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CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERUNIVERSITÀRIA 
SUBSCRIT ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, LA 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA PER A LA REALITZACIÓ DEL MÀSTER 
UNIVERSITARI OFICIAL EN PLANIFICACIÓ, GOVERNANÇA 

I LIDERATGE TERRITORIAL 
 

 
Les universitats de Granada, Rovira i Virgili i Málaga, conscients de la importància que té 
consolidar les relacions interuniversitàries, convenim a unir esforços per dur a terme un 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ANÀLISI I GESTIÓ DEL TERRITORI. PLANIFICACIÓ, GOVERNANÇA I 
LIDERATGE TERRITORIAL, que contribueixi a facilitar una formació avançada orientada a 
qualificar recursos humans destinats a impulsar la docència i la recerca, i que afavoreixi la 
qualificació professional en el camp de la geografia i les seves aplicacions, en el qual aquestes 
universitats tenim interessos comuns. 
 
Per això, 
 
La Sra. Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada, que actua en el seu nom, en 
virtut del seu nomenament pel Decret 157/2015, de 19 de juny (BOJA 119, de 22 de juny de 
2015), i d'acord amb les atribucions conferides per l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d'universitats i l'article 45.k dels Estatuts de la Universidad de Granada,  
 
La Sra. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) 
en virtut del seu nomenament pel Decret 32/2018, de 7 de juny (DOGC 7638, de 8 de juny de 
2018), que representa aquesta institució d'acord amb les competències que preveu l'article 66 
de l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de 
setembre de 2003), i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC 6100, de 2 
d'abril de 2012). La URV té el domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, codi postal 43003 de 
Tarragona, i el seu NIF és Q-9350003-A. 
 
I el Sr. José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga, que actua en el seu nom, en virtut 
del seu nomenament pel Decret 507/2015, de 15 de desembre (BOJA 244, de 18 de desembre de 
2015), i d'acord amb les atribucions conferides per l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d'universitats i l'article 32.1 dels Estatuts de la Universidad de Málaga. 
 
 
MANIFESTEM 
 
I. La progressiva harmonització dels sistemes universitaris exigida pel procés de construcció de 
l'espai europeu d'educació superior, iniciat el 1999 amb la Declaració de Bolonya i la 
consegüent interacció operada entre aquestes sistemes per les diverses normatives estatals 
successivament promulgades, han dotat d'una dimensió i d'una agilitat sense precedents el 
procés de canvi emprès per les universitats europees. 
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II. La Declaració de Bolonya inclou, entre els seus principals objectius, l'adopció d'un sistema 
basat fonamentalment en tres cicles principals: grau, màster i doctorat. Els estudis oficials de 
màster tenen com a finalitat l'especialització de l'estudiant en la seva formació acadèmica, 
professional o investigadora. 

 
III. La Constitució Espanyola de 1978 va consagrar, en l’article 27.10, l'autonomia de les 
universitats, amb la qual va garantir les llibertats de càtedra, d'estudi i de recerca, així com 
l'autonomia de gestió i administració dels seus recursos. 

 
 IV. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats defineix en l'article 2 les 
dimensions de l'autonomia universitària, incloent-hi l'expedició dels títols de caràcter oficial i 
validesa en tot el territori estatal i dels diplomes i títols propis. 

 
V. El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, aprofundeix en la concepció i expressió de l'autonomia 
universitària perquè siguin les mateixes universitats les que creïn i proposin, d'acord amb les 
normes establertes, els ensenyaments i títols que hagin d'impartir i expedir.  
 
Com que no imposa directrius generals pròpies sobre els continguts formatius dels seus 
ensenyaments, aquesta nova regulació dels estudis de postgrau promou la flexibilitat i 
possibilitat d'adequació als canvis que siguin necessaris. D’aquesta manera s'afavoreix la 
col·laboració entre universitats perquè puguin organitzar conjuntament ensenyaments de 
postgrau. 
 
Per tot això, les universitats signatàries manifestem la decisió de vetllar per la qualitat dels 
estudis de postgrau conduents a l'obtenció del títol oficial de màster, segons el que estableix 
específicament l'article 10 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Així mateix, és la 
nostra voluntat establir una fórmula de col·laboració per a l'organització i desenvolupament 
del màster en Planificació, Governança i Lideratge Territorial. Amb la finalitat de formalitzar 
l’esmentada col·laboració, les parts acordem subscriure aquest conveni específic, que es regeix 
per les següents  
 
 

CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
Les universitats signatàries acordem la realització d'un màster universitari en Planificació, 
Governança i Lideratge Territorial, mitjançant l'organització d'ensenyaments conjunts 
conduents a l'obtenció d'un únic títol oficial de màster universitari en Planificació, Governança 
i Lideratge Territorial. Aquest conveni regula els requisits generals i de procediment amb la 
finalitat d'impartir aquest ensenyament. 
 
El conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre les universitats 
signatàries per a la realització i l'organització del màster interuniversitari, perquè sigui impartit 
conjuntament per la Universidad de Granada, la Universitat Rovira i Virgili i la Universidad de 
Málaga. 
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El programa formatiu del màster és conjunt (iguals competències, objectius i resultats) i el pla 
d'estudis és únic en totes les institucions participants. El nombre de crèdits del pla d'estudis 
que imparteix cada institució s'especifica al document que s'adjunta com a annex 1 a aquest 
conveni. En el cas que en successives edicions del màster es produeixi una variació en la 
participació d'alguna de les institucions incloses en aquest conveni que no afecti la resta del 
contingut del conveni, la modificació s’ha de formalitzar mitjançant la subscripció dels annexos 
corresponents.  
 
El màster s’ha de convocar de forma conjunta i tota la documentació n’ha de recollir 
expressament el caràcter interuniversitari i indicar explícitament les universitats participants. 
 
 
Segona. Àmbit d'aplicació 
 
L'àmbit d'aplicació d'aquest conveni, en relació amb la delimitació, obtenció i expedició del 
títol oficial, coincideix amb el de les universitats signatàries. 
 
La universitat coordinadora ha de fer la proposta del màster, que ha de ser aprovada pels 
òrgans competents de les institucions signatàries i verificada pel Consejo de Universidades, i la 
seva implantació ha de ser autoritzada per la corresponent comunitat autònoma, d'acord amb 
la normativa legal vigent. La universitat coordinadora ha de dur a terme els tràmits oportuns 
per sotmetre la proposta a la verificació i aprovació dels esmentats òrgans. 
 
L'eficàcia del conveni queda supeditada a aquestes aprovacions. 
 
 
Tercera. Centres responsables 
 
Els centres responsables del màster universitari en Governança, Lideratge i Planificació 
Territorial són: 
 
Universidad de Granada: 
Centre: Escola Internacional de Postgrau 
 
Universitat Rovira i Virgili: 
Centre: Facultat de Turisme i Geografia 
 
Universidad de Málaga: 
Centre: Vicerectorat d'Estudis de Postgrau 
 
 
Quarta. Organització 
 
La Universidad de Granada és la universitat coordinadora del màster universitari en 
Governança, Lideratge i Planificació Territorial. 
 
Cadascuna de les universitats responsables d'aquests estudis de màster universitari ha de 
nomenar un coordinador local d'entre els professors doctors docents del màster. Aquest 
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coordinador assumeix, a cada universitat, les tasques que prevegi la normativa. Especialment, 
assumeix les tasques de coordinació acadèmica i les gestions que requereixin la seva 
assistència. 
 
L'equip de coordinació, format pels coordinadors locals de les universitats responsables, ha de 
triar un coordinador general del màster universitari per facilitar les propostes concretes 
d'actuació. Aquest coordinador general ha de ser un professor doctor d'alguna de les 
universitats participants, i pot ser diferent del coordinador local; en aquest cas, passa a formar 
part de l'equip de coordinació.  
 
La Comissió Acadèmica del Màster Universitari en Governança, Lideratge i Planificació 
Territorial és l'òrgan encarregat de l'organització docent, l'admissió de nous alumnes, 
l'avaluació dels reconeixements, la gestió de convenis, la mobilitat, la sol·licitud d’ajuts de 
finançament i tots els temes que sorgeixin durant la implementació i desenvolupament del 
màster universitari durant el curs acadèmic. 
 
La composició de la Comissió Acadèmica és la següent: 
 
- El coordinador general del màster, que la presideix. 
- Els coordinadors locals del màster en cadascuna de les universitats participants. 
- Fins a tres membres representants del professorat que imparteix docència al màster per cada 
universitat participant.  
- Un representant dels estudiants. 
 
Aquesta comissió ha de definir el seu reglament de funcionament intern un cop el màster 

universitari en Governança, Lideratge i Planificació Territorial s'hagi posat en marxa. En aquest 

reglament cal al·ludir, almenys, al procés de constitució de la Comissió, a la renovació dels seus 

membres i al procés de presa de decisions. 

 
Cinquena. Matrícula, tramitació d'expedients i reconeixement acadèmic 
 
1. L'oferta de places, els criteris d'accés i la comissió de selecció són únics. 
 
2. Les universitats participants han d’aplicar els criteris d'admissió i de selecció d'estudiants 
que constin a la proposta aprovada del màster, en funció del nombre de places fixat a la 
proposta aprovada del màster.  
 
3. Els estudiants han de sol·licitar la preinscripció en alguna de les universitats responsables i 
els admesos al màster s’han de matricular a la Universitat per la qual siguin seleccionats, o 
triïn, si ho són en més d'una, d'acord amb les normatives corresponents. Cada universitat ha 
de comunicar a la resta d'universitats els estudiants matriculats, perquè siguin considerats a 
efectes acadèmics posteriors. 
 
4. Cada universitat ha d’assumir les tasques de tramitació dels expedients dels estudiants 
relatius als títols oficials la impartició dels quals és objecte d'aquest conveni, d’acord amb el 
que disposa l'article 3 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix 
l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 
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Als estudiants admesos i matriculats en una universitat se'ls reconeixen les assignatures i/o 
matèries del màster superades en qualsevol de les universitats a l'efecte de l'obtenció del títol 
universitari. A aquest efecte, cal assegurar que les actes corresponents arribin al servei o 
administració de la universitat on s'ha matriculat l'estudiant perquè sigui incorporat al seu 
expedient de màster. Cada universitat ha de fer el reconeixement acadèmic als seus professors 
que correspongui, d'acord amb la seva normativa. 
 
 
Sisena. Títols 
 
Cadascuna de les universitats signatàries d’aquest acord ha d’expedir els títols oficials de 
màster objecte d'aquest conveni. En qualsevol cas, l'expedició d’aquests títols oficials s’ha de 
dur a terme d’acord amb els requisits establerts a l'ordre del Ministeri d'Educació i Ciència a 
què es refereix l'article 3.2 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix 
l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 
 
 
Setena. Mobilitat 
 
El màster universitari en Planificació, Governança i Lideratge Territorial ha de preveure la 
mobilitat estudiantil i de professorat que sigui necessària per al seu bon funcionament. 
 
Està previst que la docència s'imparteixi regularment en cadascuna de les seus de les 
universitats. A aquest efecte les matèries han de tenir en compte horaris d'impartició que 
facilitin el trasllat i l'aprofitament corresponents. Les universitats hem de facilitar la mobilitat 
considerant els estudiants i professors amb els drets dels nostres estudiants i professors per 
poder utilitzar els serveis universitaris. 
 
La mobilitat de professorat entre universitats es considera un aspecte positiu de valor afegit. 
Les universitats signatàries, sempre que la normativa així ho permeti, hem de reconèixer en els 
respectius plans docents la docència realitzada pel nostre professorat a les altres universitats 
signatàries del conveni amb els mateixos criteris de reconeixement emprats per als màsters de 
la nostra universitat.  
 

Vuitena. Sistema de garantia de qualitat 

Perquè l'organització dels ensenyaments del màster universitari funcioni eficientment i es creï 
la confiança sobre la qual descansa el procés d'acreditació de títols, el màster universitari en 
Planificació, Governança i Lideratge Territorial ha de comptar amb el sistema de garantia de 
qualitat de la universitat coordinadora, que ha de facilitar a la resta d'universitats els 
documents necessaris per a la formalització dels protocols d'avaluació de la qualitat que siguin 
pertinents. Cadascuna de les restants universitats responsables es compromet, a través de les 
unitats de qualitat respectives, a recollir la informació necessària i a remetre-la a la universitat 
coordinadora. 
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La Comissió de Garantia Interna de la Qualitat del Màster Universitari en Planificació, 
Governança i Lideratge Territorial, ha de disposar del suport tècnic de la Universidad de 
Granada a través dels vicerectorats implicats en el desenvolupament del màster universitari 
(Unitat de Qualitat, Innovació i Prospectiva; vicerectorats de Docència, de Personal Docent i 
Investigador i Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat). 

Els objectius d'aquesta comissió són: 

- Propiciar la millora contínua i sistemàtica del màster universitari. 
- Assegurar el desenvolupament del sistema de garantia interna de la qualitat del 

màster.  
- Constituir un servei de suport a la coordinació del màster en la presa de 

decisions de millora. 
- Potenciar la participació de tots els col·lectius implicats en l'avaluació i millora 

de la qualitat del màster oficial. 
 

Les seves funcions són les següents:  

- Recollir i analitzar la informació relacionada amb els procediments per garantir 
la qualitat del màster universitari. 

- Proposar les estimacions dels indicadors de seguiment de la qualitat del màster 
universitari. 

- Coordinar la recollida d'informació procedent de les diferents universitats 
participants. 

- Proposar els criteris i estàndards per a la suspensió temporal o definitiva del 
màster i assegurar-ne l’aplicació. 

- Definir accions de millora del màster i informar-ne la coordinació del màster i la 
direcció de l'Escola Internacional de Postgrau.  

- Dinamitzar i coordinar l’impuls de les propostes de millora del màster. 
- Elaborar cada dos anys un informe de seguiment del màster prenent com a 

referent els indicadors de qualitat establerts. 
- Contribuir a superar els processos d'avaluació (seguiment/acreditació) del 

màster establerts per l'ANECA/DEVA. 
- Assegurar la confidencialitat de la informació generada, així com la difusió de la 

que sigui d'interès per a la comunitat universitària i la societat. 
 

Aquesta comissió ha de definir el seu reglament de funcionament intern un cop el màster 

universitari en Planificació, Governança i Lideratge Territorial s'hagi posat en marxa. En aquest 

reglament cal al·ludir, almenys, al procés de constitució de la Comissió, a la renovació dels seus 

membres i al procés de presa de decisions. 

 
Novena. Finançament 
 
El màster universitari en Planificació, Governança i Lideratge Territorial ha de comptar amb el 
finançament global que resulti dels finançaments que cadascuna de les universitats 
responsables atorgui amb els criteris que aquestes estableixin. En tot cas, cal aportar els 
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recursos necessaris per al bon funcionament del màster, dins de les disponibilitats 
pressupostàries existents a cada universitat 
 
Els centres responsables han de decidir com aplicar qualsevol altra subvenció econòmica 
d'altres procedències que es pugui aconseguir per al màster. En aquest sentit, les universitats 
responsables han de concórrer amb el màster universitari a les convocatòries de finançament 
de qualitat que s'obrin sobre aquest tema donant suport als seus ensenyaments. 
 
Amb caràcter general, cada universitat responsable ha de satisfer amb el seu finançament 
global les diferents necessitats del màster interuniversitari: mobilitat d'estudiants i de 
professorat, infraestructures docents i investigadores, etc. 
 
Ocasionalment, la universitat que rebi professorat per impartir matèries del màster ha 
d’assumir, si escau, les despeses derivades de la mobilitat corresponent, amb càrrec als fons 
propis del màster. 

 

Desena. Modificació o extinció del pla d'estudis 

D’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, els criteris per a la 
suspensió temporal o definitiva d'aquest títol fan referència a: 
 
1. La demanda d'accés. El nombre total de matriculats i la demanda d'accés al màster són 
indicadors de la seva pertinència. El descens continuat de matriculats durant un determinat 
període de temps és motiu per considerar la suspensió temporal o definitiva del màster o la 
necessitat de redefinir-lo en el marc d'altres ensenyaments afins que imparteixin les 
universitats participants.  
 
2. El rendiment acadèmic. La disminució de les taxes d'èxit, graduació, eficiència i altres 
indicadors de seguiment dels resultats acadèmics i l'augment de la taxa d'abandonament del 
màster són motius per considerar la interrupció temporal o definitiva del màster o la 
introducció de reformes, després d'un estudi de les raons que han provocat la disminució de 
les taxes d'èxit i l'augment de les taxes d'abandonament. 
 
3. La qualitat. El màster ha de complir els nivells de qualitat que les universitats responsables 
han acordat establir quant a professorat, personal de suport recursos i serveis. 
 
4. Els resultats del procés d'acreditació. No superar el procés d'acreditació és motiu per 
considerar la suspensió definitiva o la redefinició del títol. 
 
Els corresponents òrgans de govern dels estudis de màster de les universitats responsables han 
d’arbitrar els mecanismes a través dels quals se salvaguarden els drets i compromisos adquirits 
amb l'alumnat que cursa un màster suspès. 
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Onzena. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni substitueix el conveni signat en data 10 d'octubre de 2014 entre la Universidad 
de Granada i la Universitat Rovira i Virgili, és vàlid des de la data de signatura i té una durada 
mínima d'un curs acadèmic, prorrogable mitjançant addendes. El total de les pròrrogues que 
es facin no pot superar els quatre anys, si no hi ha cap denúncia prèvia de qualsevol de les 
parts amb una antelació de sis mesos respecte de l'inici del curs acadèmic següent. 
 

 
Dotzena. Incorporació d'altres universitats o desvinculació d'alguna de les universitats 
participants 
 
El programa oficial de màster objecte d'aquest conveni està obert a la incorporació d'altres 
universitats en cursos futurs, sempre que acceptin tots els termes de l’acord. Totes les 
universitats que s'hi adhereixin tenen els mateixos drets i obligacions que les que ja hi 
participen. La incorporació d'altres universitats comporta, en tot cas, un nou plantejament i 
una nova verificació del màster, i ha de documentar-se mitjançant un annex en què figuri 
l'acceptació de les clàusules i dels compromisos per part de la nova universitat, amb les 
signatures de conformitat dels representants legals de totes les universitats que hi participin 
en el moment de l'adhesió. 
 
La desvinculació d'una universitat comporta un nou plantejament del màster i una nova 
verificació. En qualsevol cas, sempre cal garantir als estudiants la possibilitat de finalitzar els 
estudis, d’acord amb la reglamentació general d'extinció de plans d'estudi a què fa referència 
la clàusula tercera d'aquest conveni. 
 
 
Tretzena. Causes de resolució 
 
Qualsevol canvi que modifiqui el que estableix aquest conveni ha de ser ratificat de mutu 
acord per totes les parts abans que comenci el curs acadèmic en què es vulguin introduir les 
possibles modificacions.  
 
Aquest conveni s'extingeix per qualsevol de les causes següents: 
 
• El mutu acord entre les parts signatàries. 
 
• L'expiració del termini de durada inicial o de la pròrroga 
 
La decisió de resoldre el conveni per una de les parts signatàries no implica necessàriament 
que s’extingeixi entre les altres parts. Als estudiants que ja hagin iniciat els estudis del màster 
universitari en Planificació, Governança i Lideratge Territorial, a la data de resolució del 
conveni se'ls aplicaran les clàusules que s’hi detallen. 
 
 
Catorzena. Arbitratge 
 
Les qüestions litigioses que es derivin de la interpretació i el compliment d'aquest conveni 
s’han de resoldre per acord de les parts. Si aquest acord no és possible, les parts ens 
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comprometem a sotmetre'ns a l'arbitratge d'un comitè format per un membre designat per 
cada universitat i tres àrbitres més designats de comú acord pels rectors de les universitats 
signatàries.  
 
 
Quinzena. Jurisdicció competent 
 
Les qüestions relatives a la interpretació, el desenvolupament i l'abast de les obligacions i drets 
derivats d’aquest conveni competeixen a la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb 
les previsions contingudes a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
 
Setzena. Publicitat 

En aplicació de l'article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern, aquest document es publica al Portal de Transparència de la 

URV. 

 
CLÀUSULES ADDICIONALS 

 

Primera. S’entén que totes les denominacions contingudes en aquesta normativa referides a 

òrgans unipersonals de govern i representació s’han d’utilitzar indistintament en gènere 

masculí o femení, segons el sexe del titular que els exerceixi. 

 
Final 
 
Els rectors de les universitats de Granada, Rovira i Virgili i Málaga, degudament informats 
d’aquest conveni específic per al desenvolupament del màster universitari en Planificació, 
Governança i Lideratge Territorial, ens ratifiquem en el compromís de fer tots els esforços per 
mantenir la coordinació adequada i exigir als departaments, centres i professors implicats que 
compleixin els compromisos que adquireixen en el postgrau, a fi d'aconseguir els objectius 
proposats. 
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I, perquè consti, signem aquest document per duplicat en espanyol i català, en el lloc i la data 
indicats més avall.  
 
 
Granada, 14 de setembre de 2018 
 

UNIVERSIDAD DE GRANADA  UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

La rectora   La rectora   El rector 

 

 

Pilar Aranda Ramírez  María José Figueras Salvat  José Ángel Narváez 
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