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REGLAMENT DEL DEPARTAMENT D'HISTORIA 

 
 
Els Estatuts de la Universitat de Lleida, seguint el que determinen la LOMLOU i la LUC, 
estableixen que els departaments són unitats de docència i investigació encarregades de 
coordinar els ensenyaments d’un o diversos àmbits de coneixement en un o diferents 
centres, d’acord amb la programació docent de la Universitat, de donar suport a les 
activitats i iniciatives docents i investigadores del seu professorat i d’exercir les funcions 
que li atorguin els estatuts de la Universitat. 
 
Amb aquest objectiu es constitueix el Departament d'Història de la UdL i s'elabora aquest 
reglament interior, d'acord amb la legislació i la normativa que li sigui d’aplicació quant al 
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu i els acords 
dels òrgans de govern pertinents de la Universitat de Lleida.  
 
 
Article 1 
 
És voluntat del Departament d'Història d'agrupar les àrees de coneixement que permetin 
desenvolupar la docència i la recerca corresponent a totes les èpoques i àmbits de la 
disciplina històrica. En el moment de la seva constitució, aquest departament està format 
per les àrees de coneixement següents: 
 
a)Arqueologia 
 
b) Prehistòria 
 
c) Història Antiga 
 
d) Història Medieval 
 
e) Història Contemporània 
 
f) Història i Institucions Econòmiques 
 
 
Article 2 
 
1. Són membres del Departament d'Història: 
 
a) El professorat adscrit a les seves àrees de coneixement.  
 
b) El seu personal investigador. 
 
c) El personal acadèmic en formació que hi està adscrit. 
 
d) L'estudiantat de doctorat dels programes del departament. 
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e) El personal d'administració i serveis que hi estigui destinat. 
 
2. Ningú no podrà ser membre de més d'un departament. Es podrà autoritzar l'adscripció 
temporal de membres d'un altre departament al Departament d'Història i informar 
favorablement l'adscripció dels membres d'aquest darrer a un altre departament, d'acord 
amb la normativa vigent i els Estatuts de la UdL. 
 
3. Podrà col·laborar-hi temporalment qualsevol altra persona amb funcions específiques de 
docència, formació, recerca, assessorament, administració i serveis, sense que sigui 
considerada membre del Departament.  
 
4. En particular, el Departament d'Història podrà disposar d'investigadors associats o 
investigadores associades. La seva adscripció es farà a proposta d'una àrea de coneixement 
o unitat i serà aprovada o desestimada pel Consell de Departament. Les persones 
proposades hauran de ser llicenciades i la seva vinculació serà temporal, revisada 
anualment i relacionada amb un projecte o tasques concretes. No seran membres del 
Consell de Departament ni dels consells d’Unitat, però podran ser convocades per a temes 
específics.  
 
 
Article 3 
 
Són funcions del departament d'Història: 
 
a) Planificar i desenvolupar la recerca en l'àmbit de llurs 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. 
 
e) Conèixer la docència i la recerca que duen a terme llurs 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 de la Universitat. 
 
g) Participar, d'acord amb la legislació vigent i aquests Estatuts, 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 aquests 
Estatuts. 
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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 llurs 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 membres 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 llurs 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 llurs finalitats o les que els 
atribueixen els Estatuts i els reglaments de la Universitat i la legislació vigent, i també les 
que els han estat encomanades pel Consell de Govern. 
 
 
Article 4 
 
El Departament d’Història tindrà un Consell de departament, un Director o una Directora i 
un secretari o una secretària. El Departament podrà organitzar-se en seccions i equips de 
recerca departamentals o interdepartamentals. El professorat de cada àrea de coneixement o 
àrees afins podrà organitzar-se conjuntament per a objectius destinats al perfeccionament 
de la docència i recerca o coordinació de l'activitat corresponent a les seves àrees de 
coneixement. 
 
 
Article 5 
 
1. El Consell de Departament és l'òrgan superior de govern del Departament d'Història i es 
reunirà, com a mínim, de manera ordinària, un cop cada dos mesos. De manera 
extraordinària podrà reunir-se quan el convoqui el director o la directora o ho demanin per 
escrit el 30% dels seus membres. 
 
2. El Consell de Departament està integrat per les persones 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 personal acadèmic del departament no comprès en els apartats 
anteriors. 
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e) Una representació de l'estudiantat de doctorat. 
 
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. 
 
 
Article 6 
 
1. Són competències del Consell de Departament: 
 
a) Elaborar el Reglament del Departament.  
 
b) Elaborar i aprovar el Pla anual de docència i recerca.  
 
c) Garantir la realització de la docència encarregada al Departament. El Consell distribuirà 
l'activitat docent que pertoqui entre els membres del Departament i, sens perjudici de la 
Normativa de dedicació del professorat, podrà preveure una participació particularment 
intensiva d'un o més dels seus membres docents en tasques de recerca. 
 
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 la directora. 
 
f) Elaborar la planificació plurianual del personal acadèmic del Departament, determinar les 
necessitats de places de professorat i personal investigador, fer les corresponents 
sol·licituds de convocatòria i proposar les necessitats de 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 els Estatuts de la UdL. 
 
h) Conéixer 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 atribueixen els Estatuts o el reglament.  
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Article 7 
 
 
1. El director o la directora del Departament ostenta la representació del departament, 
n'exerceix la funció de direcció i gestió ordinària i executa els acords del seu Consell. 
 
2. El director o la directora de Departament serà elegit o elegida pel Consell de 
Departament, en els termes establerts pels Estatuts de la Universitat de Lleida, entre els 
seus professors i professores doctores amb vinculació permanent a la Universitat de Lleida. 
Si ningú no obtingués el vot favorable del 30% dels membres del Consell, es durà a terme 
una segona votació.  
 
3. La durada del mandat del director o la directora de Departament serà de tres anys i 
només es podrà renovar, consecutivament, una sola vegada.  
 
4. En el cas que no s'hagués presentat cap candidatura o aquesta no hagués reunit les 
condicions per a la seva elecció, s'aplicarà el que s’estableix a l'article 72.2dels Estatuts de 
la UdL. 
 
5. El director o la directora pot ser remogut o remoguda del seu càrrec mitjançant moció de 
censura presentada a què doni suport un 20% dels membres del Consell, i aprovada amb el 
vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
 
Article 8 
 
Són funcions del director o la directora de departament: 
 
a) Representar el Departament. 
 
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, supervisar-ne el compliment i 
promoure iniciatives per millorar-ne el funcionament. 
 
f) Promoure els ensenyaments de tercer cicle. 
 
g) Totes les competències que li atorguin la normativa vigent, els Estatuts de la UdL i 
aquest reglament, així com les funcions relatives al Departament que no hagin estat 
expressament atribuïdes al seu Consell. 
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Article 9 
 
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. Són també funcions del secretari o la secretària: 
 
a) Col·laborar en la coordinació del departament. 
 
b) Comunicar la convocatòria i l'ordre del dia, pels mitjans adients, als membres del 
Consell de Departament i recollir-ne per escrits els acords. 
 
c) Vetllar pel compliment tècnic de les decisions del Consell del Departament. 
 
d) La connexió entre l'estructura acadèmica i administrativa del Departament. 
 
e) Totes les altres funcions que el director o la directora, així com les normes generals i  
aquest reglament li encarreguin. 
 
 
Article 10 
 
1. El Consell de Departament funcionarà en ple. L’ordre del dia serà fixat pel director o la 
directora. El Consell podrà decidir la seva modificació, d’acord amb allò que estableix la 
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.  
 
2. El Consell de Departament, llevat dels que tinguin caràcter extraordinari per qüestions 
d'urgència, haurà de ser convocat, com a mínim, amb set dies d'anticipació. Per a la 
validesa de les seves decisions, pel que fa a la primera convocatòria, caldrà, en el moment 
d'obrir-se la sessió, que hi hagi un quòrum format per la meitat més un dels seus 
components;  i, pel que fa a la segona, que hi hagi la quarta part dels seus membres, llevat 
de les reunions contemplades a l’article 7.2. d’aquest reglament. Cobertes aquestes 
exigències inicials, l'absència de membres del Consell en el decurs de la reunió no 
invalidarà les decisions d'aquells que continuïn, llevat del cas que el Consell decidís el 
contrari.  
 
3. Amb tot, el quòrum, serà exigit quan es tracti d'elegir o remoure la direcció, quan el 
debat afecti algun membre del Departament o aquest consideri que poden lesionar-se 
greument els seus interessos, quan s'hagin de prendre acords sobre la planificació plurianual 
del personal acadèmic, concessions de noves places o canvis d'adscripció d'àrees de 
coneixement i quan s'hagin de proposar els noms de les comissions de selecció de 
concursos.  
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4. Les decisions s’adoptaran per majoria simple. Les votacions seran fetes amb la modalitat 
que el Consell decideixi, si bé caldrà que siguin secretes quan un dels seus components ho 
demani. Els membres del Consell no podran delegar el seu vot. 
5. El secretari o la secretària, a cada sessió del Consell de Departament, sotmetrà a 
l'aprovació l'acta de la sessió anterior.  
 
 
Article 11 
 
El director o la directora del Departament podrà delegar funcions específiques o la seva 
representació a qualsevol membre del Consell, tot informant-ne degudament al Consell, a la 
primera reunió que tingui lloc. 
 
 
Article 12 
 
Les seccions del Departament d’Història es constituiran sobre criteris d'afinitat científica, i 
àmbits d'especialització i recerca del Departament i hauran de comptar amb el nombre 
mínim de membres que estableixi el Consell de Govern. Els seus objectius són afavorir el 
desenvolupament de la investigació i millorar la docència sense implicar divisions 
estructurals al si del Departament. Les seccions, a efectes pressupostaris, administratius i 
docents, estaran vinculades a les decisions dels òrgans de govern del Departament. 
 
 
Article 13 
 
Són membres de les seccions departamentals les persones següents: 
 
a) El professorat adscrit. 
 
b) El personal acadèmic en formació i el personal investigador. 
 
c) Els estudiants de doctorat. 
 
d) El PAS destinat a serveis o infrastructures relacionades amb la secció. 
 
 
 
Article 14 
 
Les seccions tindran Consell de Secció i director o directora de Secció. 
 
 
Article 15 
 
1. Són funcions del Consell de Secció: 
 
a) Proposar i desenvolupar les línies de recerca i docència pròpies en el marc de la 
planificació del Departament. 
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b) Elegir el director o la directora de Secció.  
 
2. El consell de Secció està format pel personal acadèmic, els becaris i becàries, el PAS 
destinat i una representació de l’estudiantat de la secció, equivalent a un 28% del Consell. 
 
 
Article 16 
 
Són funcions del director o de la directora de Secció: 
 
a) Exercir la representació de la Secció. 
 
b) Coordinar les diferents activitats. 
 
c) Executar els acords del Consell de Secció. 
 
La durada del seu mandat és d'un any. 
 
 
Article 17 
 
1. Per proposar la reforma, la derogació o la renovació d’aquest reglament caldrà la 
convocatòria expressa del Consell de Departament, feta amb quinze dies d'anticipació i 
l'acord de la majoria absoluta dels seus components. En cas de prosperar la proposta, 
aquesta serà elevada al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
2. En cas de dubtes en la interpretació d’aquest reglament, el director o la directora del 
Departament decidirà. 
 
 


