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CONVENI PER A LA CREACIÓ DE L'ESCOLA 
INTERUNIVERSITÁRIA DE POSTGRAU 

EN EVOLUCIÓ HUMANA 

L'article 9 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat, estableix que les universitats poden crear 
escoles de doctorat o de postgrau amb la fmalitat d'organitzar els 
ensenyaments i activitats própies del doctorat, d'acord amb el que estableixen 
els seus estatuts. Aquestes escoles poden ser creades conjuntament per 
diverses universitats en possible coldaboració amb altres organísmes, centres, 
institucions i entitats amb activitats d'R+D+I. Aquestes escoles de doctorat, 
d'acord amb el que estableixin els estatuts de cada universitat i la normativa 
de cada comunitat autónoma, poden íncloure ensenyaments oficials de máster 
de contingut fonamentalment científic. Al seu torn, d'acord amb l'article 3, 
apartat 4, del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial 
decret 861/2010 de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, les universitats poden, mitjançant un 
conveni amb altres universitats de l'Estat o estrangeres, organitzar 
ensenyaments conjunts conduents a l'obtenció d'un únic títol oficial de máster 
universitari o de doctor o doctora. 

En aquest context, 

• El Sr. Alfonso Murillo Villar, rector de la Universidad de Burgos, en nom i 
representació legal d'aquesta institució, d'acord amb les atribucions 
disposades a l'article 20.1 de la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'universitats, modificada per Llei orgánica 4/2007, de 12 d'abril, i els articles 
81, 82 i 83 dels Estatuts de la Universidad de Burgos, aprovats mitjancant 
l'Acord 262/2003, de 26 de desembre, de la Junta de Castella i Lleó (B0CyL de 
29 de desembre de 2003). 

• El Sr. Juan Fernando Galván Reula, rector de la Universidad de Alcalá, en nom 
i representació d'aquesta institució, d'acord amb les atribucions disposades s 
l'article 20.1 de la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 
,modificada per la Llei orgánica 4/2007, de 12 d'abril. 
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• El Sr. Francesc Xavier Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili, en 
nom i representació d'aquesta institució, d'acord amb les atribucions 
disposades a Particle 20.1 de la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'universitats, modificada per la Llei orgánica 4/2007, de 12 d'abril. 

• El Sr. Alfredo Pérez González, director del Centro Nacional de Investigación 
sobre Evolución Humana (CENIEH), en nom i representació d'aquesta 
institució, en virtut de les competéncies que el cárrec li confereix. 

• El Sr. Eudald Carbonell i Roura, director de l'Institut Catalá de Paleoecologia 
Humana i Evolució Social (IPHES), en nom i representació d'aquesta institució, 
en virtut de les competéncies que el cárrec II confereix. 

• El Sr. Juan Luis Arsuaga Ferreras, director del Centro de Investigación 
Universidad Complutense de Madrid / Instituto de Salud Carlos III (UCM-
ISCIII) sobre Evolución y Comportamiento Humanos, en nom i representació 
d'aquesta institució, en virtut de les competéncies que el cárrec li confereix. 

MANIFESTEM 

1. Que les universitats i centres de recerca signants d'aquest acord tenim adscrits 
investigadors i professors experts en diferents camps d'especialització 
relacionats amb l'estudi de Pevolució humana. 

2. Que aquestes universitats i centres de recerca tenim interés comú en 
Porganització, verificació, acreditació i impartició d'ensenyaments i activitats 
relacionades amb el doctorat en evolució humana. 

3. Que aquestes universitats i centres de recerca pretenem que els campus 
universitaris augmentin i optimitzin Poferta d'oportunitats, serveis i 
instal lacions als estudiants, professors, investigadors, personal d'administració 
i serveis, organismes públics de recerca, centres d'R+D, empreses i altres 
entitats que s'hi relacionin, i que, al mateix temps, participin en el 
desenvolupament territorial i en la cerca de solucions als reptes socials, 
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culturals i mediambientals de la nostra societat. També volem fomentar que els 
campus universitaris exerceixin sobre Pentorn social, urbái cultural una major 
interacció i un paper didáctic, i que es projectin externament com a model 
d'harmonia espacial, sostenibilitat i integració en la vivéncia de l'espai físic de la 
universitat. 

4. Que aquestes universitats i centres de recerca volem establir relacions de 
col laboració per a la creació de PEscola Interuniversitária de Postgrau en 
Evolució Humana, de referéncia internacional, per augmentar la dimensió 
internacional d'aquestes bases del coneixement a Espanya. 

5. Que és un objectiu dels campus d'excel léricia internacional crear aliances i 
xarxes estatals i internacionals de coneixement i innovació que es plasmin en 
titulacions conjuntes o múltiples de grau i máster, així com constituir escoles de 
doctorat i escoles de postgrau internacionals i interuniversitáries, amb 
programes conjunts de recerca. 

Per a tal fi, les universitats signants d'aquest conveni acordem, en col laboració amb els 
centres de recerca signataris del conveni, la creació de l'Eseola Interuniversitiiria 
de Postgrau en Evolució Humana (en endavant, l'Escola), amb subjecció a 
les següents 

CLÁUSULES 

Primera. L'Escola té com a objectiu principal l'organització d'ensenyaments i 
activitats de postgrau (doctorat i másters), d'acord amb la normativa interna 
de cada universitat, en l'ámbit de l'evolució humana, amb el propósit de 
convertir-se en un referent internacional basat en la fortalesa i estratégia investigadora 
de les institucions participants. L'Escola té la consideració d'escola de doctorat a l'efecte 
del que estableix el RD 99/2011, de 28 de gener. 
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Segona. L'Escola está coordinada per la Universidad de Burgos i té com funcions 
principals: 

Dissenyar, organitzar, desenvolupar i gestionar un programa de doctorat en 
Pámbit de revolució humana. 

Desenvolupar una estratégia de recerca conjunta en evolució humana de les 
universitats i centres de recerca implicats. 

Garantir i proposar actuacions de millora de la qualitat de les activitats docents 
i investigadores conduents a robtenció de títols universitaris de máster i doctor, 
basades en l'elaboració d'análisi, estudis i indicadors de qualitat. 

Gestionar els dipósíts i lectures de les tesis doctorals, així com la seva difusió 
electrónica. 

Organitzar i impartir títols propis i cursos de formació contínua i altres 
activitats obertes a la recerca relacionats amb l'evolució humana. 

Tercera. La Universidad de Burgos realitzará els tramits necesaris per la creació de 
PEscola d'accord amb la normativa de la Junta de Castilla y León i proveirá de la 
infraestructura i dels serveis administratius necessaris per al seu correcte 
funcionament. 

Quarta. L'Escola ha de disposar d'un comité de direcció format per un director o 
directora de l'Escola, els coordinadors dels programes de doctorat i dels másters 
adscrits a l'Escola i un representant de cadascuna de les universitats i centres de 
recerca participants. 

Cinquena. El director o directora de l'Escola ha de ser designat per consens previ entre 
els rectors, un cop escoltats els directors dels centres de recerca, i ha de ser nomenat pel 
rector o rectora de la Universidad de Burgos. Aquest director ha de ser un investigador 
de reconegut prestigi pertanyent a una de les universitats o institucions promotores, en 
possessió d'aimenys tres períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb les 
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equiparables als assenyalats. Els vocals de les comissions académiques dels másters 
han de ser designats per les comissions corresponents i, si hi ha més de dos másters, 
pel director o directora de l'Escola d'entre els proposats per les comissions 
académiques dels másters. Els representants de les institucions participants han de ser 
designats pel rector o director del centre de recerca. 

Sisena: Les institucions participants subscrivim en aquest document el compronlís 
amb el compliment de la normes de bones practiques expressades en els documents de 
verificació de la qualitat. Així mateix, totes les persones que integren l'Escola han de 
subscriure el seu compromís amb el compliment del codi de bones practiques. 

Setena: Es poden adherir a aquest conveni altres universitats i centres de recerca, 
sempre que existeixi unanimitat entre els signants. Les universitats i centres de recerca 
que s'hi adhereixen amb posterioritat tenen els mateixos drets i obligacions que la resta 
de les institucions participants. L'esmentada adhesió s'ha de substanciar mitjançant la 
corresponent addenda a aquest conveni. 

Vuitena: El disseny i organítzació dels programes de doctorat i másters seran realitzats 
conjuntament entre les universitats participants i els centres de recerca a través del 
Comité de direcció i s'oferiran en els termes acordats per aquest 

Novena: Els órgans responsables de cadascuna de les universitats participants han 
d'establir els mecanismes necessaris per a la mobilitat del professorat afectat i, si escau, 
de l'alumnat, així com la supervisió i desenvolupament dels treballs de recerca i 
docencia. 

Desena: Les universitats i centres de recerca hem de facilitar a l'alumnat matriculat en 
els ensenyaments de doctorat i máster l'accés a la utilització dels serveis generals de la 
universitat/centre (aules d'estudi, aules informátiques, biblioteques, laboratoris, etc.) 
perqué es puguin desenvoluparde manera adequada. 
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Onzena: L'Escola ha d'aplicar els criteris d'admissió i selecció de l'alumnat als 
programes de doctorat i másters definits a les memóries de verificació dels 
ensenyaments esmentats. 

Dotzena: Les universitats participants són responsables de la matrícula, tramitació i 
custódia dels expedients dels seus estudíants respectius, així com de l'expedició i 
registre dels títols. 

Tretzena: El títol de doctor o doctora i de máster han de ser únics. L'expedició i registre 
del títol correspon a la universitat en qué es matricula l'estudiant Cal fer-hi constar el 
carácter de titulació conjunta entre les universitats participants en aquest conveni. En el 
cas de que les universitats participants ho acordin, l'expedició i registre dels títols 
podrá fer-ho una determinada universitat. 

Catorzena: Cadascuna de les universitats o centres de recerca participants pot 
sol licitar a la universitat coordinadora la modificació, l'extinció o la nova proposta de 
les memóries de verificació. Aquesta sol 1icitud s'ha de comunicar a les altres parts, en 
tot cas, abans del 30 de juny de rany anterior a l'inici del curs académic de qué es tracti. 
Tot aixó s'ha de fer d'acord amb les normatives establertes per cadascuna de les parts i 
conforme als procediments previstos pels órgans competents per a la verificació o 
modificació dels ensenyaments i registre en el RUCT del corresponent títol. 

Quinzena: En cas d'extinció del conveni, les parts hem d'assegurar als estudiants que 
cursen els estudis oficials objecte d'aquest conveni la possibilitat de finalitzar-los. 

Setzena: Les parts hem de garantir la cobertura de les assegurances necessáries del 
personal docent i de l'alunmat, d'acord amb el programa de mobilitat que s'estableixi. 
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Dissetena: Els preus públics que l'alumnat ha d'abonar per matrícula i taxes són els 
que estableix cada curs académic la comunitat autónoma de la universitat en qué 
l'estudiant es matricula. 

Divuitena: L'Escola ha de disposar del financament global que resulta del que cada 
universitat i centre de recerca participant li atorga, en ftmció dels seus criteris de 
financament i la disponibilitat pressupostária, així com de qualsevol altra subvenció 
económica que aconsegueixi. 

Les despeses originades per la mobilitat del professorat i l'alumnat, si n'hi ha, s'han de 
cobrir, per acord dels vicerectorats i les geréncies de les universitats, amb cárrec als 
ingressos generats pel programa, procedents de fons públics i privats. Els ingressos 
extraordinaris han de ser gestionats pel comité de clirecció, d'acord amb els criteris que 
estableixi el document de concessió. 

Dinovena: Cada universitat actua com a "responsable de fitxer", d'acord amb el que 
preveu la Llei orgánica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter 
personal. Les parts només podem accedir a les dades amb la finalitat derivada de la 
realització dels ensenyaments de postgrau corresponents objecte del conveni. Les 
dades de carácter personal no han de ser cedides ni comunicades a tercers, ni tan sols 
perqué siguin conservades. Queda exceptuada la cessió de dades a l'Administració 
pública quan aquesta provingui d'una obligació legal. En compliment de l'article 12.2, 
parágraf 2, de la Llei orgánica 15/1999, les entitats signatáries del conveni estem 
obligades a implantar les mesures técniques i organitzatives necessáries per garantir la 
seguretat i integritat de les dades de carácter personal i evitar-ne l'alteració, pérdua, 
tractament o accés no autoritzat. Les entitats signatáries del conveni quedem 
exonerades de qualsevol responsabilitat que es pugui generar per incompliment de les 
obligacions anteriors efectuada per qualsevol de les parts. En cas de trencament de les 
obligacions assumides, l'entitat que les hagi infringit ha de respondre de les infraccions 
en qué hagi incorregut. 

Vintena: Aquest conveni és de na 	esa administrativa i es regeix en la seva 
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problemes que es plantegin en la interpretació o execució del conveni han de ser resolts 
pel Comité de Direcció. Les universitats i centres participants ens comprometem a 
resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que sorgeixi en el desenvolupament 
del conveni. Les qüestions litigioses que sorgeixin en l'execució d'aquest conveni 
corresponen a la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Vint-i-unena: Aquest conveni entra en vigor rendemá de la signatura de rúltim 
signatari i s'entén vigent sempre que cap de les parts no el denunciY. Les denúncies han 
de ser notificades a la resta de parts abans del 30 de juny de rany anterior a l'inici del 
curs académic de qué es tracti. 

Cláusula final: En coheréncia amb el principi d'igualtat entre dones i homes i 
l'abséncia de discriminació per raó de sexe, les referencies de génere d'aquest 
document són de naturalesa genérica i es refereixen indistintament a dones i homes. 

I, en prova de conformitat i acceptació, signem aquest conveni, en sis originals, en 
castellá i un en catalá a Burgos  á.A de  pf.o~ 	de 2013 
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Per la Universidad de Alcalá 

Dr. juan Fernando Galván Reula 
Rector de la UA 

Per la Universitat ovira i Virizili  
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Dr. Frances 	r Grau V dal 
Rector de la UR 

Per l'Institut Catala de Paleoecologia Humana 
i Evoludó Social (IPHES) 

Pel Centro de Investigación Universidad 
Complutense de Madrid/ Instituto de 
Salud Carlosynwem.-Iscm) sOre 
Evolución tomport jentnúumanos 

Dr. ju 	-agá Ferreras 
Diredoídel CI (UCM-ISCIII) 
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