
 

Vicerectorat de Relacions Internacionals nombre de pp: 3 22/02/2011 

Annex del punt 8.1 
 

 
 

 
 

 
 

Condicions de participació del 

professorat en el programa “Study 

Abroad” 

 
 
 
 

 

Consell de Govern 

Sessió ordinària de 24 de febrer de 2011 
 

 
 
 



 1

PROPOSTA DE REGULACIÓ DE RETRIBUCIONS PER ACTIVITATS DE 
COORDINACIÓ I DOCÈNCIA PER PROGRAMES D’STUDY ABROAD QUE 
S’IMPARTEIXIN A LA URV 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Al Consell de Govern del dia 21 de desembre de 2010 va ser presentat i aprovat el 
projecte de programes Study Abroad a la URV. En aquest document s’apuntava que 
aquesta tipologia de cursos experimenten una creixent demanda i per tant calia una 
posada en funcionament de l’organització i d’aspectes de gestió i administració. 
 
Davant de la necessitat de pressupostar els cursos Study Abroad de l’any  2011 i de 
les seves futures edicions, cal establir el procediment intern a seguir per poder fer 
els pagaments i establir els mòduls de retribució de les persones que els coordinin i 
imparteixin la docència.  
 
Tanmateix, cal remarcar que la URV està rebent noves propostes de les universitats 
estrangeres que volen programes de cursos Study Abroad més extensos, com ara 
semestrals, ja que volen guanyar una major interacció amb els  estudiants URV. 
Aquest fet farà que, a mig termini, l’oferta d’aquestos cursos s’ampliï i integri 
assignatures curriculars. 
 
 
ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 
Per poder organitzar i gestionar aquests cursos a la URV cal definir i desenvolupar 
una de les característiques que contenia el document de projecte de Study Abroad, 
en concret la que fa referència a les remuneracions dels docents.  
 
En el document aprovat per CdG de 21 de desembre de 2010 es va definir: 
 
Retribució del professorat 
 
En funció del tipus de docència: 
 
1. Cursos dissenyats especialment. Es reajustaran els conceptes d’encàrrec de 
rector 
per poder incloure un import a pagar a docents Study Abroad, amb un límit a 
cobrar 
i amb una quantitat per la coordinació del programa. 
 
2. Curricular : POA de l’assignatura emprada amb aquesta finalitat 
 
El professorat pot ser de tipologies diferents:  

 professorat amb dedicació a temps complet 
 professorat amb dedicació parcial  
 experts externs a la nostra universitat 

 
El tractament normatiu que es pot aplicar als diferents casos està definit en els 
encàrrecs de rector per al professorat amb dedicació a temps complet i en la 
prestació de serveis en els altres dos casos. En aquest document es pretén establir 
uns barems de tractament equiparable en la remuneració d’aquestes tasques a 
desenvolupar en Study Abroad. 
 
Els tipus de docència més comuns en Study Abroad comprenen les següents 
tipologies:  
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 classe magistral 
 conferències  
 tallers/ seminaris 

 així com la retribució en concepte de coordinació del curs.  
  
 
PROPOSTES: 
 

1.  Proposar una nova modalitat d’Encàrrec de Rector (Art. 50 de les Bases 
d’execució del pressupost de la URV) per tal que sigui inclosa a l’annex 1 
d’aquestes bases d’execució i així poder regular i agilitar el pagament dels 
docents i coordinadors de programes Study Abroad amb les següents 
característiques. Cal remarcar que una condició imprescindible per aplicar 
aquests pagaments és que el professor, amb dedicació a jornada completa, 
tingui complet el seu pacte de dedicació. En cas de no ser així, es 
comptabilitzarà aquesta docència dins aquest pacte com a “Assignatures 
impartides en cursos de formació continuada no retribuïts” 

 
o Docència del professorat de la URV especialitzat, contractat a jornada 

completa, que imparteixi docència als programes Study Abroad sempre que 
no siguin assignatures curriculars. 

 
o Coordinació per part del professorat de la URV de programes Study Abroad, 

que estigui contractat a jornada completa  i que pugui o no impartir 
docència en el mateix curs. 
 

 
ENCÀRREC DE 
RECTOR 

CARACTERÍSTIQUES RETRIBUCIÓ MÀXIMA 
(preu brut, on aplicar 
retencions per IRPF) 

STUDY ABROAD Coordinació de curs: 
Docència per ECTS: 

Pagament únic 600 € 
Pagament 600 €/crèdit ECTS 

 
 
2. Proposar una nova modalitat de Prestació de Serveis per tal de regular i 

agilitar el pagament dels ponents i organitzadors de tallers/seminaris dels 
cursos Study Abroad que siguin externs a la URV o bé siguin professors de la 
URV, però no gaudeixin de jornada completa: 

 
 
PRESTACIO DE 
SERVEIS ACTIVITATS 
DE STUDY ABROAD 

CARACTERÍSTIQUES RETRIBUCIÓ MÀXIMA 
(preu brut, on aplicar 
retencions per IRPF) 

Activitats de Study 
Abroad 

Conferència invitada:  
Taller/seminari:  

300 € 
50 €/hora 

 
 
En cas de dubte respecte a l’assignació de pagaments a tasques docents aquí no 
definides, s’aplicaran els criteris habituals en la docència curricular. 
 
Dins del procediment establert per a aquestes dues modalitats, la Unitat 
responsable de proposar, sol·licitar i gestionar els  pagaments que es derivin 
d’aquests nous Encàrrecs de Rector i Prestació de Serveis serà l’I-Center. 
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Aquesta unitat tindrà en compte, a l’hora de fer la proposta, els tràmits previs i els 
pagaments de les activitats, les retencions per IRPF a les quals estan subjectes les 
persones que prestin serveis segons la seva condició de nacional extern (15%) o 
estranger extern (24%) - cal tenir en compte que en el cas de pagaments 
d’encàrrecs de rector a personal propi de la URV, el percentatge de retenció no serà 
cap d’aquests dos, sinó el que li correspongui per nòmina -, així com la 
documentació necessària en cada cas. 
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