
PDI - Promoció institucional i difusió del coneixement Jornades, conferències en instituts de secundària, etc 82 €/hora primera sessió
62 €/hora edicions successives

Avaluació d'ensenyaments Participació en comitès d'avaluació d'ensenyaments 1.341€ per comitè format per 8 membres. El repartiment entre els membres és proposat per la 
presidència

Activitats de l'Oficina de Compromís Social Intervencions establertes en les activitats organitzades per l'Oficina de 
Compromís Social

Segons les retribucions establertes en aquest pressupost, a l'apartat de tarifes de l'Oficina de 
Compromís Social

Activitats del Profid Activitats de formació per al professorat universitari Docent URV: 62 € sessió/hora
Docent extern: 82 € sessió/hora

Projectes i activitats subvencionats per organismes 
tercers (1)

Coordinació i participació Segons el que estigui previst en el conveni o acord amb l'organisme tercer

Study Abroad Participació en forma de coordinació, conferència o similar Coordinació del curs: 600 €
Docent URV: 600 € per ECTS
Conferència invitada per extern: 300 €
Taller/seminari per extern: 50 €/hora

Organització a la URV de congressos amb impacte 
internacional

Membre de comitè organitzador Com a coordinació d'un curs Study Abroad, sempre que disposi de pressupost propi i de beneficis 
un cop tancada l'activitat. Es reparteix entre el comitè a proposta de l'organitzador

Accions estratègiques de durada limitada (2) Tasques derivades de plans estratègics, contractes programa o acords 
explícits de centres i departaments.
Tasques encarregades des del Rectorat, Vicerectorat o Gerència

En cada cas la unitat promotora ha de proposar les UAA o reduccions (si existeix força docent 
suficient) que correspongui

Treballs de col·laboració en projectes La retribució no pot ser superior al 10% anual de la categoria del treballador
Col·laboració  en docència d'estudis oficials Col·laboració prevista en la planificació d'ordenació acadèmica 62 €/hora màxim de 6 hores
Premi Consell Social, en concepte de gratificació Dotació del premi

82 €/hora primera edició
62 €/hora edicions successives

Activitats de l'Oficina de Compromís Social Intervencions establertes en les activitats organitzades per l'Oficina de 
Compromís Social

Segons les retribucions establertes en aquest pressupost, a  l'apartat de tarifes de l'Oficina de 
Compromís Social

Activitats del Profid i del Pla de formació del PAS Docent URV: 62 € sessió/hora
Docent extern: 82 € sessió/hora

Suport actes institucionals
Jornada de Portes Obertes
Assistència a fires
Suport a la gestió de les eleccions

Activitats que formen part del funcionament habitual d'algunes unitats i  
per les seves característiques s'han de fer fora de la jornada laboral 
establerta

Dia laborable fora de jornada laboral a partir de les 16:00 h i  fins a les 20:00 h: 40 €
Dia laborable fora jornada laboral a partir de les 16:00 h i fins 22:00 h: 60 € 
Dia no laborable matí 5 h o tarda 5 h: 70 €
Dia no laborable matí i tarda: 140 €

Espai d'aprenentatge obert de recursos normatius PAS Participació en el desenvolupament i manteniment de continguts de 
l'espai d'autoaprenentatge

- Redacció de contingut teòric del tema d'aprenentatge: 180 €
- Qüestionari d'autoavaluació de nivell bàsic: 30 €
- Qüestionari d'autoavaluació de nivell avançat: 30 €
- Formulació de cas pràctic: 30 €
- Resolució de cas pràctic: 30 €
- Sessió presencial o vídeo conferència cas pràctic: 60 €
- Actualització total de continguts: 60 €
- Actualització parcial de continguts: 30 €

Activitats subvencionades per organismes tercers Coordinació i participació Segons el que estigui previst en el conveni  o acord amb l'organisme tercer

Els encàrrecs de rectora o rector són retribuïts per nòmina com a gratificació extraordinària i les tasques s'han de dur a terme fora de la jornada normal de treball.
En el cas de personal a temps parcial o personal extern, cal tramitar la petició a través d'una prestació de serveis.
(1) Aquest concepte ha de permetre reconèixer l'activitat del PDI que participa en activitats encarregades a la URV per organismes tercers (per exemple PAU o Formació Universitària) que, a més, en fixen barems econòmics. 
En el cas del PDI que no tingui el pacte de dedicació complet, en lloc de retribució s'assignaran UAA en funció de les hores presencials dedicades.
(2) Aquest concepte ha de permetre:
a. Retribuir i reconèixer amb UAA i/o reducció de docència , si escau, l'adscripció de l'activitat de recerca del PDI a centres de recerca i centres tecnològics, reconeguda per la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació.
b. Reconèixer amb UAA , en funció de la dedicació calculada, accions singulars com ara Òpera Oberta, Voluntaritat, URV saludable, encàrrecs singulars, etc.
Pel que fa a aquelles activitats que hagin de retribuir personal aliè a la URV, s'ha de formallitzar la prestació de serveis corresponent perquè sigui autoritzada.
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Conferències o participació en congressos, jornades, etc.
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