equivalent o superior a la corresponent a la plaça”.

Setanta-dos. L’article 187 queda sense contingut.

Setanta-tres. L’article 197 queda redactat de la manera següent:

“Article 197

 El Consell de Govern pot proposar al Consell Social assignar retribucions addicionals 
per activitat i dedicació docent, formació docent, recerca, desenvolupament 
tecnològic, transferència de coneixements i de gestió als membres del col•lectiu 
docent i investigador funcionari i contractat, un cop valorats els mèrits d’acord amb 
el procediment acreditat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya, en el marc de les normes que estableixi el Govern de la Generalitat”.

Setanta-quatre. El primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202 queda redactat de 
la manera següent:

“1. El professorat contractat permanent i el professorat lector poden sol•licitar una 
llicència o una excedència per dur a terme les activitats següents:”

Setanta-cinc. L’aparat 1 de l’article 203 queda redactat de la manera següent: 

“1. Sens perjudici de les llicències i excedències que reconegui la normativa laboral 
i, si s’escau, el conveni col·lectiu d’aplicació, el professorat contractat permanent i 
el professorat lector que tinguin, com a mínim, un any d’antiguitat, poden gaudir 
per una sola vegada d’una excedència especial per un període màxim de quatre 
anys”.

Setanta-sis. La lletra c) de l’aparat 2 de l’article 208 queda redactat de la manera 
següent:

“c) Proposar al Consell de Govern la renovació de contractes del professorat 
lector”.
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Setanta-set. S’afegeix una nova lletra k) a l’article 213 amb la redacció següent:

“k) Tots els altres previstos en la legislació vigent”.

Setanta-vuit. S’afegeix una nova lletra h) a l’article 214 amb la redacció següent:

“h) Tots els altres previstos en la legislació vigent”.

Setanta-nou. La lletra c) de l’apartat 2 de l’article 218 queda redactada de la 
manera següent:

“c) Totes les altres funcions que li atribueixi el Consell de Govern i la legislació 
vigent”.

Vuitanta. L’apartat 1 de l’article 251 queda redactat de la manera següent:

“1. En exercici del seu règim d’autonomia, la Universitat Rovira i Virgili té plena 
capacitat per contractar, en el marc de les normes que regulen la contractació del 
sector públic”.

Vuitanta-u. S’afegeix un nou centre a la Disposició Addicional Quarta:

“Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus”

Vuitanta-dos. La Disposició Addicional Cinquena queda redactada de la manera 
següent:

“CINQUENA.

A l’entrada en vigor d’aquest Estatut, són departaments de la Universitat Rovira i 
Virgili:

Antropologia, Filosofia i Treball Social

Bioquímica i Biotecnologia

Ciències Mèdiques Bàsiques 

Dret Privat, Processal i Financer

Dret Públic

Economia 

Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Enginyeria Mecànica

Enginyeria Química

Estudis Anglesos i Alemanys

Estudis de Comunicació

Filologia Catalana

Filologies Romàniques 
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Geografia

Gestió d’Empreses 

Història i Història de l’Art

Infermeria

Medicina i Cirurgia

Pedagogia

Psicologia

Química Analítica i Química Orgànica

Química Física i Inorgànica

Unitat Predepartamental d’Arquitectura”

Vuitanta-tres. La Disposició Addicional Sisena queda redactada de la manera 
següent:

“SISENA.

A l’entrada en vigor d’aquest Estatut, els departaments de la Universitat Rovira i 
Virgili s’agrupen, a l’efecte de representació en el Consell de Govern, de la manera 
següent:

Agrupació A: Ciències Mèdiques Bàsiques; Medicina i Cirurgia; Infermeria.

Agrupació B: Antropologia, Filosofia i Treball Social; Estudis Anglesos i Alemanys;    
Estudis de Comunicació; Filologia Catalana; Filologies Romàniques; Història i 
Història de l’Art; Geografia; Pedagogia; Psicologia.

Agrupació C: Dret Privat, Processal i Financer; Dret Públic; Economia; Gestió 
d’Empreses.

Agrupació D: Bioquímica i Biotecnologia; Enginyeria Electrònica, Elèctrica i 
Automàtica; Enginyeria Informàtica i Matemàtiques; Enginyeria Mecànica; Enginyeria 
Química; Química Analítica i Química Orgànica; Química Física i Inorgànica i Unitat 
Predepartamental d’Arquitectura”.

Vuitanta-quatre. La Disposició Addicional Vuitena queda redactada de la manera 
següent:

“VUITENA.

La Universitat ha de tenir en compte les disposicions de la Llei 13/1982, de 7 
d’abril, d’integració social de persones amb discapacitats, la Llei 51/2003, de 2 de 
desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat i la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i les 
altres normes que hi siguin aplicables, pel que fa a la integració d’estudiants amb 
discapacitats en l’ensenyament universitari, així com en els processos de selecció 
a la Universitat”.
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Disposició transitòria primera

Les persones que a l’entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per 
la que modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, estiguin 
nomenades o contractades a la Universitat Rovira i Virgili com a catedràtics d’escola 
universitària, titulars d’escola universitària o col·laboradors els serà d’aplicació el 
règim transitori que preveu la Llei orgànica 4/2007.

Als efectes del que preveu l’article 160.3 d’aquest Estatut i mentre hi hagi professorat 
catedràtic d’escola universitària, titular d’escola universitària i col·laborador, es 
considera que la categoria de catedràtic d’escola universitària és equivalent a la 
de titular d’universitat i la categoria de col·laborador és equivalent a la de titular 
d’escola universitària. 

Disposició transitòria segona

Als estudiants que a l’entrada en vigor del Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, 
hagin iniciat estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de diplomat 
universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte o enginyer, els 
seran d’aplicació les disposicions reguladores per les quals hagin iniciat els seus 
estudis, sens perjudici del que estableix la disposició addicional segona del Reial 
decret 1393/2007, fins al 30 de setembre de 2015, com a màxim, en què quedaran 
definitivament extingides. 

Disposició transitòria tercera

1. En el termini màxim de dotze mesos des de l’entrada en vigor de la modificació 
de l’Estatut, els òrgans de govern corresponents hi han d’adaptar els reglaments 
del Consell de Govern, del Claustre Universitari, dels centres i departaments, la 
normativa electoral i totes les altres que ho requereixin.

2. Fins que entrin en vigor els nous reglaments, s’aplicaran els aprovats anteriorment, 
en allò que no sigui contrari a la Llei orgànica 4/2007 i la modificació d’aquest 
Estatut. 

Disposició final única

Aquest acord de modificació d’Estatut entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació al DOGC.


