
 1 

NORMATIVA REGULADORA DE LA COL·LABORACIÓ ACADÈMICA ENTRE LA URV I 

ELS CENTRES ADSCRITS 

-Aprovada en Consell de Govern de data 24 de febrer de 2022 - 

 

☐ PREÀMBUL 

☐ ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

☐ ARTICLE 2. RÈGIM JURÍDIC 

☐ ARTICLE 3. ADSCRIPCIÓ DE CENTRES DOCENTS 

☐ ARTICLE 4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA 

☐ ARTICLE 5. PROGRAMACIÓ D’ENSENYAMENTS OFICIALS ALS CENTRES 

ADSCRITS 

☐ ARTICLE 6. ESTRUCTURA DE LA URV PER A LA INTERRELACIÓ AMB ELS 

CENTRES ADSCRITS 

☐ ARTICLE 7. MÈTODES D’INSPECCIÓ I SUPERVISIÓ ACADÈMICA 

☐ ARTICLE 8. FUNCIONAMENT DEL CENTRE ADSCRIT I ORGANITZACIÓ 

ACADÈMICA 

☐ ARTICLE 9. RÈGIM ECONÒMIC 

☐ ARTICLE 10. ESTUDIANTS DELS CENTRES ADSCRITS 

☐ ARTICLE 11. PROFESSORAT DELS CENTRES ADSCRITS 

☐ ARTICLE 12. ÚS DE LA IMATGE CORPORATIVA DE LA URV 

☐ ARTICLE 13. COL·LABORACIÓ DELS CENTRES ADSCRITS AMB TERCERS 

☐ ARTICLE 14. INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DELS CENTRES ADSCRITS 

☐ DISPOSICIÓ FINAL 



 2 

PREÀMBUL 

 

La legislació universitària preveu que les universitats públiques puguin adscriure 

centres docents de caràcter universitari de titularitat pública o privada. En 

aquest sentit, l’Estatut de la URV estableix que es poden adscriure a la 

Universitat centres docents d'ensenyament superior, de recerca o de creació 

artística, de titularitat pública o privada, d'acord amb la legislació vigent. 

L’objecte d’aquesta adscripció, doncs, és que un centre imparteixi docència 

conduent a l’obtenció de títols oficials, així com, si s’escau, dugui a terme 

activitats de recerca i de transferència de coneixement. 

D’acord amb això, la URV té quatre centres adscrits: el Centre d’Estudis 

Superiors de l’Aviació (CESDA), Escola Universitària de Salut i l’Esport (EUSES) 

Terres de l’Ebre, Escola d’Estudis Superiors ESIC i Centre d’Estudis Universitaris 

IGEMA. 

Tot i així, fins ara els termes d’aquesta col·laboració es definien amb convenis 

d’adscripció que, tot i complir els requeriments legals i recollir els aspectes claus 

de la relació, no eren homogenis del tot i posaven de manifest la falta d’un marc 

normatiu de referència a la URV.  

Per aquest motiu, i després de l’experiència adquirida en els darrers anys, 

sorgeix la necessitat de dotar la URV d’una normativa que estableixi els criteris 

bàsics que regulen la col·laboració acadèmica entre la institució i els centres 

adscrits. Aquest text fixa per primer cop els criteris d’adscripció dels centres 

docents a la Universitat i inclou altres aspectes com l’estructura de coordinació i 

seguiment de l'activitat docent. A més, té l’objectiu d’enfortir la col·laboració i 

assegurar la qualitat i el prestigi de les titulacions impartides pels centres 

adscrits a aquesta universitat. 
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ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquesta normativa té com a objectiu regular els criteris d’adscripció de centres 

docents perquè puguin impartir estudis conduents a títols de caràcter oficial i 

validesa en tot el territori estatal. També vol establir els criteris de programació 

d’aquests ensenyaments als centres adscrits, els mecanismes de supervisió i la 

tutela acadèmica d’aquests centres, la representació de la URV en els seus 

òrgans de govern, el règim econòmic, l’estructura de la URV per a la coordinació 

i seguiment d’aquests centres, així com d’altres aspectes rellevants de la 

col·laboració acadèmica entre la URV i els centres adscrits. 

Aquesta normativa s’aplica als centres docents de caràcter universitari de 

titularitat pública o privada que es vulguin adscriure a la URV. 

 

ARTICLE 2. RÈGIM JURÍDIC 

L'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la URV es regeix per la 

Llei orgànica 6/2001 d’universitats, de 21 de desembre, modificada per la Llei 

orgànica 4/2007 d’universitats de Catalunya, de 12 d’abril; per la Llei 1/2003, de 

19 de febrer; pel Reial decret 640/2021, de 27 de juliol, de creació, 

reconeixement i autorització d’universitats i centres universitaris, i acreditació 

institucional de centres universitaris; pel Decret 390/1996, de 2 de desembre, 

de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents 

d'ensenyament superior (DOGC núm. 2291, d'11 de desembre de 1996); per 

l’Estatut de la URV, i per qualsevol altra normativa que desenvolupi l’anterior. 

 

ARTICLE 3. ADSCRIPCIÓ DE CENTRES DOCENTS 

3.1. Criteris d’adscripció  

Els criteris bàsics que la URV valora a l’hora d’adscriure un centre docent per 

impartir ensenyaments de caràcter oficial són: 

a) Que es tracti de centres de prestigi i de qualitat reconeguda; en el cas 

de centres de nova creació, que de la memòria presentada se'n pugui 

deduir una prestació de serveis d'ensenyament de qualitat. 

b) Que es garanteixi la solvència econòmica del centre. 

c) Que es pugui garantir la supervisió del centre. 
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A més a més d’aquests criteris, també es pot valorar que es tracti d'entitats 

públiques o privades que constitueixin essencialment organitzacions sense ànim 

de lucre. 

3.2. Procediment d’adscripció 

1. La Universitat pot adscriure centres docents de caràcter universitari, de 

titularitat pública o privada, d'acord amb el procediment establert a la 

legislació vigent. 

2. La proposta d’adscripció correspon al Consell de Govern amb l’informe 

previ del Consell Social. 

3. La proposta d’adscripció que s’elevi al departament de la Generalitat de 

Catalunya competent en matèria d’universitats ha d’anar acompanyada 

d’un conveni de col·laboració acadèmica signat entre la rectora o rector 

de la URV i la persona titular del centre docent que pretén ser adscrit. 

3.3. Causes i procediment de desadscripció 

1. La revocació de l'adscripció d'un centre docent adscrit es produeix 

d’acord amb el procediment i pels motius previstos a la legislació 

vigent.  

2. En tot cas, independentment de la causa de desadscripció, les parts han 

d’assegurar i garantir els drets dels estudiants a finalitzar els estudis 

iniciats al centre adscrit en les condicions acordades inicialment i a 

obtenir el títol per la URV. 

 

ARTICLE 4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA 

El conveni de col·laboració acadèmica ha d’incloure obligatòriament els punts 

següents: 

a) La relació dels estudis conduents a títols de caràcter oficial que s’han 

d’impartir al centre adscrit. 

b) Els criteris d'admissió dels estudiants, que han de respectar els criteris de 

valoració i les prioritats previstes a la normativa vigent, i els criteris 

d'avaluació que ha de dur a terme el mateix centre adscrit quan faci 

l’avaluació. 

c) Si es podran impartir títols de formació permanent al centre adscrit i en 

quins termes. 

d) El funcionament del centre adscrit i l’organització acadèmica, que ha 

d’incloure els òrgans de govern del centre, les funcions i les normes de 

nomenament dels membres. 
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e) El nombre exacte de representants de la Universitat en l'òrgan col·legiat de 

govern del centre adscrit.  

f) La distribució, funcional i econòmica, dels serveis acadèmics i 

administratius entre la Universitat i el centre adscrit. Ha de detallar la 

gestió de l’expedient acadèmic i l’expedició dels títols, i també les 

previsions sobre el règim econòmic que han de regir les relacions entre el 

centre adscrit i la Universitat. 

g) L’estructura, el nombre i la tipologia del professorat que conforma la 

plantilla del centre adscrit, i el procediment per sol·licitar a la Universitat la 

venia docendi del seu professorat. 

h) La planificació del desenvolupament de l’activitat de recerca del professorat 

del centre adscrit i, pel que fa als ensenyaments de caràcter oficial que 

s’hi imparteixen, les línies estratègiques de recerca i els seus objectius. 

i) Els mètodes d'inspecció i supervisió acadèmica que utilitza la Universitat. 

j) La programació per implantar, desplegar i certificar un sistema intern de 

garantia de la qualitat (SIGQ) al centre adscrit per assegurar la qualitat de 

la docència, segons els estàndards fixats per la URV i per les agències i 

organismes externs competents en matèria de qualitat. 

k) Les instal·lacions i els equipaments principals del centre adscrit. 

l) L’ús de la imatge corporativa de la URV i la possibilitat de col·laborar amb 

d’altres entitats. 

El conveni de col·laboració acadèmica ha d’incloure com a annex : 

a) El reglament de règim intern del centre adscrit. 

b) Les normes de funcionament intern del centre adscrit. 

c) Els serveis i els recursos que la URV posa a disposició dels estudiants del 

centre adscrit que cursen ensenyaments conduents a títols oficials de la 

URV i del professorat que hi imparteix docència. 

d) Qualsevol altra informació que es consideri oportuna per a totes les parts. 

 

ARTICLE 5. PROGRAMACIÓ D’ENSENYAMENTS OFICIALS ALS CENTRES 

ADSCRITS 

5.1. Criteris de programació  

1. Els centres adscrits poden proposar nous ensenyaments de caràcter 

oficial. Totes les propostes han de complir els criteris generals de 

programació establerts a la normativa específica aprovada pel Consell 

de Govern de la URV i també cal que hi concorrin algun dels supòsits 

següents: 
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a) Que es tracti de titulacions diferents de les impartides per la URV, 

que complementin l’oferta en camps en què la Universitat no tingui 

previst programar titulacions. 

b) Que es tracti de titulacions ja impartides a la URV o similars, però 

que s’hagin d’impartir en àmbits territorials que no suposin una 

competència directa per a les titulacions que ofereix la URV. 

2. Així mateix, cal que la facultat o escola de la URV més afí a l’àmbit de 

coneixement de cada ensenyament proposat per un centre adscrit, 

pugui fer un seguiment específic del procés de disseny de la proposta i 

pugui garantir la supervisió de la titulació, per assegurar-ne la qualitat. 

3. En qualsevol cas, cal tenir en compte el nombre màxim 

d’ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol de caràcter oficial 

que pot impartir un centre adscrit d’acord amb la normativa vigent. 

5.2. Procediment de programació  

1. La programació d’ensenyaments de caràcter oficial als centres adscrits 

ha de seguir el mateix procediment que preveu la normativa específica 

aprovada pel Consell de Govern de la URV, amb la particularitat que, 

juntament amb la proposta de titulació, s’ha d’acreditar de forma 

fefaent, l’evidència que disposa de la conformitat del centre o centres 

de la URV més afins a l’àmbit de coneixement de la proposta de 

titulació. 

2. L’autorització d’implantació correspon a la comunitat autònoma d’acord 

amb la legislació vigent i requereix que la titulació obtingui una 

resolució de verificació favorable.  

 

ARTICLE 6. ESTRUCTURA DE LA URV PER A LA INTERRELACIÓ AMB ELS 

CENTRES ADSCRITS 

La URV compta amb un vicerectorat competent en matèria de centres adscrits, el 

delegat o delegada de la rectora o rector al centre adscrit i la Comissió de 

Coordinació de centres adscrits. 

6.1. Vicerectorat competent en matèria de centres adscrits 

El vicerectorat competent en matèria de centres adscrits s’encarrega de 

vetllar per la supervisió de l’activitat dels centres adscrits. Té les funcions 

següents: 



 7 

a) Coordinar la política de la Universitat envers als centres adscrits i 

els mecanismes de control als centres adscrits. 

b) Elaborar, per indicació de la rectora o rector, l’informe sobre la 

sol·licitud d’autorització d’inici de les activitats acadèmiques per 

elevar-lo al departament de la Generalitat de Catalunya 

competenent en matèria d’universitats, d’acord amb la legislació 

vigent. 

c) Coordinar les relacions dels centres adscrits amb els òrgans, les 

unitats i els serveis de la Universitat. 

d) Coordinar les relacions entre els centres adscrits i les facultats i 

escoles de la URV més afins a l’àmbit de coneixement dels 

ensenyaments conduents a títols de caràcter oficials de la URV que 

s’hi imparteixen.  

e) Promoure l’actualització i la renovació dels convenis de col·laboració 

acadèmica i vetllar perquè es compleixin.  

f) Fer propostes sobre els mètodes d’inspecció i supervisió acadèmica 

dels centres adscrits i vetllar perquè s’apliquin.  

g) Totes aquelles altres funcions que li encomani la rectora o rector de 

la Universitat. 

6.2. Delegat o delegada de la rectora o rector al centre adscrit 

La rectora o rector de la Universitat ha de nomenar un delegat o delegada 

en cada centre adscrit que pertanyi, preferentment, a un àmbit de 

coneixement afí a l’ensenyament o ensenyaments conduents a títols de 

càracter oficial de la URV que s’hi imparteixen. 

Té com a funció principal supervisar l’activitat docent del centre adscrit 

per garantir la qualitat dels ensenyaments que s’hi imparteixen, 

l’adequació de la docència impartida a la normativa vigent i a la política 

de qualitat de la URV, i el bon funcionament del centre adscrit. En tot 

moment ha d’afavorir una comunicació fluïda entre el centre adscrit i la 

Universitat. Així doncs, per complir aquesta funció, li correspon: 

a) Representar la URV en l’òrgan de govern col·legiat del centre 

adscrit. 

b) Supervisar el desenvolupament de l’activitat acadèmica dels 

ensenyaments conduents a títols de caràcter oficial que imparteix el 

centre adscrit, i afavorir la implantació i el desplegament del SIGQ. 
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c) Participar en els processos d’acreditació de les titulacions i 

acreditació del SIGQ del centre adscrit.  

d) Verificar que es compleixen les obligacions que el centre adscrit ha 

assumit en el conveni de col·laboració acadèmica, especialment en 

l’àmbit de la docència. 

e) Emetre anualment l’informe sobre l’activitat del centre adscrit del 

qual és delegat o delegada, segons els termes establerts en aquesta 

normativa.  

f) Vetllar perquè les propostes per programar nous títols de càracter 

oficial s'ajustin als criteris i al procediment de programació previstos 

en aquesta normativa i en la normativa acadèmica de la Universitat. 

g) Totes les altres funcions que expressament li atribueixin la 

normativa vigent, l’Estatut de la URV, li encomani la rectora o rector 

de la Universitat o les que es puguin acordar en el conveni de 

col·laboració acadèmica amb el centre adscrit. 

6.3. La Comissió de Coordinació de Centres Adscrits  

La Comissió de Coordinació de Centres Adscrits té com a objectiu 

coordinar la supervisió dels centres adscrits. Es reuneix com a mínim un 

cop l’any i en són membres: 

a) El vicerector o vicerectora competent en matèria de centres 

adscrits, que n’ocupa la presidència. 

b) Els delegats de la rectora o rector als centres adscrits. 

c) El gerent o gerenta de la Universitat. 

d) El cap o la cap del Gabinet de Programació i Qualitat, que actua com 

a secretari o secretària i té veu i vot. 

 

ARTICLE 7. MÈTODES D’INSPECCIÓ I SUPERVISIÓ ACADÈMICA 

7.1. Memòria d’activitats  

El centre adscrit ha d’elaborar anualment una memòria d’activitats del 

curs acadèmic, que ha d’incloure: 

a) Els resultats de l’avaluació de l’activitat docent del professorat. A 

aquest efecte, el centre adscrit ha de passar enquestes als estudiants 

periòdicament. 
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b) El grau d’assoliment dels objectius que el centre adscrit s’hagi fixat 

en docència i recerca d’acord amb el conveni de col·laboració 

acadèmica. 

c) Una valoració sobre el rendiment acadèmic dels estudiants. 

d) Una valoració sobre el funcionament del centre adscrit. 

7.2. Informe anual del delegat o delegada 

El delegat o delegada de la rectora o rector al centre adscrit ha 

d’emetre anualment un informe basat en la memòria d’activitats del 

centre adscrit, que ha de concretar l’avaluació de l’activitat acadèmica 

del professorat i el funcionament del centre adscrit. També ha 

d’explicitar si es compleixen els requisits previstos a la normativa 

vigent i les obligacions que el centre ha assumit en el conveni de 

col·laboració acadèmica.  

El delegat o delegada de la rectora o rector al centre adscrit ha de fer 

arribar aquest informe al Gabinet de Programació i Qualitat perquè, un 

cop rebi la conformitat de la rectora o rector, el trameti al departament 

de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’universitats. 

L’informe definitiu i la memòria del centre adscrit s’ha d’enviar a la 

Secretaria General de la URV i a l’òrgan de govern del centre adscrit. 

 

ARTICLE 8. FUNCIONAMENT DEL CENTRE ADSCRIT I ORGANITZACIÓ 

ACADÈMICA 

8.1. Funcionament del centre adscrit 

El funcionament del centre adscrit queda reflectit en el reglament de 

règim intern del centre, que aprova l’òrgan de govern competent del 

centre adscrit. Qualsevol canvi en el reglament s’ha d’informar a la 

Universitat.  

8.2. Òrgans de govern del centre adscrit 

El centre adscrit ha de disposar dels òrgans de govern següents: 

a) Òrgan de govern col·legiat que ha de tenir un mínim de dos 

representants de la URV, un dels quals ha de ser el delegat o delegada 

de la rectora o rector al centre adscrit. El nombre de representants es 

determina al conveni de col·laboració acadèmica en funció de les 
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titulacions impartides pel centre. S’han de nomenar d’acord amb el 

que preveu l’Estatut de la URV. 

b) Director o directora del centre adscrit, al qual correspon la gestió 

ordinària en el govern i l’administració del centre i és vocal nat de 

l’òrgan col·legiat de govern. La legislació vigent estableix qui el 

nomena i els requisits que ha de complir.  

c) Responsable acadèmic per a cadascun dels ensenyaments conduents 

a títols de caràcter oficial, que s’encarrega de l’organització 

acadèmica i el seguiment de la qualitat docent i del pla de millora de 

l’ensenyament. 

 

ARTICLE 9. RÈGIM ECONÒMIC 

1. El centre adscrit ha d’abonar a la URV un percentatge dels preus per crèdit 

que, en concepte de tutela acadèmica, anualment estipuli el Decret de la 

Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a 

les universitats públiques de Catalunya. 

2. En el cas de tràmits gestionats per la URV (expedició de títols o altres, si 

escau), el centre adscrit ha d’abonar el 100% del preu que estableixi 

anualment aquest decret. 

3. El centre adscrit ha d’abonar el percentatge que es fixi al conveni de 

col·laboració acadèmica del preu de la taxa de suport a l’aprenentatge, que 

aprova anualment el Consell Social de la URV en compensació pels serveis 

oferts per la URV als estudiants del centre, i del preu que estableix 

l’esmentat Decret per la gestió de l’expedient acadèmic en compensació per 

la part de la gestió de l’expedient que fa la URV.  

4. El centre adscrit pot contractar serveis opcionals per cobrir necessitats 

específiques (formació, assessorament especialitzat, etc.) d’acord amb les 

tarifes aprovades pel Consell Social de la URV. L’ús d’aquests serveis també 

es pot formalitzar mitjançant la signatura d’un acord que s’ha d’adjuntar com 

un annex al conveni de col·laboració acadèmica. 

 

ARTICLE 10. ESTUDIANTS DELS CENTRES ADSCRITS 

1. L’accés dels estudiants al centre adscrit, el règim de permanència, els criteris 

d’avaluació previstos a les normes de funcionament intern i la resta de 

normes acadèmiques s’han d’ajustar a la normativa de la URV.  

2. Els drets i els deures dels estudiants dels centres adscrits s’han d’ajustar en 

el contingut al que defineix l’Estatut de la URV. 
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ARTICLE 11. PROFESSORAT DELS CENTRES ADSCRITS 

11.1. Estructura, nombre i tipologia de la plantilla de professorat 

A l’inici de cada curs acadèmic, el centre adscrit ha de comunicar a la 

URV la plantilla de professorat dels ensenyaments conduents a títols de 

caràcter oficial. Si l’estructura, el nombre o la tipologia de la plantilla 

ha canviat respecte al que preveu el conveni de col·laboració 

acadèmica, s’ha d’actualitzar la informació al conveni. 

11.2. Requisits de la plantilla de professorat 

El professorat que imparteixi docència en ensenyaments conduents a 

títols de caràcter oficial ha de tenir la titulació exigida per la legislació 

vigent i la resta de regulacions que s’apliquin als centres universitaris 

públics homòlegs. També ha d’obtenir de la URV la venia docendi.  

La plantilla de professorat dels centres adscrits ha de respectar els 

percentatges mínims de professorat doctor i de professorat permanent 

previstos per la legislació vigent en matèria d’universitats. La URV pot 

demanar, si escau, un increment d'aquests mínims per garantir el 

desenvolupament correcte de l'activitat docent. 

11.3. Venia docendi del professorat 

La rectora o rector de la URV ha d’atorgar cada curs acadèmic la venia 

docendi d’acord amb la normativa específica aprovada pel Consell de 

Govern de la URV. 

11.4. Col·laboració del professorat de la URV amb els centres adscrits 

El personal docent i investigador dels cossos docents universitaris i el 

personal docent i investigador contractat de la URV pot col·laborar amb 

els centres adscrits d’acord amb el que estableixi la legislació vigent i el 

que s’acordi al conveni de col·laboracio acadèmica entre el centre adscrit i 

la URV. 

 

ARTICLE 12. ÚS DE LA IMATGE CORPORATIVA DE LA URV 

D’acord amb la legislació vigent, el centre adscrit ha d’afegir a la seva 

denominació la condició de centre adscrit a la URV. L’ha de fer constar en tota la 

documentació i comunicacions en suport físic i telemàtic del centre adscrit, i 

també pot utilitzar el logotip de la URV. 
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Per a altres usos, el centre adscrit ha de sotmetre a l’aprovació de la Universitat 

l’ús del nom i la imatge corporativa de la URV. 

 

ARTICLE 13. COL·LABORACIÓ DELS CENTRES ADSCRITS AMB TERCERS 

El centre adscrit pot establir convenis de col·laboració amb centres de formació 

d’altres universitats, tant de l’Estat com estrangeres, i amb qualsevol entitat 

pública o privada, amb l’autorització prèvia i per escrit de la URV, sempre que no 

afecti el que estableix el conveni de col·laboració acadèmica. També pot establir 

convenis de recerca amb qualsevol entitat pública o privada, amb l’autorització 

prèvia i per escrit de la URV, sempre que no afecti el que s’estableix en el 

conveni de col·laboració acadèmica. 

En el cas que el centre adscrit estableixi convenis de recerca i transferència 

amb la URV i la Fundació URV, caldrà adjuntar-los com a annexos al conveni de 

col·laboració acadèmica. 

 

ARTICLE 14. INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS DEL CENTRE ADSCRIT 

Els edificis i les instal·lacions del centre adscrit, així com els principals 

equipaments i serveis, han de ser suficients i adequats per garantir la qualitat de 

l’activitat docent. 

Les instal·lacions i els equipaments han de complir tots els requeriments 

establerts en la legislació. El centre adscrit ha de facilitar a la Universitat tota la 

informació necessària per comprovar que es compleixen aquests requisits. A 

més, ha de preparar tota la documentació que calgui trametre al departament de 

la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’universitats per atendre els 

diversos requeriments dels processos de programació i implantació de nous 

ensenyaments conduents a títols de caràcter oficial, i, si escau, de modificació 

dels ja implantats. En el cas que aquestes instal·lacions i equipaments es 

modifiquin, el centre adscrit n’ha d’informar la Universitat i facilitar-li tota la 

informació i documentació que correspongui. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta normativa entra en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern i, 

per tant, no afecta els convenis de col·laboració acadèmica signats abans, el 

quals hauran d’adaptar-se a aquesta normativa per poder prorrogar-se. 


