
DOCUMENTACIÓ CRITERIS TRANSITORIS ELECCIONS 
DEPARTAMENTS 

 

 

REGULACIÓ REGLAMENTS INTERNS DEPARTAMENTS 

S’han exclòs de les regulacions: 

1.- El director o la directora i el secretari o la secretària 

2.- Estudiantat de doctorat 

 

Departament d’Administració d’Empreses 

 

Art. 7 Composició 

1. El Consell de Departament estarà integrat per les persones 
següents: 

  

 b. El personal acadèmic a temps complet que és membre del 
Departament 

 c. Una representació de 8 membres del personal acadèmic del 
Departament a temps parcial 

d. Una representació de 10 membres de l’estudiantat de les 
titulacions en les quals imparteix docència el Departament. 

 e. Un membre del personal d’administració i serveis destinat al 
departament 

2. Tindrà la consideració de personal acadèmic que indica l’article 
107 dels Estatuts de la universitat de Lleida 

 

Departament d’Anglès i Lingüística 

 

Art. Desè 



 b)El personal acadèmic del DAL amb dedicació a temps 
complet i temps parcial, incloent-hi els becaris d’investigació 

 e)Una representació de l’estudiantat de les titulacions de primer 
i segon cicle en les quals el DAL imparteix docència, del 19% del total 
de membres del Consell. El nombre total de representants de 
l’estudiantat e primer, segon, i tercer cicle serà el 28% del total de 
membres del Consell. Com a mínim, el 75% d’aquesta representació 
ha de ser estudiantat que estigui matriculat a les titulacions pròpies 
de les àrees de coneixement del DAL 

 f) Una representació del personal d’administració i serveis 
destinat al DAL de fins al 12% 

 

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques 

 

Art. 7 Composició del Consell de Departament 

a)Membres nats: 

ii) El personal acadèmic adscrit al Departament 
iii) La resta de personal acadèmic adscrit al Departament amb 
dedicació a temps complet 

b)Representants d’altres col·lectius 

 i) Una representació del personal acadèmic adscrit al 
Departament que no estigui comprès en els apartats anterior, 
equivalent al 10% del total dels membres del Consell 

 ii) Una representació dels estudiants dels ensenyaments en els 
quals participi el Departament, equivalent al 26% del total dels 
membres del Consell, dels quals el 75% seran estudiants de primer i 
segon cicle...... 

 iii) Una representació del Personal d’Administració i Serveis 
adscrit al Departament, de fins al 12% del total de membres del 
Consell 

 

Departament de Cirurgia 

 



Art. 14 

El Consell del departament de Cirurgia estarà integrat per: 

b) El personal acadèmic del departament amb dedicació a temps 
complet i el personal acadèmic doctor 

c) Una representació del 10% de la resta del personal acadèmic del 
Departament 

d) Una representació de l’estudiantat de primer i segon cicle en els 
quals el departament imparteixi docència: amb un total d’un 26% dels 
membres del consell ( 45% alumnes de segon cicle i un 27% a primer 
cicle) 

f) una representació d’un màxim del 3% del personal d’administració 
i serveis destinat al Departament.  

 

Departament de Didàctiques Específiques 

 

Art. 8è. Membres 

b) El personal acadèmic doctor del departament 

c) El personal acadèmic del departament (no doctor) amb dedicació 
a temps complet. 

d) Una representació del 50% del personal acadèmic del 
departament no comprès en els apartats anteriors 

e) Una representació de l’alumnat de tots els ensenyaments en els 
quals el departament imparteix docència, fins a cobrir el 27% dels 
membres del Consell 

f) Una representació del personal d’administració i serveis destinat al 
departament del 12% 

 

Departament de Dret Privat 

 

Art. 8 Composició 

El Consell de Departament estarà integrat per les persones següents: 



b) El personal acadèmic doctor que és membre del departament. 

c) La resta de personal acadèmic del departament amb dedicació a 
temps complet. 

d) El percentatge màxim de representació que permetin els Estatus 
de la UdL del personal acadèmic del Departament amb dedicació a 
temps parcial. Si el resultat d’aquest percentatge és un nombre no 
enter, el nombre de professorat amb dedicació a temps parcial 
representat en el si del consell s’arrodonirà per excés. Aquest 
representants han de pertànyer a àrees de coneixement diferents. 

e) Una representació de l’estudiantat de primer, segon cicle que, en 
conjunt, no pot ser inferior al 26% dels total dels membres del Consell 
ni superior al 28%. Si el resultat d’aquest percentatge és un nombre 
no enter, el nombre d’estudiantat representat en el si del consell 
s’arrodonirà per excés. 

f) El persona d’Administració i serveis destinat al Departament. 

g) El personal acadèmic de les àrees no representades al Consell, 
poden assistir a les reunions amb veu però sense vot. 

2.- Tindrà la consideració de personal acadèmic que indica l’article 
107 dels Estatuts de la universitat de Lleida. 

 

Departament de Dret Públic 

 

Art. 6 El Consell de Departament 

2. (...) Són membres del Consell: 

a) El personal acadèmic del departament 

c) Un nombre de representants  dels estudiants de primer i de segon 
cicle fins a completar, (...), un 28% del consell 

d) El personal d’administració i serveis destinat en el departament. 
En cas que els membres d’aquest col·lectiu representin més d’un 
12% dels membres del Consell, s’haurà de fer una elecció per elegir 
el nombre de representats corresponent a aquest percentatge 

 

 



 

 

Reglament del Departament d’Economia Aplicada 

 

Art. 4  

2. El Consell de Departament està integrat per:  

 b) El personal acadèmic doctor que sigui membre del 
Departament 

 c) La resta de personal acadèmic del Departament amb 
vinculació permanent   la Universitat de Lleida 

 d) La resta de personal acadèmic del Departament no comprés 
en els apartats anteriors, sempre que no superi el 30% del 
professorat amb vinculació permanent a la universitat de Lleida. 

 e) Una representació de l’estudiantat de les titulacions en les 
quals el Departament imparteixi docència. Aquesta representació 
serà del 26% del total dels membres del Consell de Departament, (...) 

 f) Una representació del personal d’administració i serveis 
destinat al Departament del 12% del total dels membres del 
Departament. 

 

Departament d’Enginyeria Agroforestal 

 

Art. 8  

1.El Consell de departament està integrat pels membres següents: 

 b) El personal acadèmic doctor que és membre del 
departament 

 c) La resta de personal acadèmic del departament amb 
dedicació a temps complet 

 d) Una representació del 12% del personal acadèmic del 
Departament no comprès en els apartats anterior. 



 f) Una representació del 17% de l’estudiantat de les titulacions 
de primer i segon cicle en les quals imparteix docència el 
Departament 

 g) Una representació del 10% del personal d’administració i 
serveis destinat al Departament. 

 

Departament de Filologia Catalana i Comunicació 

 

Art. 6 

El Consell de Departament estarà integrat per les persones següents: 

b) El personal acadèmic amb dedicació a temps complet adscrit al 
Departament 

c) Una representació del personal acadèmic del departament no 
comprès en els apartats anterior, equivalent al 12% del total de 
membres del Consell. 

d) Una representació de l’estudiantat equivalent al 27% del total de 
membres del Consell. 

e) El personal d’administració i serveis destinat al Departament, 
equivalent al 10% del total de membres del Consell. 

 

Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica 

 

Art. 4 Composició 

b) El personal acadèmic del Departament 

f) Una representació de les i dels estudiants de les titulacions de grau 
i màster en les quals imparteix docència el Departament, equivalent 
al 28% del total dels membres del Consell 

g) El personal d’administració i serveis destinat al Departament. 

 

 

 



 

 

Departament de Geografia i Sociologia 

 

Art. 4 

2. El Consell de Departament estarà integrat per les persones 
següents: 

 b) El personal acadèmic doctor que és membre del 
Departament 

 c) La resta de personal acadèmic del departament amb 
dedicació a temps complet. 

 d) El personal acadèmic del departament no comprès en els 
apartats anteriors 

 e) Una representació de l’estudiantat que es repartirà de la 
mateixa manera entre les dues seccions (quan això sigui factible 
perquè hi hagi candidatures). El percentatge de participació de 
l’estudiantat de primer, segon i tercer cicles serà, en conjunt, del 27% 
dels membres del Consell. 

 f) Una representació del personal d’administració i serveis 
destinat al departament de fins al 12% 

 

Departament d’Història 

 

Art. 5 

2. El Consell de departament està integrat per les persones següents: 

b) El personal  acadèmic doctor que és membre del departament. 

c) La resta de personal acadèmic del departament amb dedicació a 
temps complet. 

d) Una representació del personal acadèmic del departament no 
comprès en els apartats anteriors. 



f) Una representació de l’estudiantat de les titulacions de primer, 
segon i tercer cicles en les quals imparteix docència el departament. 
Els percentatges seran, respectivament, del 10’5, 10’5 i 7% totalitzant 
un 28% dels membres del departament. 

g) Una representació del personal d’administració i serveis destinat 
al departament del 12% dels membres del departament. 

 

Departament d’Història de l’Art i Història Social 

 

Art. 8 

El Consell de departament estarà integrat per: 

b) El personal acadèmic doctor que és membre del departament 

c) La resta de personal acadèmic del departament amb dedicació a 
temps complet. 

d) Un representant del personal acadèmic del Departament no 
comprès en els apartats anteriors. 

e) Una representació de l’estudiantat de les titulacions de primer i de 
segon cicle i dels programes de doctorat en les quals imparteix 
docència el Departament del 28% del nombre total dels membres del 
Consell de Departament. 

f) Una representació del personal d’administració i serveis destinat al 
Departament del 12% del nombre total dels membres del Consell de 
departament. 

 

Departament d’Hortofructicultura, Botànica i Jardineria 

 

Art. 9 Composició 

1.El Consell de departament estarà integrat per: 

 b) El personal acadèmic doctor del departament 

c)La resta del personal acadèmic adscrit al Departament amb 
dedicació a temps complet 



d) Una representació equivalent al 50% de la resta del personal 
acadèmic del departament no comprés en els apartats anteriors 

f) Una representació de l’estudiantat de primer i segon cicle en 
els quals el Departament imparteix docència 

g) Una representació del personal d’administració i serveis 
destinat al Departament, equivalent de fins al 12% del nombre total 
de membres del Consell. 

 

Departament d’Infermeria i Fisioteràpia 

 

Art. 9 Composició 

9.1 Integren el Consell de Departament: 

 9.1.2. El personal acadèmic doctor del Departament 

 9.1.3. La resta del personal acadèmic del Departament amb 
dedicació a temps complet. 

 9.1.4. Una representació del personal acadèmic del 
departament no comprés en els apartats anterior, sempre que no 
superi el 15% del professorat a temps complet, garantint en aquest 
percentatge una representació del 50% per àrea de coneixement 

 9.1.5. (...) Una representació de l’estudiantat de les titulacions 
de primer i de segon cicle en les quals imparteix docència el 
departament. El percentatge de participació de l’estudiantat de 
primer, segon i tercer cicle, en conjunt, serà del 26% del total de 
membres del consell 

 9.1.6. Una representació del personal d’administració i serveis 
destinat al Departament del 3% del total de membres del 
Departament. 

 

Departament d’informàtica i Enginyeria Industrial 

 

Art. 3 

1-Són membres del departament: 



a) El professorat adscrit al departament 
b) El personal investigador adscrit al departament 
c) El personal acadèmic en formació adscrit al departament 
d) El personal d’administració i serveis assignat al 

departament. 
 

Art. 6 

La composició del Consell de departament és la següent: 

 c) El personal acadèmic doctor que és membre del departament 

 d) La resta del personal acadèmic a temps complet 

 e) Un o una representant del personal acadèmic a temps parcial 
no comprés en els apartats anteriors, per cada dotze hores setmanals 
de docència contractades amb professorat a temps parcial. 

 f) Una representació del personal d’administració i serveis 
assignat al departament igual al 12% dels membres del Consell del 
departament. 

 g) Una representació de l’estudiantat de primer, segon i tercer 
cicle igual al 27% dels membres del Consell de departament (...). 

 

Departament de Matemàtica 

 

Art. 9 

El Consell de Departament estarà integrat per les persones següents: 

 b) El personal acadèmic doctor que sigui membre del 
Departament 

 c) La resta del persona acadèmic del Departament amb 
dedicació a temps complet, incloent el personal acadèmic en 
formació. 

 d) Una representació del personal docent i investigador a temps 
parcial i/o contractat temporal, igual a E[(n+1)/2] on n és el seu 
nombre 

f) Una representació de l’estudiantat de les titulacions de primer 
i de segon cicle del 24% del total de membres del  Consell  



 g) Una representació del personal d’administració i serveis 
destinat al Departament del 12% del total de membres del Consell, o 
bé tots els membres d’aquest col·lectiu en cas de no arribar a aquest 
percentatge. 

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl 

 

Art. 6: Composició del Consell de Departament 

El Consell de departament, d’acord amb els estatuts de la UdL, estarà 
integrat per: 

b) El personal acadèmic doctor que sigui membre del departament 

c) La  resta de personal acadèmic del departament amb dedicació a 
temps complert, inclòs el personal acadèmic en formació (ajudants i 
becaris d’investigació homologats) 

d) Una representació del personal docent i investigador a temps 
parcial i/o contractat temporal, igual al 50% del seu nombre. 

f) Una representació de l’estudiantat de les titulacions de primer i de 
segon cicle del 21% del total de membres del consell 

g) Una representació del personal d’administració i serveis destinat 
al Departament de fins al 12% del total de membres del consell 

 

Departament de Medicina 

 

Art. 9 

El Consell del Departament de Medicina estarà integrat per: 

b) El personal acadèmic doctor que sigui membre del departament 

c) La resta de personal acadèmic del departament amb dedicació a 
temps complet. 

d) El personal acadèmic del departament amb dedicació a temps 
parcial, sempre que no sigui superior al 50% del personal acadèmic 
amb dedicació a temps complet. 

f) Una representació de l’estudiantat de les  titulacions de primer i 
segon cicle en les quals el departament imparteixi docència. 



g) Una representació del personal d’administració i serveis destinat 
al Departament amb un percentatge de participació del 12%. 

El percentatge de participació de l’estudiantat de primer i segon, en 
conjunt, serà del 28% del total de membres del Consell.  

Departament de Medicina Experimental 

 

Art. 8 

1)El Consell de departament n’és l’òrgan superior de govern, i en 
formen part: 

a) Membres nats: 

 ii) El personal acadèmic doctor adscrit al Departament 

 iii) La resta de personal acadèmic adscrit al Departament amb 
dedicació a temps complet. 

 b) Representants d’altres col·lectius 

 i) Una representació del personal acadèmic adscrit al 
Departament que no estigui comprès en els apartats anteriors, 
equivalent al 10% del total dels membres del Consell 

 ii) Una representació dels estudiants dels ensenyaments en els 
quals participi el Departament, equivalent al 26% del total dels 
membres del Consell. 

 iii) una representació del Personal d’Administració i Serveis 
adscrit al Departament, de fins al 12% del total de membres del 
Consell. 

 

Departament de Pedagogia 

 

Art. 7 

2- El Consell de departament estarà integrat per: 

b) El personal acadèmic doctor que sigui membre del departament 

c) La resta de personal acadèmic del departament amb dedicació a 
temps complet 



d) Una representació del personal acadèmic del departament no 
comprés en els apartats anteriors. 

e) La totalitat del Pas destinat al departament, o una representació 
del 12% dels membres totals del consell de departament, cas de 
superar aquest percentatge. 

El percentatge de participació de l’estudiantat de primer i segon cicle, 
en conjunt, serà el 26% del total de membres del Consell. 

 

Departament de Psicologia 

 

Art. 7 

2- El consell de Departament estarà integrat per: 

b) El personal acadèmic doctor que sigui membre del departament 

c) La resta de personal acadèmic del departament amb dedicació a 
temps complet. 

d) Una representació del personal acadèmic del departament no 
comprés en els apartats anteriors. 

e) La totalitat del Pas destinat al departament, o una representació 
del 12% dels membres totals del consell de departament, cas de 
superar aquest percentatge. 

El percentatge de participació de l’estudiantat de primer i segon cicle, 
en conjunt, serà el 26% del total de membres del Consell. 

 

Departament de Ciència Animal 

 

Art. 7. El Consell de Departament 

1.El Consell de departament és l’òrgan superior de govern del 
Departament i està integrat per les persones següents: 

b) El personal acadèmic doctor que és membre del departament 

c) La resta de personal acadèmic del Departament amb dedicació a 
temps complet. 



d) Una representació del personal acadèmic del Departament no 
comprès en els apartats anterior, elegit entre si, igual a la meitat del 
seu nombre total. 

e) Una representació de l’estudiantat de les titulacions de primer i de 
segon cicle en les quals imparteix docència el Departament. El 
percentatge de participació de l’estudiantat, en conjunt, serà igual al 
26% del total de membres del Consell. 

f) El personal d’administració i serveis destinat al Departament. 

 

Departament de Producció vegetal i Ciència Forestal 

 

Art. 7 

1.El Consell de departament estarà integrat per les persones 
següents: 

3.El personal acadèmic doctor que es membre del departament. 

4.La resta de personal acadèmic del departament amb dedicació a 
temps complet. 

5.Una representació del personal acadèmic del departament no 
compres en els apartats anterior. 

7.Una representació de l’estudiantat de les titulacions de primer i 
segon cicle en les quals imparteix docència del departament. 

8.Una representació del personal d’administració i serveis destinat al 
departament de fins al 12% 

El percentatge de participació de l’estudiantat de primer i segon cicle, 
en conjunt, no pot ser inferior al 26% del total de membres del Consell 
ni superior al 28%. 

 

 

 

 

 



Departament de Química   

 

Art. 8 

El Consell de Departament està constituït per: 

b) El personal acadèmic doctor que és membre del Departament 

c) La resta del personal acadèmic del Departament amb dedicació a 
temps complet. 

d) El persona acadèmic a temps parcial fins a un nombre que no 
superi el 50% dels professors a temps complet. 

f) Una representació dels estudiants de segon i primer cicle, amb un  
percentatge del 27% del Consell 

g) Una representació del personal d’administració i serveis destinat 
al departament del 12% del total de membres del Consell. 

 

Departament de Tecnologia d’Aliments 

 

Art. 9 Composició 

El Consell de departament estarà integrat per: 

b) El personal acadèmic doctor que és membre del departament. 

c) La resta de personal acadèmic del departament amb dedicació a 
temps complet. 

d) Un representant del personal acadèmic del departament no 
comprès en els apartats anteriors 

e) Una representació de l’estudiantat de les titulacions de primer 
nivell i segon nivell que serà en conjunt, el 26% del total dels 
membres del Consell. La representació es dividirà a parts iguals entre 
els tres col·lectius 

f) Una representació del personal d’administració i serveis destinat al 
Departament de fins al 12%. 

 

 



 


