
REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE MEDICINA 
 

PREÀMBUL 
 
Els Estatuts de la Universitat de Lleida, aprovats pel Decret 201/2003, de 26 d'agost, 
DOG de 8 de setembre de 2003, estableixen en l'art. 8a, que la UdL s'estructura en 
departaments, i en el capítol I del títol primer dels Estatuts es preveuen les directrius 
generals de funcionament dels departaments universitaris.  
En el capítol IV, secció primera, del títol segon, articles 69 a 74, s'estableixen les 
normes de govern dels departaments. El Reglament del Departament de Medicina 
s’elabora d’acord amb els articles 19 i 69.  
 
TÍTOL PRELIMINAR  
 
Article 1  
 
El nom del Departament és Medicina.  
 
Article 2  
 
1 El Departament de Medicina es regirà per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, pels Estatuts 
de la Universitat de Lleida, i per les normes i disposicions dictades en l’exercici de les 
seves competències respectives, i per altres disposicions que li siguin d'aplicació.  
 
2 Seran objectius del Departament la promoció, el desenvolupament i la transmissió 
dels coneixements científics en les àrees de coneixement de Medicina, Psiquiatria, 
Pediatria, Dermatologia,  Toxicologia i Medicina Legal i Forense així com en altres que 
en el futur puguin derivar-se del desenvolupament del pla d'estudis, en les seves 
vessants d'assistència, docència i recerca.  
 
Article 3  
 
1 El Departament de Medicina desenvoluparà les seves funcions dins del marc de la 
Universitat de Lleida.  
 
2 El Departament tindrà la seva seu a la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida, sense restricció ni limitació que les seves activitats es puguin 
estendre a d'altres indrets.  
 
TÍTOL PRIMER  
 
Les funcions i l'estructura  

 
Article 4  
 
Són funcions del Departament:  
 
a) Coordinar la docència i la recerca pròpies dels ensenyaments d’un o varis àmbits del 
coneixement en un o varis centres, d'acord amb la programació docent de la universitat.  



 
b) Conèixer i vetllar per la qualitat de la docència i de la recerca que duen a terme els 
membres del Departament, tot col·laborant amb els centres en la millora de la qualitat de 
la docència.  
 
c) Participar en la formació del personal acadèmic i el personal d'administració i serveis 
de la Universitat.  
 
d) Participar, d'acord amb la legislació vigent i els Estatuts de la Universitat de Lleida, 
en el procés de selecció, formació, promoció i, si escau, destitució del personal destinat 
al Departament. El Departament col·laborarà en l'elaboració de la proposta del personal 
necessari per dur a terme les seves funcions.  
 
e) Participar en els òrgans de govern de la Universitat en els termes previstos en els 
Estatuts de la Universitat de Lleida.  
 
f) Col·laborar en les tasques encaminades a la formació permanent de totes les persones 
que s'hi hagin graduat.  
 
g) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de les matèries dels plans 
d'estudis relatives a les seves àrees de coneixement.  
 
h) Proposar els membres titulars i suplents que hauran d'integrar les comissions 
encarregades de resoldre la provisió de les places de professorat, i els o les membres 
dels tribunals que hauran d'avaluar les tesis doctorals.  
 
i) Administrar els serveis, equipaments i recursos del departament.  
 
j) Proposar la planificació plurianual del personal acadèmic, d'acord amb les seves 
necessitats docents i de recerca i els criteris bàsics de política de professorat establerts 
pel Consell de Govern.  
 
k) Participar en la Comissió Mixta pel desenvolupament del Conveni ICS-UdL.  
 
l) Totes les altres funcions orientades al compliment adequat de les seves finalitats o les 
que els atribueixin els Estatuts i reglaments de la Universitat i la legislació vigent, i, 
també, les que els hagin estat encomanades pel Consell de Govern.  
 
Article 5  
 
1 Els o les membres del Departament de Medicina són el professorat, el personal 
investigador i el personal acadèmic en formació que hi estigui adscrit i el personal 
d'administració i serveis que hi estigui destinat.  
 
2 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.  
 
3 Ningú podrà ser membre de més d'un departament.  
 



TÍTOL SEGON  
 
La docència  

 
Article 6  
 
El Departament de Medicina distribuirà entre els seus membres la docència que els 
pertoqui, i en donarà compte als òrgans de govern competents de la Universitat. En 
l'assignació de la tasca docent, el Departament, sens perjudici del compliment 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.  
 
Article 7  
 
1 L'activitat del Departament de Medicina s'atindrà a un pla anual de docència i recerca.  
 
2 Anualment, el Departament establirà els criteris de distribució i supervisarà 
l'administració dels ingressos provinents de la partida pressupostària que li hagi estat 
assignada en el pressupost de la Universitat.  
 
 
TÍTOL TERCER  
 
El Consell del Departament  

 
Article 8  
 
El Consell del Departament de Medicina és l'òrgan superior de govern del Departament 
i es reunirà, com a mínim, un cop cada 3 mesos. 
 
Article 9 
El Consell del Departament de Medicina estarà integrat per: 
 
a) El director o la directora i el secretari o la secretària del Departament. 
 
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.  
 
e) Una representació de l'estudiantat de doctorat.  
 
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, segon i tercer cicles, en 
conjunt, serà del 28% del total de membres del Consell. D’aquest percentatge un 75% 
correspondrà als alumnes de primer i segon cicle. 
 
Article 10 
 
Són competències del Consell del Departament de Medicina: 
 
a) Elaborar el reglament del Departament. 
 
b) Elaborar i aprovar la planificació anual 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 la 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-ne les 
sol·licituds corresponents de convocatòria i proposar les necessitats del personal 
d'administració i serveis.  
 
g) Informar sobre la provisió de places i participar en els procediments de selecció del 
personal acadèmic, d'acord amb el que preveuen els Estatuts de la Universitat de Lleida.  
 
h) Conèixer i aprovar l'activitat investigadora i acadèmica dels i les membres del 
Departament, vetllar per la seva qualitat i emetre'n informe, si escau.  
 
i) Les altres que els Estatuts de la Universitat de Lleida o aquest reglament li 
atribueixin.  
 
Article 11  
 
La durada del mandat del Consell del Departament de Medicina serà de tres anys, llevat 
de la representació de l’estudiantat, que es renovarà cada any. La forma d'elecció dels i 
les membres del Consell s'atindrà a la normativa electoral de la Universitat de Lleida.  
 
Article 12  
 
Les reunions del Consell del Departament seran convocades pel director o la directora 
amb una antelació mínima de 3 dies. A l'escrit de la convocatòria hi figuraran el dia, 
l'hora, el lloc de la reunió i l'ordre del dia.  
 
A més de les reunions ordinàries, es podran convocar reunions extraordinàries quan ho 
sol·licitin per escrit (de forma justificada) al director o la directora, una tercera part dels 
o les membres del Consell del Departament, o bé per iniciativa del director o directora. 



El quòrum per a l'inici de les sessions s'estableix en la meitat més un o una dels o les 
membres del Consell, a més del director o la directora i del secretari acadèmic o la 
secretària acadèmica del Departament. En segona convocatòria no caldrà quòrum. Els 
acords es prendran per majoria simple, sempre que el nombre d’abstencions sigui 
inferior al 50% dels o les presents. En cas d'empat el director o directora tindrà vot de 
qualitat. Les votacions seran secretes sempre que ho demani un o una membre del 
Consell.  
 
TÍTOL QUART  
 
Les comissions  

 
Article 13  
 
El Departament disposarà de tres comissions: la de Docència, la de Professorat i la de 
Recerca.  
 
Article 14  
 
La Comissió de Docència estarà constituïda per deu membres, cinc del personal 
acadèmic, entre els quals hi haurà el director o la directora del Departament, i cinc de 
l’estudiantat, entre les que formen el Consell del Departament. La Comissió estarà 
presidida pel director del Departament o per la persona en qui delegui. Els acords es 
prendran per majoria simple i en cas d'empat el director o la directora tindrà vot de 
qualitat.  
 
Article 15  
 
Són funcions de la Comissió de Docència:  
 
a) Elaborar el pla docent anual d'acord amb les directrius establertes per la Comissió  
d'Estudis del centre i amb especificació dels programes i objectius.  
 
b) Vetllar per la qualitat de la docència i promoure les innovacions adients.  
 
c) Establir els mecanismes d'avaluació d'acord amb la normativa de la Universitat de  
Lleida.  
 
d) Desenvolupar el Pla d'Estudis en les àrees que corresponguin al Reglament.  
 
Article 16 
 
La Comissió de Professorat està constituïda per cinc membres del professorat a temps 
complet i dos del professorat a temps parcial i estarà presidida pel secretari o la 
secretària del Departament o la persona en qui delegui. Els acords es prendran per 
majoria simple. 
 
Article 17 
 
Les funcions de la Comissió de Professorat seran: 



 
a) Informar el Consell del Departament sobre les necessitats del professorat.  
 
b) Adequar el professorat a les diferents àrees de coneixement segons les necessitats.  
 
c) Elaborar un barem de mèrits per a la provisió de places de professorat contractat  
d'acord amb la normativa de la Universitat de Lleida.  
 
d) Proposar les comissions de selecció que han de jutjar la provisió d'aquestes places.  
 
Article 18  
 
La Comissió de Recerca i Estudis de Tercer Cicle estarà constituïda per cinc professors 
doctors o 5 professores doctores, entre els quals un o una serà elegit o elegida president 
o presidenta. Els acords seran presos per majoria simple.  
 
Article 19 
 
Són funcions de la Comissió de Recerca i Estudis de Tercer Cicle: 
 
a) Promoure la realització de tesis doctorals.  
 
b) Aprovar la tramesa a la Comissió de Doctorat de la Universitat de Lleida de les tesis  
doctorals que es realitzin al Departament.  
 
c) Proposar la composició de les comissions que han de jutjar les tesis doctorals 
realitzades pels membres del Departament.  
 
Article 20 
 
Sempre que sigui possible, cap membre del Departament podrà pertànyer a més d'una 
comissió. 
 
Article 21 
 
Les propostes de les comissions seran aprovades pel Consell del Departament.  
 
 
TÍTOL CINQUÈ  
 
El director o la directora i el secretari o la secretària del Departament  

 
Article 22 
 
1 El director o la directora del Departament té la representació del Departament, 
n'exerceix la direcció, la gestió.  
 
2 El director o la directora del Departament és elegit o elegida entre els professors o les  
professores doctors o doctores amb vinculació permanent a la UdL que siguin membres 
del Departament. El seu nomenament correspon al rector o a la rectora. La candidatura 



elegida requerirà el suport, en primera votació, d'almenys un 30% dels membres del 
Consell. En cas de ser necessària una segona votació, si hi ha un candidat únic, cal que 
el nombre de vots favorables superi el nombre de vots en contra.  
En el cas de dues o més candidatures, serà elegida la que obtingui més nombre de vots.  
 
3 La durada del mandat del director o la directora del Departament serà de tres anys i 
només es podrà renovar consecutivament una vegada.  
 
4 Donat cas que s'hagin exhaurit els mecanismes previstos en el Reglament per a 
l'elecció del director o la directora sense que s'hagi presentat cap candidatura o que cap 
hagi assolit la majoria requerida, en farà la designació el Consell de Govern. En aquest 
cas regiran també les limitacions previstes en el paràgraf anterior.  
 
5 Per a la revocació del director o la directora del Departament caldrà acord per majoria  
absoluta del Consell del Departament en reunió convocada exclusivament per aquesta 
finalitat i que sigui sol·licitada per un terç dels membres del Consell del Departament.  
 
Article 23 
 
El secretari o la secretària serà nomenat o nomenada entre el personal acadèmic a temps  
complet del Departament, i remogut o remoguda del seu càrrec pel director o la 
directora del Departament a qui assistirà en l'exercici de les seus funcions. El secretari o 
la secretària serà la persona fedatària dels acords del Consell del Departament i exercirà 
les funcions d'arxiu, registre i custòdia documental.  
 
TÍTOL SISÈ  
 
El pressupost  

 
Article 24 
 
El Consell del Departament autoritzarà la distribució del pressupost assignat al 
Departament. El director o la directora del Departament tindrà la facultat d'autoritzar les 
despeses i l'ordenació dels pagaments corresponents a les quantitats que hagin estat 
assignades pel pressupost de la Universitat, d'acord amb la seua distribució interna 
acordada en Consell del Departament.  
En cas d'haver-hi partides pressupostàries no gastades, revertiran al romanent general 
del Departament.  
 
Article 25 
 
Per a l'autorització de les despeses i el control de la gestió del Departament, es seguirà 
la normativa de la Universitat de Lleida referent a administració i comptabilitat.  
 
TÍTOL SETÈ  
 
La planificació anual  

 
Article 26  
 



Abans de començar el curs acadèmic, el Consell del Departament debatrà i aprovarà, si 
escau, en una sessió específicament dedicada a aquest punt, la planificació anual de la 
docència i la recerca, que haurà de tenir en compte:  
 
a) Crèdits teòrics i pràctics per a cada assignatura.  
 
b) Professors o professores responsables.  
 
c) Objectius d'aprenentatge.  
 
d) Sistemes d'avaluació d'acord amb la normativa de la Universitat de Lleida.  
 
e) Programes de mestratges oficials.  
 
f) Cursos de formació continuada.  
 
g) Altres cursos i seminaris.  
 
h) Línies de recerca que es duguin a terme, amb els seus responsables, els o les 
participants i el finançament. 
 
i) Altres aspectes que es considerin d'interès.  
 
 
TÍTOL VUITÈ  
 
L'avaluació de la docència i de la recerca  

 
Article 27 
 
El Consell del Departament avaluarà anualment l'activitat docent i investigadora dels i 
les membres del seu personal acadèmic i n'emetrà informe, que serà remès a la 
Comissió per a l'Avaluació i Millora de la Docència i a la Comissió de Recerca de la 
Universitat de Lleida. Els criteris d'avaluació s'atindran als de les esmentades 
Comissions i, en qualsevol cas, es tindran en compte els aspectes següents:  
 
a) Compliment de les activitats docents assignades, tant pràctiques com teòriques.  
 
b) Compliment de l'horari docent.  
 
c) Enquestes de l’estudiantat.  
 
d) Participació en òrgans de gestió i govern o comissions del Departament, del centre o 
de la UdL. 
 
e) Participació en activitats docents de doctorat. 
 
f) Organització i participació en cursos, conferències i seminaris. 
 
g) Publicacions científiques amb especificació del grau d'impacte que han tingut. 



 
h) Finançament obtingut per a projectes de recerca. 
 
i) Beques, premis i distincions obtingudes. 
 
j) Tesis doctorals realitzades o dirigides. 
 
k) Llibres, monografies i altres publicacions docents. 
 
l) Estades en altres centres. 
 
m) Presentacions i comunicacions a congressos. L'assistència a congressos no es 
considerarà un criteri d'avaluació. 
 
n) Participació en programes de formació continuada del professorat en metodologies 
educatives. 
 
 
TÍTOL NOVÈ  
 
La modificació del Reglament  

 
Article 28  
 
La modificació del present Reglament es podrà realitzar a proposta del Consell del 
Departament, i requerirà convocatòria extraordinària del Consell amb un únic punt a 
l'ordre del dia. Per aprovar una proposta de modificació caldrà una majoria de dos terços 
dels i les membres del Consell. Un cop sigui aprovada, la proposta de modificació 
s’elevarà a la Junta de Govern.  


