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REGLAMENT DEL DEPARTAMENT D'ENGINYERIA AGROFORESTAL 
 
 

  
 
TÍTOL PRIMER 
 

Naturalesa i finalitats 
 
Article 1 
 
El Departament d'Enginyeria Agroforestal de la UdL s'estructura d'acord amb el que disposa 
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de universitats, Llei 1/2003, de 19 de febrer, 
d'universitats de Catalunya, els Estatuts de la Universitat, aquest reglament i altres 
disposicions que li siguin d’aplicació. 
 
Article 2 
 
El Departament organitza i desenvolupa la recerca i la docència pròpia en les àrees de 
coneixement següents: Enginyeria Agroforestal, Enginyeria Hidràulica, Expressió Gràfica en 
l'Enginyeria i Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures, així com en les que la 
UdL li assigni. 
 
Article 3 
 
1. Són membres del Departament: el professorat, el personal investigador i el personal 
acadèmic en formació que hi està adscrit, l'estudiantat de doctorat matriculat en el programes 
del Departament i el personal d'administració i serveis que hi està destinat. 
 
2. A més dels membres esmentats en l’apartat anterior, qualsevol persona pot col·laborar 
temporalment amb el departament en funcions específiques de docència,  formació, recerca, 
assessorament o administració i serveis, però sense tenir-ne la consideració de membre. 
 
Article 4 
 
1. Són funcions del Departament: 
 

a) Planificar i desenvolupar la recerca en l’àmbit de les seues àrees de coneixement. 
 
b) Organitzar i desenvolupar la docència pròpia de les respectives àrees de coneixement 

en el primer i segon nivell, d’acord amb els plans d’estudis i l’ordenació dels estudis 
feta en els centres docents. 

 
c) Organitzar i desenvolupar els programes de doctorat. 

 
d) Organitzar i desenvolupar cursos de formació continuada i altres activitats 

acadèmiques, adreçades o no a l’obtenció de títols o diplomes. 
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e) Conèixer la docència i la recerca que duen a terme els seus membres i vetllar per llur 

qualitat, tot col·laborant amb els centres en la millora de la qualitat de la docència. 
 

f)  Participar en la formació del personal acadèmic i, si escau, del personal 
d’administració i serveis del Departament. 

 
g) Participar, d’acord amb la legislació vigent en el procés de selecció, formació, 

promoció i, si s’escau, remoció del personal destinat al Departament. El Departament 
ha de col·laborar en l’elaboració de la proposta del personal necessari per dur a terme 
les seues funcions. 

 
h) Participar en els òrgans de govern de la Universitat en els termes previstos en els 

Estatuts. 
 

i) Col·laborar en les tasques encaminades a la formació permanent de totes les persones 
graduades. 

 
j) Proposar l’establiment, la modificació o la supressió de les matèries dels plans 

d’estudis relatives a les seues àrees de coneixement. 
 

k) Proposar els membres titulars i suplents que han d’integrar les comissions 
encarregades de resoldre la provisió de les places de professorat, i els nombres dels 
tribunals que han d’avaluar les tesis doctorals. 

 
l) Administrar els serveis, els equipaments i els recursos del Departament. 

 
m) Proposar la planificació pluriennal del personal acadèmic, d’acord amb les seues 

necessitats docents i de recerca i els criteris bàsics de política de professorat establerts 
pel Consell de Govern. 

 
n) Totes les altres funcions orientades al compliment adequat de les seues finalitats o les 

que li atribueixin els Estatuts i els reglaments de la Universitat i la legislació vigent, i 
també les que li han estat encomanades pel Consell de Govern. 

 
Art. 5 
 
1. El Departament ha de distribuir entre els seus membres la docència que li pertoqui i n’ha 
de donar compte als òrgans de govern de la Universitat competents. 
 
3. En l’assignació de la tasca docent, el Departament, sens perjudici del compliment de la 
normativa de dedicació del professorat, pot preveure una participació particularment intensiva 
d’un o més dels seus membres docents en tasques de recerca. 
 
Article 6 

 
1. El Departament ha d’establir anualment els seus objectius en el marc de la planificació 
general i ha de fer anualment un informe d’avaluació i seguiment del seu assoliment.  
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2. El Departament ha d’establir anualment els criteris de distribució dels ingressos provinents 
de la partida pressupostària que li hagi estat assignada en el pressupost de la Universitat i n’ha 
d’acordar el repartiment.  
 
 
TÍTOL SEGON 
 

Òrgans de govern 
 
Article 7 
 
Els òrgans de govern del Departament són el Consell de Departament, el director o directora i 
el secretari o secretària. 
 
CAPÍTOL I 
 
Consell de Departament 
 
Article 8 
 
1. El Consell de Departament està integrat pels membres següents: 
 

a) El director o directora i el secretari o secretària del Departament. 
 
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 anteriors. 
 

e) Una representació del 9% de l’estudiantat de doctorat. 
 
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. 

 
 

Article 9 
 
1. El Consell de Departament és l'òrgan superior de govern del Departament. 
 
2. Les competències del Consell de Departament són les següents: 
 

a) Elaborar el Reglament del Departament. 
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b) Elaborar i aprovar la planificació anual i l’avaluació de docència i de recerca del 
Departament i vetllar pel seu compliment. 

 
c) Garantir la realització de la docència encarregada al Departament. 
 
d) Planificar les despeses del Departament, aprovar els criteris de distribució del 

pressupost anual i supervisar l’administració de les dotacions pressupostàries 
corresponents. 

 
e) Elegir i remoure del seu càrrec el director o directora del Departament, d’acord amb el 

que s’estableix en aquest reglament. 
 
f) Determinar les necessitats de places de professorat i personal investigador, fer les 

corresponents sol·licituds de convocatòria i proposar les necessitats del personal 
d’administració i serveis. 

 
g) Informar de la provisió de places i participar en els procediments de selecció del 

personal acadèmic, d’acord amb el que preveuen els Estatuts de la UdL. 
 
h) Conèixer i aprovar l’activitat investigadora i acadèmica dels seus membres, vetllar per 

la seva qualitat i emetre’n informe, si escau. 
 
i) Aprovar l’informe anual d’avaluació i seguiment del Departament 
 
j) Promoure els ensenyaments de tercer cicle. 

 
k) Les altres que li atribueixin els Estatuts o el Reglament. 

 
Article 10 
 
1. El Consell de Departament es reunirà, com a mínim, dues vegades l'any en sessió ordinària 
que convocarà el director o la directora a iniciativa pròpia o a petició de, com a mínim, el 
20% dels seus membres. Les reunions del Consell es convocaran amb un termini no inferior a 
set dies naturals.  
 
2. A l’ordre del dia s’inclouran els assumptes que hagin estat proposats a petició de qualsevol 
membre del Departament. 
 
3. Amb caràcter extraordinari es podrà convocar el Consell per tractar temes urgents, amb tan 
sols tres dies d’anticipació.  
 
4. A les reunions de Consell de Departament no es podran tractar temes diferents als que 
s’hagin determinat, llevat que hi siguin presents tots els membres del Consell i es declari la 
urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria. 
 
5. Per a la vàlida constitució del Consell de Departament, a l’efecte de dur a terme les 
sessions, deliberacions i la presa d’acords es requerirà en primera convocatòria la presència 
del director o directora, del secretari acadèmic o secretària acadèmica, o de les persones que 
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els substitueixin i d’almenys la meitat de la resta de membres del Consell. En la segona 
convocatòria el quòrum haurà de ser del 20% dels membres del Consell. 
 
 
6. El Consell es constituirà per un període de tres anys. A les reunions del Consell de 
Departament hi podran assistir, amb veu i sense vot, tots els membres del Departament que 
no siguin membres del Consell. L’actualització dels membres nats del Consell es durà a 
terme automàticament quan es produeixi la incorporació al Departament.  
 
7. El secretari o la secretària estendrà l’acta detallada de les decisions preses pel Consell, que 
estarà a disposició de tots els membres del Departament i que haurà de ser aprovada a la 
reunió següent del Consell. 
 
8. El Consell decidirà el procediment que s’ha de seguir per dur a terme l’elecció de la 
representació del professorat acadèmic que no n’és membre nat.  
 
Article 11 
 
Els acords del Consell es prendran normalment per consens. Si cal fer votacions, els acords es 
prendran per majoria, sempre que el nombre d'abstencions en la votació sigui inferior al 50% 
dels presents, i excepte en els casos següents: 
 

a) Per a les modificacions del Reglament, caldrà la majoria regulada a l’article 20 
d’aquest reglament. 

 
b) Per a l'elecció i la remoció del director o la directora, caldrà les majories qualificades 

que es preveuen en els articles 12 i 13 d'aquest reglament. 
 
CAPÍTOL II 
 
Director o directora 
 
Article 12 
 
El director o directora de Departament té la representació del Departament, n’exerceix la 
direcció, la gestió ordinària i la coordinació i executa els acords del seu Consell. 
 
Elecció del director o la directora del Departament. 
 
1. El procés electoral s’obrirà quan el Consell de Departament fixi la composició de la mesa 
electoral i el procediment electoral. En tot cas el procediment electoral garantirà la possibilitat 
del vot per correu d’acord amb la normativa general o electoral. 
 
2. El Consell de Departament elegeix el director o directora de Departament entre els 
professors i professores doctors del Departament amb vinculació permanent amb la 
Universitat. Si no n’hi ha, en els Departaments constituïts sobre les àrees de coneixement a 
què es refereix l’apartat tercer dels articles 58 i 59 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats poden ser elegits director funcionaris de cossos docents universitaris 
no doctors. El nomenament correspon al rector o rectora. 
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. 
 
3. En primera i segona volta serà elegit el candidat o candidata que obtingui el suport de més 
del 50% dels membres del Consell. 
 
4. En tercera volta, serà elegit o elegida el candidat o candidata que rebi més vots, sempre que 
obtingui el suport de més del 30% dels membres del Consell. 
 
5. Un cop exhaurits els mecanismes previstos per a l’elecció del director o directora sense que 
s’hagi presentat cap candidatura o cap no hagi assolit la majoria requerida, la designació 
correspon al Consell de Govern.  
 
6. La durada del càrrec de director o directora serà de tres anys, i només es pot renovar 
consecutivament una vegada. 
 
7. En cas de vacant del director o directora s’obrirà un nou procés electoral i el nou director o 
directora, tindrà un mandat amb durada de 3 anys. 
 
Article 13 
 
El director o la directora podrà ser remogut o remoguda del seu càrrec pel Consell, i 
s'hauran de complir les condicions següents:  
 

a) La remoció haurà de fer-se en una reunió de Consell especialment 
convocada per estudiar aquesta qüestió, que constituirà el punt únic de 
l'ordre del dia. La convocatòria es podrà fer a petició d'un 30% de membres 
del Consell, dels quals no més de la meitat poden procedir d'un dels tres 
grups representats (professorat, estudiantat i PAS). L'escrit de petició, que 
s'adjuntarà a la convocatòria, haurà d'exposar les raons per les quals es 
proposa la remoció. 

 
b) Correspon al secretari o secretària de Departament la responsabilitat de la 

convocatòria, que haurà de fer en el termini màxim de trenta dies i un 
mínim de set, comptats a partir del dia següent de la presentació de la 
proposta.  

 
c) La votació sobre la proposta serà secreta, i per fer efectiva la remoció caldrà 

que hagin participat a la votació almenys el 50% de membres del Consell. 
 
Article 14 
 
En cas d'absència temporal del director o directora del Departament, el secretari o secretària 
n’assumirà les funcions. 
 
Article 15 
 
Són competències del director o directora de Departament: 
 

a) Representar el Departament. 
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b) Presidir les reunions del Consell de Departament i executar-ne els acords. 
 
c) Coordinar i impulsar les activitats investigadores i acadèmiques del Departament. 
 
d) Dirigir la gestió pressupostària i administrativa del Departament. 
 
e) Dirigir la planificació d’activitats investigadores i acadèmiques del Departament i la 

distribució de la càrrega docent dels seus membres i promoure iniciatives per 
millorar-ne el funcionament. 

 
f) Vetllar pel compliment de les tasques docents del personal acadèmic del Departament 

i adoptar les iniciatives escaients. 
 
g)  Totes les altres funcions relatives als departaments que no estan expressament 

atribuïdes al Consell. 
 

 
 
 
CAPÍTOL III 
 
El secretari o la secretària 
 
Article 16 
 

1. El secretari o secretària és la persona fedatària dels acords del Consell de 
Departament i hi exerceix les funcions d’arxivament, registre i custòdia documental. 
És nomenat entre el personal acadèmic a temps complet del departament i remogut 
del seu càrrec pel director o directora, a qui assisteix en l’exercici de les seues 
funcions. 

 
2.  No podrà ser secretari o secretària el professorat que estigui afectat per una comissió 

de serveis. 
 
 
TÍTOL TERCER 
 
Les comissions 
 
Article 17 
 
1. Les comissions són òrgans que actuen per delegació del Consell de Departament. Tindran 
caràcter obert i podran participar-hi tots els membres del Consell que ho desitgin. 
 
2. Per la seva naturalesa, les comissions no prenen decisions ni les executen, sinó que 
informen, coordinen i elaboren propostes sobre els temes que els òrgans de govern del 
Departament els encomanin. 
 



 

 8 

TÍTOL QUART 
 

Règim econòmic 
 
Article 18 
 
La distribució dels recursos assignats per la Universitat s'efectuarà d'acord amb la proposta de 
necessitats i el pressupost anual de funcionament, i tenint en compte els criteris utilitzats pel 
Consell de Govern de la Universitat per a la seva assignació. 
 
Article 19 
 
Els ingressos obtinguts per contractes, convenis, serveis i projectes d'investigació subscrits 
pel personal acadèmic del Departament seran administrats pels seus responsables. 
 
TÍTOL CINQUÈ 
 

Forma del Reglament 
 
Article 20 
 
El Consell del Departament podrà proposar al Consell de Govern la reforma del Reglament. 
La proposta de reforma serà acceptada si obté el vot favorable de la majoria absoluta dels 
membres del Consell i l’elevarà al Consell de Govern perquè sigui aprovada. 


