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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ D’ÈTICA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I 

VIRGILI 

Aprovat en el Claustre Universitari del 27 de novembre de 2020 

 

PREÀMBUL  

  

El Claustre de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en la sessió del 14 de juliol de 

2020, va aprovar el Codi ètic de la Universitat Rovira i Virgili. 

 

El Codi ètic de la URV incorpora els valors i principis ètics i de bon govern que orienten 

la convivència de la comunitat universitària i de les relacions amb la societat i el 

territori. Respon al compromís social de la URV i actualitza els principis reconeguts a 

l’Estatut; ha d’orientar la conducta i les bones pràctiques de la comunitat 

universitària, i definir la gestió de la qualitat ètica de la Universitat. 

 

El Codi ètic de la URV es basa en deu principis: bon govern, compromís social, 

benestar i salut, equitat en la diversitat, igualtat de gènere, integritat, llibertat 

acadèmica, respecte, solidaritat i sostenibilitat. 

 

Per garantir-ne l’operativitat i el bon funcionament, el Codi ètic de la URV crea la 

Comissió d’Ètica de la URV, encarregada de vetllar perquè es compleixin els principis 

ètics i garantir-ne la difusió entre tots els membres de la comunitat universitària. 

 

El Codi ètic de la URV preveu que l’estructura, la composició i el funcionament de la 

Comissió d’Ètica ha de ser objecte de regulació mitjançant el reglament intern que 

completi el seu estatut jurídic i reguli el procediment d’actuació; aquest reglament 

l’ha d’aprovar el Claustre de la URV sis mesos després que hagi entrat en vigor el 

Codi ètic de la URV. 

 

I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

ARTICLE 1. OBJECTE 

 

1. L’objecte d’aquest reglament és regular el funcionament i les atribucions de la 

Comissió d’Ètica de la URV. 

 

2. La Comissió d’Ètica de la URV és l’òrgan encarregat d’impulsar, fer el seguiment, 

avaluar i vetllar per l’observança dels principis i valors que conté el Codi ètic de la 

URV. 

 

3. La Comissió d’Ètica de la URV ha de coordinar la seva actuació amb els altres 

òrgans que estatutàriament tinguin funcions reconegudes vinculades als valors i 

principis del Codi ètic de la URV. 

 

ARTICLE 2. NATURALESA  

 

1. La Comissió d’Ètica de la URV és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, 

deliberant i plural, que actua amb l’assistència i el suport tècnic del personal de la 

URV necessaris per dur a terme les seves funcions. 

 

2. La Comissió d’Ètica de la URV és el màxim òrgan que interpreta el Codi ètic, a 

través dels informes, pronunciaments i recomanacions, que han de ser observats per 

la comunitat universitària. Els pronunciaments d’aquesta Comissió s’incorporen a la 

interpretació del Codi ètic. 
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ARTICLE 3. FUNCIONS 

 

Les funcions de la Comissió d’Ètica de la URV són: 

 

a) Interpretar, fer el seguiment i actualitzar el Codi ètic, així com resoldre els dubtes 

que puguin plantejar-se respecte de la seva aplicació. 

b) Difondre i promoure el Codi ètic de la URV entre la comunitat universitària,  

assessorar en temes relacionats amb l’aplicació d’aquest text, i rebre i gestionar 

suggeriments de millora.  

c) Promoure la formació i sensibilització, tant a la comunitat universitària com a la 

societat. 

d) Vetllar per l’observança del Codi ètic de la URV, promoure-la, i rebre, investigar i 

gestionar les alertes d’incompliment. 

e) Mantenir una comunicació fluida i coordinada amb la Sindicatura de Greuges de la 

URV, així com amb els altres agents de la comunitat universitària i entitats 

col·laboradores, tenint en compte les bones pràctiques de la institució. 

f) Formular informes, pronunciaments i recomanacions que li siguin sol·licitats o 

d’ofici.  

g) Revisar de manera periòdica el Codi ètic de la URV i elaborar propostes de 

modificació o de millora. 

h) Elaborar un informe anual de l’activitat i presentar-lo al Claustre de la URV. 

 

II. ORGANITZACIÓ 

 

ARTICLE 4. COMPOSICIÓ I DESIGNACIÓ 

 

1. La Comissió d’Ètica de la URV és una comissió claustral, de composició paritària, 

integrada per deu persones d’entre els diferents col·lectius representants de la 

comunitat universitària (PDI, PAS i estudiantat). 

 

2. La Comissió d’Ètica de la URV la presideix la rectora o el rector, o persona en qui 

delegui, i entre els membres de la Comissió s’ha d’escollir una persona que ha 

d’exercir les funcions de secretari o secretària de la Comissió. 

 

3. La resta de membres de la Comissió d’Ètica de la URV han de ser claustrals i 

designats pel col·lectiu corresponent: un degà o degana o director o directora de 

centre, un director o directora de departament, dues persones representants del 

col·lectiu docent i investigador, dues persones representants del PAS i dues persones 

representants dels estudiants. També forma part de la Comissió la persona designada 

pel rector o rectora responsable en temes d'ètica. 

 

4. La Comissió d’Ètica de la URV pot convidar persones expertes, amb veu i sense 

vot. 

 

ARTICLE 5. DURADA DEL CÀRREC 

 

La durada del càrrec de membre de la Comissió d’Ètica de la URV és la mateixa que 

el mandat com a membre del Claustre. 

 

ARTICLE 6. CESSAMENT DEL CÀRREC 

 

1. Durant el mandat, les persones que integren la Comissió d’Ètica de la URV són 

inamovibles. 

 

2. Solament poden ser causa de cessament en el càrrec com a membre de la Comissió 

d’Ètica: 
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a) Deixar de pertànyer al Claustre.  

b) Renúncia.  

c) Incompliment del deure de reserva i del de preservar la confidencialitat de la 

identitat i la resta de dades personals i confidencials tractades. 

d) Incórrer en causa d’incompatibilitat. 

e) Jubilació, malaltia o qualsevol altra causa natural o personal que impedeixi 

l’exercici de les seves funcions. 

 

ARTICLE 7. OBLIGACIONS DEL CÀRREC 

 

1. Tota la informació que es generi en les actuacions ha de garantir la confidencialitat 

i només ha de ser accessible per als membres de la Comissió d’Ètica de la URV, que 

tenen l’obligació de no revelar cap informació. 

 

2. Els membres que integren la Comissió d’Ètica de la URV exerceixen les seves 

funcions amb plena autonomia, independència, objectivitat i imparcialitat. 

 

3. Totes les persones membres de la Comissió d’Ètica de la URV han de signar una 

declaració responsable a l’inici del seu mandat per garantir el compliment d’aquestes 

obligacions.  

 

ARTICLE 8. PRESIDÈNCIA I SECRETARIA 

 

1. Són funcions de la presidència de la Comissió d’Ètica de la URV: 

 

a) Designar el ponent per elaborar les propostes de recomanacions i d’informes 

d’entre les persones que integren la Comissió d’Ètica de la URV.  

b) Proposar la creació de les comissions d'estudi i anàlisi per examinar els casos 

rebuts, perquè les aprovi, si escau, la Comissió d’Ètica de la URV. 

c) Presentar al Claustre Universitari l’informe anual previst en aquest reglament. 

d) Totes les altres funcions que siguin inherents a la condició de president o 

presidenta de la Comissió d’Ètica de la URV, d’acord amb la legislació vigent. 

 

2. Són funcions del secretari o secretària de la Comissió d’Ètica de la URV: 

 

a) Redactar l’ordre del dia de les sessions, l’acta corresponent i les convocatòries.  

b) Rebre les comunicacions i informacions  que puguin suposar un problema 

d’observança dels valors i principis del Codi Ètic a través del canal ètic i portar-

les a la Comissió d’Ètica de la URV. 

c) Totes les altres funcions que siguin inherents a la condició de secretari o secretària 

de la Comissió d’Ètica de la URV, d’acord amb la legislació vigent. 

 

3. Per dur a terme aquestes funcions, el president o presidenta i el secretari o 

secretària de la Comissió d’Ètica han de disposar de l’assistència i suport tècnics que 

requereixin.  

 

III. FUNCIONAMENT 

 

ARTICLE 9. ACTUACIÓ I CANAL ÈTIC URV 

 

1. La Comissió d’Ètica de la URV pot actuar a instància de part o d’ofici quan les 

circumstàncies així ho recomanin.  

 

2. Qualsevol persona de la comunitat universitària pot adreçar-se a la Comissió 

d’Ètica de la URV mitjançant una comunicació que ha contenir una descripció dels 
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fets suficient que permeti identificar la conducta. Aquestes comunicacions s’han de 

presentar mitjançant el canal ètic de la URV (canal.etic@urv.cat). 

 

3. El canal ètic de la URV és la via de comunicació de propostes, suggeriments de 

millora, consultes o comunicacions sobre l’observança del Codi ètic de la URV. Aquest 

canal és confidencial, però no anònim. 

 

ARTICLE 10. SESSIONS 

 

1. La Comissió d’Ètica de la URV decideix el règim de sessions i s’ha de reunir amb 

la periodicitat necessària per acomplir de les seves funcions i, en tot cas, almenys 

dues vegades l’any. 

 

2. La Comissió d’Ètica de la URV queda vàlidament constituïda amb tres dels 

membres més el president o presidenta, ella secretari o secretària i, si s’escau, la 

persona designada com a ponent. 

 

3. No poden estar presents en les discussions membres les persones que tinguin 

interès directe o indirecte en l’assumpte que s’hi tracti. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

MODIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL REGLAMENT 

 

1. La Comissió d’Ètica de la URV pot formular propostes de modificació d'aquest 

reglament, que s’han d’elevar al Claustre Universitari perquè les aprovi. 

 

2. La Comissió d’Ètica de la URV també pot introduir millores tècniques en el 

procediment previst en aquest reglament que no signifiquin canvis substantius ni 

modificació dels drets previstos per a les parts,  que han de ser informades en la 

sessió següent del Claustre. 

 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. 

 

En tot allò no previst en aquest reglament s’hi apliquen les lleis de procediment 

administratiu. 

 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. ENTRADA EN VIGOR 

 

El present reglament entra en vigor l'endemà que l’aprovi el Claustre . 

 


