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La Universitat Rovira i Virgili us dona la benvinguda!  

 

La Universitat Rovira i Virgili (URV)  és  una  institució pública d’ensenyament superior al servei 
de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i  també  l’Alt i el Baix Penedès. A  
més d’impartir formació als diferents campus i seus distribuïts per tot el territori  també té una 
llarga i avalada  trajectòria en recerca, investigació i transferència de coneixement.  

Per tal de facilitar-vos al màxim la vostra arribada i la vostra integració a la URV us  oferim 
aquesta  Guia d’Acollida on hi podreu trobar tots els serveis que la Universitat posa a la vostra 
disposició i la informació necessària per fer-ne us: informació del vostre departament, gestions 
administratives, serveis digitals, avantatges del carnet URV, models d’impresos, el Moodle i les 
seves opcions, informació sobre el procés d’avaluació d’assignatures  o aspectes relacionats 
amb la prevenció de riscos laborals. 

A més de facilitar-vos aquesta informació de servei, ara que ja formeu part de la URV us 
convidem a implicar-vos i a fer-vos també vostra aquesta universitat. Som persones al servei de 
les persones i el capital humà és, sense dubte, el principal valor de la URV.  Us agraïm que a 
partir d’ara ens ajudeu  fer-lo més gran. No dubteu en fer-nos arribar qualsevol consulta o 
suggeriment. A la nostra pàgina web trobareu el directori d’adreces electròniques on us podeu 
adreçar.  Estem a la vostra disposició per ampliar-vos la informació que requeriu i ajudar-vos en 
que us calgui.  

 

Josep Pallarès i Marzal 
Rector 
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Introducció  

ELEMENTS D’AQUESTA GUIA 
El contingut d’aquesta guia està pensat per ajudar a la incorporació del nou personal a la URV. 

El personal de la URV està dividit en dos col·lectius:  

. El col·lectiu docent i investigador (CDI), que du a terme funcions de docència i/o recerca. 
Aquest col·lectiu està constituït pel personal docent i investigador (PDI), pel personal 
investigador (PI) i pel personal investigador predoctoral en formació (PIPF).   

. El personal d’administració i serveis (PAS) que té les funcions de gestió i administració, i 
també les tasques de suport, assistència i assessorament respecte a la gestió administrativa i 
tècnica i els processos necessaris per complir els objectius de la Universitat.  

Tant en el col·lectiu del CDI com en el del PAS existeixen dues modalitats de relació 
jurídica/laboral amb la Universitat: 

• Personal funcionari: s'incorpora al servei de l'Administració de la URV en virtut d’un 
nomenament i sota el principi de carrera, mitjançant una relació professional i sotmesa 
al dret públic.   

• Personal laboral: personal amb contracte de naturalesa laboral.  
 

En el cas del PAS, hi ha una tercera tipologia, el personal eventual: 

• Personal eventual: integrat pels qui, en virtut del lliure nomenament del rector o 
rectora, i en règim no permanent, ocupen un lloc de treball considerat de confiança o 
d'assessorament no reservat a funcionaris. 

Aquesta guia d’incorporació està estructurada en tres grans blocs d’informació i té una 
orientació eminentment pràctica i facilitadora.   
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Gestions administratives  

Aquestes gestions són de caràcter pràctic i se centralitzen en el Servei de Recursos Humans 
(SRH). També podeu fer aquestes gestions al vostre departament.  

El SRH és la unitat que gestiona els processos administratius derivats de l'evolució de la vida laboral 
del PDI i del PAS que ha tingut vinculació amb la URV, des de l'accés fins a la finalització.  

Els usuaris principals del SRH són el personal de la URV i els candidats que opten a treballar-hi.  

També en són usuaris l’equip de govern de la URV, les diferents facultats, escoles i departaments 
de la Universitat, i la resta de serveis i unitats administratives de la Universitat.  

Així mateix els antics empleats de la Universitat són un altre col·lectiu que pot requerir els 
serveis del SRH. 

On som? 

 

 

 

 

 

 

 

Equip humà 

El SRH està organitzat en quatre seccions:  

 Secció de Gestió de la Nòmina, Seguretat Social i MUFACE 
 Secció de Gestió del Personal d’Administració i Serveis 
 Secció de Gestió del Personal Docent i Investigador 
 Secció de Gestió del Personal Investigador 

Les persones que hi treballen us donaran suport i atenció personalitzada en totes les gestions 
administratives, informació o serveis que pugueu necessitar en relació amb el vostre lloc de 
treball. No dubteu a contactar-hi per a qualsevol necessitat d’ajuda: 

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/recursos-humans/ 

Podeu demanar cita prèvia per tràmits presencials al Servei de RRHH en el següent enllaç: 

https://www.urv.cat/ca/universitat/treballar-urv/tramits/tramits-srh-cita-previa/  

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/gestio/suport-activitat/recursos-humans/
https://www.urv.cat/ca/universitat/treballar-urv/tramits/tramits-srh-cita-previa/
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Primers tràmits al SRH 

• Formalització del contracte de treball o nomenament: 

La primera documentació de caràcter personal que heu d’aportar al SRH un cop superat el 
procés d’admissió o per treballar com a professorat associat és la següent:  

 Fotocòpia del DNI, NIE o passaport 
 Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social 
 Fotocòpia de les titulacions oficials 
 Fotocòpia de les acreditacions (si es disposa d’alguna) 
 Fotocòpia d’una vida laboral actualitzada (nomé el personal laboral) 
 Una fotografia tipus carnet en format .jpg 
 Model de dades personals i bancàries 
 Model 145 
 Model A (per professorat associat que sigui professional autònom) 

 

El SRH prepararà el contracte de treball, que us farà arribar per correu electrònic. El contracte 
de treball l’heu de signar digitalment seguint les indicacions del SRH i retornar-lo pel mateix 
mitjà a l’adreça "Gestio De Pdi" gestiodepdi@urv.cat.  

 

Recordeu que el contracte de treball ha d’estar signat perquè tingui validesa.  

 

Ja formeu part del col·lectiu URV: us donem la 
benvinguda!  

  

https://www.urv.cat/media/upload/arxius/treballar-urv/models-impresos/models-comuns/Modificacio_dades_personals_bancaries.pdf
https://www.urv.cat/media/upload/arxius/treballar-urv/models-impresos/models-comuns/Model_145_IRPF.pdf
https://intranet.urv.cat/documents/20143/40078787/AssociatsModel_A.doc/84354a20-5d66-a5e7-f3cc-52da20af17c5?t=1636976003308
mailto:gestiodepdi@urv.cat
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Com a membre del PDI 

És important saber que esteu vinculat al departament a efectes de la vostra relació contractual 
amb la URV i, alhora, esteu adscrit al centre en què impartiu docència. 

Els departaments de la URV són els següents: 

Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys 

Departament d’Estudis de Comunicació 

Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social 

Departament de Bioquímica i Biotecnologia 

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 

Departament de Dret Privat, Processal i Financer 

Departament de Dret Públic 

Departament de Filologia Catalana 

Departament de Filologies Romàniques 

Departament de Geografia 

Departament de Gestió d'Empreses 

Departament de Medicina i Cirurgia 

Departament de Pedagogia   

Departament de Psicologia 

Departament de Química Analítica i Química Orgànica   

Departament de Química Física i Inorgànica 

Departament d'Economia 

Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica 

Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques 

Departament d'Enginyeria Mecànica 

Departament d'Enginyeria Química 

Departament d'Història i Història de l'Art 

Departament d'Infermeria 

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSA) 

 

A la plana web de cada departament podreu consultar el seu organigrama. 

Els encarregats d’atendre i acollir el personal docent i investigador i becaris del seu àmbit 
d’actuació són les secretaries de departament o les unitats de suport a la gestió de centres 
i/o departaments. 

  

 

http://www.deaa.urv.cat/?_ga=2.202173650.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.comunicacio.urv.cat/?_ga=2.158723193.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.antropologia.urv.cat/?_ga=2.159909118.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.bioquimica.urv.cat/?_ga=2.239545408.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.fmcs.urv.cat/cmb/?_ga=2.138743280.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.dret-privat.urv.cat/?_ga=2.239545408.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.dret-public.urv.cat/?_ga=2.138743280.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.filologiacatalana.urv.cat/ca/?_ga=2.202173650.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.romaniques.urv.cat/?_ga=2.201116781.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.geografia.urv.cat/?_ga=2.202173650.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
https://www.dge.urv.cat/?_ga=2.201116781.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.fmcs.urv.cat/mic/?_ga=2.160359550.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.pedagogia.urv.cat/?_ga=2.201116781.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.psicologia.urv.cat/ca/?_ga=2.160359550.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.qaqo.urv.cat/?_ga=2.172436704.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
https://www.urv.cat/dqfi/
https://gandalf.fee.urv.cat/departaments/economia/?_ga=2.239545408.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://deeea.urv.cat/?_ga=2.138743280.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://deim.urv.cat/?_ga=2.158723193.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.dem.urv.cat/ca/?_ga=2.202173650.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.etseq.urv.cat/deq/?_ga=2.158723193.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.historia.urv.cat/?_ga=2.160359550.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.dinfermeria.urv.cat/ca/?_ga=2.201116781.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
http://www.etsa.urv.cat/?_ga=2.134671538.258647686.1612851953-2011886415.1586929838
https://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/departaments/
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Serveis digitals  

Per gaudir de tots els serveis digitals heu d’accedir a la intranet a través de la pàgina web: 

http://www.urv.cat/ca/ 

En l’apartat de dreceres hi trobareu l’accés directe a la intranet i al correu electrònic. 

 

Intranet 

El personal de nou accés hi accedeix a través del NIF/NIE/passaport en aquest format:  
11111111-A, X-1111111-X. La clau d’accés inicial és la data de naixement en el format següent: 
DD-MMM-AA. Exemple: 02-MAI-78.   

El mes MMM són les tres primeres inicials del mes en català: Gener (GEN), Febrer (FEB), Març 
(MAR), Abril (ABR), Maig (MAI), Juny (JUN), Juliol (JUL), Agost (AGO), Setembre (SET), Octubre (OCT), 
Novembre (NOV), Desembre (DES). És necessari posar guions entre el dia, el mes i l’any. 

 

Un cop s’ha accedit a la intranet, es pot canviar la clau d’accés mitjançant l’enllaç de la intranet 
de l’apartat Eines > Canvi de la clau d’accés. És recomanable fer-ho per raons de seguretat. 

http://www.urv.cat/ca/


 

Pàgina 7 

En el següent apartat de la intranet trobareu informació sobre un conjunt d'eines que permeten, 
entre altres, accés a correu, contactes i calendaris des de qualsevol lloc i gairebé amb qualsevol 
dispositiu:  

- Preguntes més freqüents 
- Accessos directes 
- Manuals i Guies de configuració  
- Suport del SAU, al qual es pot accedir per a qualsevol incidència 
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Correu Electrònic @ URV  

Aquest correu institucional és la via de comunicació amb la URV. És molt important 
consultar-lo i fer-ne ús, perquè tota la informació s’envia en aquesta adreça de correu. La URV 
no fa servir les adreces particulars per comunicar-se amb el personal.  

Per accedir al servei de correu electrònic d’Office365 de la URV heu d’obrir un navegador web 
(Explorer, Firefox, Chrome,Edge, etc.) i introduir‐hi la URL següent: https://virtual.urv.cat 

Us apareixerà aquesta pantalla següent: 

  

Hi heu d’introduir els vostres codi d’usuari i clau d’accés corporatius. So n els mateixos que utilitzeu 

per accedir a la intranet, al campus virtual, al Wi‐Fi, etc. 

També hi podeu accedir a través de la intranet: 

 

La vostra adreça de correu electrònic la trobareu accedint a la icona següent: 
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Que és el SAU? 

És el Servei d’Atenció als Usuaris, un suport de primer nivell en matèria TIC que s’encarrega de 
rebre consultes, sol·licituds o peticions, així com de gestionar incidències, avaries, canvis i 
noves instal·lacions d’elements de microinformàtica, actualització i suport del programari 
estàndard. 

 

Format de la signatura del correu electrònic  

La Universitat ha definit el format següent de signatura personal en el correu electrònic. 
Incorpora les dades d’identitat, contacte i localització del remitent, així com la imatge 
institucional i les condicions legals. 
 
Aquesta signatura de correu té una part personalitzable  amb les dades identificatives, via de 
contacte i localització física. També té una secció fixa, igual per a tota la Universitat i no 
modificable. 
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Hi ha una plantilla de signatura de correu electrònic a la intranet, i també ho podeu configurar 
a través del Manual d’ús. 

  

 

Carnet identificatiu. Com i on puc obtenir el carnet URV? 

El carnet URV és una targeta identificativa que conté la informació necessària perquè us 
identifiqueu com a membre de la comunitat universitària. El carnet URV no té prestacions 
financeres. 

En el moment de la contractació, des del SRH, es tramitarà el teu carnet URV, i mitjançant el 
departament o la unitat al qual esteu adscrit, es lliura a la persona interessada.  

A més, disposa d'un xip criptogràfic que permet els accessos a diferents espais de la Universitat. 

També disposa d'una antena RFID, que permetrà dotar el carnet URV de moltes altres funcions 
que es podran anar incorporant properament. 

Us servirà per: 

 Identificació: acreditació com a membre de la comunitat 
universitària 

 Accés al CRAI 
 Servei de préstec (documents, espais i equipaments) 
 Accés a pàrquings amb tarifa URV 
 Certificació digital i signatura electrònica (únicament per 

personal autoritzat) 

En cas de necessitar un duplicat per pèrdues, robatoris o deteriorament del carnet URV caldrà 
que realitzis el tràmit en línia ubicat a la intranet. 

Tràmit en linea per tal de sol·licitar un duplicat 

 

 

 

 

https://www.urv.cat/html/sritic/serveisXarxa/SRIiTIC.Office365.0315_DOC_Guia_Signatura_en_el_Correu.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/crai/condicions_us/Reglament_prestec_2014.pdf
http://www.urv.cat/campuscatalunya/aparcament.html
http://www.urv.cat/ca/informacio-per-a/estudiants/carnet-urv/certificat/
https://opensat.urv.cat/opensat/duplicatCarnet_0_005_solicitud.do?workflow=duplicatCarnet&activity=solicitud&iniactivity=yes


 

Pàgina 11 

Certificació digital 

Un certificat digital és un document electrònic signat per una autoritat de certificació, que 
garanteix a les terceres persones que el rebin o l’utilitzin una sèrie de manifestacions que s’hi 
contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les autoritzacions, la seva capacitat per 
realitzar un determinat acte, etc. 

El 27 de juliol de 2020 es va aprovar per Consell de Govern la Política de signatura electrònica i 
certificats de la URV. Aquest acord estableix que el certificat digital s'emetrà únicament a 
personal de la URV prèviament autoritzat i caldrà fer una sol·licitud al SAU per verificar que esteu 
autoritzats. 

També us informem que disposeu d’altres eines alternatives al certificat digital emès per la 
Universitat que també són vàlides per a la majoria de tràmits: 

 
• eDNI (https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/) 
• idCAT (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do) 
• IdCAT mòbil (https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-
digitalment/idcat-mobil/) 
• FNMT (https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/persona-fisica) 

Trobareu informació detallada a la intranet - Eines: 

 

 

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/
https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/persona-fisica
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Tràmits interns relacionats amb el SRH 

Com a personal intern de la URV podeu necessitar realitzar algun tràmit amb el SRH. La majoria 
els podeu dur a terme accedint a aquesta adreça:  

https://www.urv.cat/ca/universitat/treballar-urv/ 

 

 

Quin tipus d’aspectes administratius i tràmits podeu necessitar del SRH? 

Podeu necessitar des de tràmits bàsics, com canviar les dades bancàries, fins a tràmits 
relacionats amb les vostres retribucions, amb certificacions, amb la dedicació a altres 
activitats, amb permisos i excedències, amb la finalització de la vida laboral, etc. 

Alguns tràmits es poden sol·licitar a través del tramitador en línia i per alguns altres heu 
d’emplenar un formulari o sol·licitud interna, que s’adreça al SRH. Tots els models normalitzats 
d’ús intern per fer-ho són a la intranet, disposats de la manera següent:     

https://www.urv.cat/ca/universitat/treballar-urv/
https://www.urv.cat/ca/universitat/treballar-urv/models-impresos/pdi/
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És molt important saber que heu de comunicar al SRH qualsevol d’aquestes situacions 
administratives:  

 Renúncia al contracte: s’ha de fer per escrit  i adreçada a la direcció del departament i 
al SRH indicant el dia a partir del qual serà efectiva la renúncia i s’ha de presentar a 
través del  registre general de la URV amb un mínim de 15 dies d’antelació. 

 Baixa mèdica: s’han de comunicar obligatòriament en el termini màxim de 3 dies 
enviant o presentant el document de baixa mèdica a la secretaria del departament o 
directament al SRH. També cal presentar les confirmacions de la baixa mèdica i l’alta 
quan es produeixin. 

Servei d’espai personal 

Podeu accedir a la vostra informació personal des de la part central de la intranet:    

 

Aquesta és una eina de gestió i comunicació sobre aspectes laborals dels treballadors. La 
informació que hi trobareu és la següent: 

- Lloc de treball ocupat 
- Formació: integrada per la titulacions, coneixements lingüístics i cursos fets. 
- Conceptes consolidats 
- Nòmina  

És important revisar aquesta informació, perquè és la que té el SRH al vostre expedient. Hi ha 
l’opció d’actualitzar alguna dada de caire personal si és necessari.  

En el cas del coneixements lingüístics, heu d’emplenar els idiomes que sabeu, el nivell de 
coneixement que en teniu i l’acreditació d’aquest coneixement, que cal adjuntar. És 
recomanable actualitzar periòdicament aquest apartat a mesura que el nivell de coneixements 
d’idiomes varia. L’enllaç per fer-ho dins l’espai personal és el següent:   

Fitxa de coneixements lingüístics  

    

https://serverapp.urv.cat:28181/conling/access.html
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Convé remarcar la importància d’aquest aspecte, que es recull al Decret 128/2010, de 14 de 
setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat del sistema 
universitari de Catalunya. 
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Aspectes pràctics: entorn de treball   

Campus Virtual  

El Campus Virtual de la URV utilitza la plataforma Moodle. Per resoldre qualsevol dubte, hi ha 
disponible una guia bàsica del Moodle, amb preguntes freqüents i documentació d’interès. Si 
amb això no n’hi ha prou, podeu escriure a suport.campusvirtual@urv.cat. Per resoldre de 
manera ràpida les incidències, és important que afegiu a l'explicació les dades pertinents (codi 
de l'assignatura, nom i cognoms, DNI i data de naixement). 

Accés: https://campusvirtual.urv.cat 

 

És important que us llegiu el Manual d’ús, on s’intenten resoldre tots els dubtes que es poden 
tenir per començar a fer servir aquesta plataforma:  

- Publicar continguts per a estudiants. 
- Qualificar els treballs dels estudiants. 
- Comunicar-se amb els estudiants. 
- Millorar l’espai personal propi del Moodle. 

 

http://moodle.urv.net/moodle
https://moodle.urv.cat/wiki/Documentacio
https://campusvirtual.urv.cat/
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Procés d’avaluació d’assignatures 

A la intranet hi ha informació detallada sobre el procés d’avaluació d’assignatures, en l’apartat 
de Docència. 

 

Accedint a “Procés d’avaluació d’assignatures”, hi trobareu documentació de suport:  

 

Els passos a seguir els trobareu resumits a l’apartat “Esquema que resumeix la gestió d’actes”.  
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Prevenció de riscos laborals 

L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals Mancomunada de la URV i FURV (OPRLM) és el 
servei de prevenció propi de la URV i la Fundació (FURV) i consegüentment gestiona els àmbits 
de la seguretat, la higiene, l’ergonomia, la psicosociologia aplicada i la vigilància de la 
salut dels llocs de treball de la URV i la FURV.  

Us hi podeu adreçar per rebre l’assessorament preventiu dels riscos i les mesures de protecció 
i prevenció del vostre lloc de treball a la URV i/o la FURV. 

Aquestes en són les dades de contacte: 

C/ Marcel·lí Domingo, 2-4-6, 43007 Tarragona 

 977 256 197 

oprevencio@urv.cat  

La documentació de prevenció de riscos laborals es troba a la intranet i següent Enllaç on podeu 
trobar la documentació preventiva URV i FURV 

 

 

 

Vigilància de la Salut 

Cada any us podeu fer un reconeixement mèdic el qual depèn de l'activitat laboral que dueu a 
terme a càrrec de la URV i/o FURV. Per sol·licitar més d'una revisió anual, heu d'obtenir 
prèviament el vistiplau de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals Mancomunada 
(oprevencio@urv.cat ). 

Anualment s’obre un termini per reservar dia i hora mitjançant una plataforma informàtica de 
cita prèvia, a la qual podeu accedir a través de la intranet: 

 

mailto:oprevencio@urv.cat
https://intranet.urv.cat/group/intranet/prevencio
https://intranet.urv.cat/group/intranet/prevencio
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No reservar cita i/o no assistir a la cita per realitzar-se la vigilància de la salut implica la 
renúncia explícita a aquest dret a l'empara de la llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals. 

Si considereu que podeu ser especialment sensibles a riscos derivats del treball podeu 
sol·licitar una visita amb vigilància de la salut per tal que valorin si escau adoptar mesures 
preventives i de protecció específiques. Podeu sol·licitar aquesta cita Enllaç a la cita prèvia de la 
intranet per sol·licitar VALORAR POSSIBLE SENSIBILITAT ESPECIAL 

 

La disponibilitat d'hores en les quals podeu realitzar-vos els reconeixements mèdics està 
adaptada a la flexibilitat horària laboral del personal URV i FURV, per la qual cosa si l'hora i/o el 
dia proposats per l'aplicació no s'adapta a les vostres necessitats, els podeu canviar fàcilment. 

On poder reservar cita 

 

Si ho considereu oportú, un cop rebeu els resultats del vostre reconeixement mèdic podeu 
sol·licitar (a través de l'aplicació de cita prèvia) una consulta amb el metge que signa el vostre 
informe. 

Com anul·lar la cita reservada 

Si necessiteu anul·lar una cita prèvia, ho heu de fer en el termini superior a 48 hores a la cita 
reservada; en cas contrari perdeu la possibilitat de fer una segona reserva. 

https://apps.urv.cat/cprevia/jsp/CpProcesoValidacion.jsp?ID_PROCESO=REV_MEDICA_TGN_SE1
https://apps.urv.cat/cprevia/jsp/CpProcesoValidacion.jsp?ID_PROCESO=REV_MEDICA_TGN_SE1


 

Pàgina 21 

Plataforma de cita prèvia: 

 

 

Informació riscos i Formació preventiva obligatòria.  

En el moment de la contractació sereu informats dels riscos del vostre lloc de treball el qual és 
funció dels perfils d’activitat així com dels riscos específics i les mesures de protecció i 
prevenció associades.  

El nombre i la descripció de perfils d’activitat de la URV i FURV són els que trobareu en aquest 
Enllaç a les avaluacions de riscos segons perfils d'activitat 

Realitzar la formació preventiva té caràcter obligatori a l’empara de la llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals.  Sereu convocats a la formació corresponent 
en funció dels perfils d’activitat del lloc de treball.  

A l’espai URV en xifres i informe prevenció de riscos laborals podeu comprovar els perfils 
d’activitat i les formacions preventives que heu de realitzar de forma obligatòria. En cas de 
discrepàncies o dubtes us podeu adreçar a oprevencio@urv.cat. 

 

 

 

https://intranet.urv.cat/group/intranet/avaluacio-lloc-de-treball-o-funcio
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Actuació davant d’un possible assetjament 

Tracteu les persones amb les quals us relacionareu amb respecte i col·laboreu perquè tothom 
sigui respectat. No existeix cap tolerància amb la violència  i existeix un protocol d’actuació 
en cas de possible assetjament que podeu trobar en el següent Enllaç al protocol de prevenció 
i actuació en cas de possible assetjament a personal URV o FURV en el lloc de treball 

Si sou testimonis d’algun possible assetjament dins la URV o FURV, comuniqueu-ho a una de les 
persones de referència. 

Enllaç a les dades de les persones de referència en cas de possible assetjament 

 

Accidents laborals 

Si patiu un accident laboral, informeu del succés mitjançant l’adreça atenciosanitaria@urv.cat 
atenciosanitariafurv@fundacio.urv.cat el mateix dia que s’ha esdevingut. El correu ha d’anar en 
còpia el responsable de l’activitat, des de l’OPRLM es posaran en contacte amb tu per poder 
identificar les causes i evitar la repetició de les mateixes. 

 

https://intranet.urv.cat/documents/20143/582445/IT-PGPRL-19-02.pdf
https://intranet.urv.cat/documents/20143/582445/IT-PGPRL-19-02.pdf
https://intranet.urv.cat/group/intranet/assetjament
mailto:atenciosanitaria@urv.cat
mailto:atenciosanitariafurv@fundacio.urv.cat
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Informació institucional: acollida a la URV 

Sens dubte, conèixer la missió, els valors i les competències de la URV us ajudarà a sentir-vos 
part de la institució. 

Missió 

• FORMACIÓ 
Promoure i facilitar al llarg de la vida de les persones el màxim desenvolupament 
possible de les seves capacitats, a fi de contribuir eficaçment al progrés personal i al de 
la societat. 

• GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS 
Ampliar el coneixement universal i la comprensió individual en profit de la societat per 
construir conjuntament el nostre futur. 

• UNIVERSITAT I SOCIETAT 
Acomplir un paper rellevant en la configuració d'una societat democràtica, justa i plural 
que conjugui el progrés amb el respecte a les persones i al medi. 

• GESTIÓ INTERNA 
Optimitzar els recursos públics que la societat posa a la nostra disposició i promoure el 
desenvolupament de les persones, dels col·lectius i de les unitats de la URV. 

Visió 

La Universitat de la formació integral de les persones, on s'aprèn a: 

• Ser: impulsa el desenvolupament de la personalitat, l'autonomia, el judici propi i la 
responsabilitat, aprofitant totes les qualitats de les persones. 

• Fer: prepara les persones per afrontar adequadament les exigències del món laboral i 
de l'entorn social, incentivant les capacitats d'adaptació, comunicació, crítica i treball en 
equip. 

• Conviure: incentiva el desenvolupament de projectes comuns, aborda amb respecte i 
rigor les discrepàncies i fomenta els valors del pluralisme i la comprensió mútua sense 
renunciar a les pròpies idees. 

• Conèixer: transmet el coneixement conjugant la generalitat amb l'especialització, 
incorporant l'aprenentatge al llarg de tota la vida, impulsant l'autoaprenentatge i 
ensenyant a aprendre. 

La Universitat que aprèn de: 

• Les persones: fomenta la generació i l'intercanvi d'idees per tal que reverteixin en el bé 
del conjunt. 

• La societat: incorpora tot allò que la societat genera i que és bo per a la Universitat. 
• Ella mateixa: impulsa mecanismes de millora continuada integrats en tots els 

processos universitaris. 
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La Universitat creativa i impulsora de la innovació: 

Considera que el seu tret més diferencial és la capacitat de generar coneixements i idees. 

Orienta els seus processos i les seves capacitats cap a la creativitat. 

Impulsa la innovació en tots els àmbits d'actuació. 

Mesura, avalua i premia la creativitat i la innovació. 

La Universitat compromesa amb el treball: 

Promou la inserció laboral dels seus titulats. 

Fomenta les iniciatives ocupacionals sorgides de la comunitat universitària. 

Assumeix la formació continuada de les persones com un fet indispensable de progrés 
individual i col·lectiu. 

La Universitat compromesa amb l'entorn i amb la societat: 

Es posa al servei del seu entorn. 

S'identifica amb la realitat de Catalunya. 

S'alia amb tots els agents de l'entorn per construir un futur de progrés. 

Exerceix i impulsa la reflexió i la crítica en benefici de la societat. 

La Universitat universal: 

Treballa amb formadors i investigadors de tot el món. 

Promou la mobilitat d'estudiants, professors i PAS. 

Coopera amb les societats en desenvolupament. 

Es comunica en un àmbit global. 

Dissemina el coneixement pel món. 

La Universitat que progressa: 

Analitza, planifica i avalua contínuament les seves activitats. 

Posa èmfasi en la millora de la qualitat com a eix essencial de futur. 

Incorpora a tots els processos una capacitat proactiva. 

Impulsa el desenvolupament de les unitats, col·lectius i dels seus integrants amb una 
actitud facilitadora i aglutinadora d'esforços i d'idees. 
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La Universitat de les persones: 

Fonamenta la seva acció en les persones. 

Promou el desenvolupament integral de les persones. 

Cerca la satisfacció de les persones. 

Impulsa mecanismes de participació reals de tots els membres de la comunitat 
universitària basant-se en la formació i la informació. 

 

Competències 

L’acord GOV/40/2022, de 8 de març, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i es 

disposa la publicació del seu text íntegre, estableix en el seu article 6 les competències de la 
Universitat que són les següents:  

a) Elaborar, modificar i desenvolupar el seu estatut i les normes que el desenvolupin. 
b) Crear, elegir, designar i remoure els òrgans de govern, de representació i de gestió de la 
Universitat. 
c) Elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost, i administrar-ne els béns. 
d) Elaborar i aprovar plans d'estudis, de recerca i d'ensenyaments específics de formació al 
llarg de tota la vida, i també determinar àrees de coneixement pròpies. 
e) Establir el règim d'admissió dels estudiants en els termes de la legislació vigent, l'avaluació 
dels seus coneixements i el règim de permanència. 
f) Expedir els títols corresponents als ensenyaments que imparteix. 
g) Crear, modificar, fusionar o suprimir departaments i proposar la creació, modificació, fusió 
o supressió de centres universitaris i d'instituts universitaris de recerca en els termes previstos 
en aquest estatut. 
h) Seleccionar, formar, perfeccionar i promocionar el personal docent i investigador i el 
personal d'administració i serveis, així com determinar les condicions en què han de dur a 
terme les seves activitats. 
i) Establir i modificar la relació de llocs de treball del personal. 
j) Crear i gestionar fons d'ajut a l'estudi, la recerca, la difusió de la cultura i la cobertura de 
prestacions socials. 
k) Organitzar activitats culturals i esportives. 
l) Crear i mantenir estructures específiques que donin suport a la docència i a la recerca. 
m) Contractar persones, obres, serveis i subministraments. 
n) Establir convenis i acords amb altres institucions universitàries, amb organismes de 
caràcter científic i cultural, amb persones físiques i amb entitats públiques i privades tant 
nacionals com internacionals. 
o) Qualsevol altra competència necessària per acomplir els fins establerts a la legislació vigent. 
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Estructura organitzativa de la Universitat 

Us serà útil informar-vos de l’estructura interna de la Universitat i els seus òrgans de govern de 
caràcter general. 

La informació és a la pàgina web en aquest enllaç:  

http://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/ 

 

Normativa d’aplicació 

És molt importat consultar la normativa pròpia de la URV: 

https://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/ 
 

En concret, heu de consultar la Normativa de docència de la Universitat Rovira i Virgili, en 
la qual s’estableix per a cada curs acadèmic: 
  

1. El Pla d’ordenació acadèmica (POA), que defineix i ordena temporalment, 
espacialment i per àmbits de coneixement tota la tasca docent que ha de dur a terme la 
Universitat.  
2. El procediment de seguiment de l’activitat del personal docent.  
3. Els calendaris acadèmics. 

https://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/
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L’Estatut de la URV 

L’acord GOV/40/2022, de 8 de març, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i 
es disposa la publicació del seu text íntegre. 

https://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/estatut/ 
 
Aquest text regula la URV com a institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimonis 
propis, així com la seva actuació en règim d’autonomia.   
 
Hi trobareu regulats l’estructura de la Universitat, els òrgans de govern i representació, els 
òrgans consultius, la sindicatura de greuges, l’activitat de la Universitat, la comunitat 
universitària, la qualitat i el règim econòmic.  
 

Comunicació  

La Universitat us posa al dia de les principals informacions que genera la seva activitat, a través 
dels diferents canals que trobareu tant al web institucional com a les xarxes socials, que us 
poden ajudar a divulgar socialment els resultats de la vostra activitat investigadora i docent. 

Al Diari digital hi podreu llegir notícies relacionades amb l’activitat acadèmica del personal 
docent i investigador, l'alumnat i el personal d'administració i serveis. L’agenda us avança les 
activitats que s’organitzen en els diferents centres i departaments, i les xarxes socials es fan 
ressò de l’actualitat universitària alhora que connecten i dinamitzen la comunitat de la URV. 

També podreu repassar tot allò que els mitjans de comunicació publiquen de la nostra 
Universitat, accedir a la sala de premsa o fullejar les revistes URV en línia, entre d’altres 
possibilitats. Connecteu amb la URV! 

https://www.urv.cat/ca/universitat/comunicacio/ 

https://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/estatut/

