REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ ANIMAL
Aprovat per l’acord núm. 114/2003 del Consell de Govern provisional de 4 de novembre de 2003.
Modificat per l’acord núm. 271/2009 del Consell de Govern de 29 d’octubre de 2009.
Canvi de la denominació del Departament de Producció Animal pel de Departament de Ciència Animal aprovada per l’acord núm. 3/2016 del Consell de
Govern de 27 de gener de 2016

REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIA ANIMAL
Modificació de l’article 4 del reglament del Departament de Ciència Animal, aprovada per l’acord núm. 66/2016 del Consell de Govern de 30 de març de
2016

PRELIMINAR
Article 1. Àmbit d'aplicació
1. El Departament de Ciència Animal de la Universitat de Lleida es regeix d’acord amb la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya,
i la Llei orgànica 4/2007, de 21 de desembre, que modifica la Llei d’universitats; els Estatuts de la
Universitat de Lleida, les normes d’aquest reglament i altres disposicions que li siguin d’aplicació.
2. Aquest reglament desenvolupa la normativa de funcionament intern del Departament de Ciència
Animal (DPA) de la Universitat de Lleida (UdL). La normativa aquí inclosa estendrà la seva aplicació a
tots els components de l'esmentat Departament quant a membres d'aquest.
Article 2. Seu
La seu del Departament de Ciència Animal és el campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Agrària de la Universitat de Lleida, sens perjudici de l'extensió de les seues activitats a d’altres indrets.
Article 3. Funcions
Són funcions del Departament:
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 els 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 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
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.
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PERSONAL
Article 4. Àrees de coneixement
El Departament està constituït per les àrees de coneixement d’Anatomia i Anatomia Patològica
Comparades, Medicina i Cirurgia Animal, Producció Animal, Sanitat Animal, Zoologia i totes les altres
àrees que el Consell de Govern de la Universitat de Lleida assigni al Departament; així mateix, el
Departament aplega el personal acadèmic de les especialitats que corresponen a les esmentades
àrees.
Article 5. Membres
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 els 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.

GOVERN
Article 6. Òrgans de govern
Els òrgans de govern del DPA són el Consell de Departament, el director o directora i el secretari o
secretària.
Article 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:
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,
elegit entre si, igual a la meitat del seu nombre total.
e) Una representació de l'estudiantat de doctorat i 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 igual al 26% del total de membres del
Consell. La representació de l’estudiantat de doctorat serà igual al 25% de la participació total de
l’estudiantat al Consell de Departament.
f) El personal d'administració i serveis destinat al Departament.
Article 8. Competències del Consell
Són competències del Consell de Departament:
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 el director o directora del Departament, d'acord amb el que s'estableix en el
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.
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h) Conèixer i aprovar l'activitat investigadora i acadèmica dels seus membres, vetllar per la seua
qualitat i emetre'n informes, segons s'escaigui.
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.
Article 9. Reunions del Consell
1. El Consell de Departament s’ha de reunir, en període lectiu, almenys quatre cops cada any en
sessió ordinària. També pot ser convocat en sessió extraordinària pel director o directora o pel 20% o
més dels seus membres. En aquest darrer cas, és necessari que entre les persones que formulen la
petició hi hagi almenys representants de dos estaments.
2. Les reunions del Consell de Departament estan obertes als altres membres del Departament que hi
poden assistir amb veu però sense vot.
Article 10. Constitució del Consell
Perquè la constitució del Consell sigui vàlida a l’efecte de dur a terme les reunions, deliberacions i
presa d’acords, es requereix en primera convocatòria la presència del director o directora i del
secretari o secretària o, si s’escau, dels qui els substitueixen, i de la meitat almenys dels seus
membres.
La sessió queda vàlidament constituïda en segona convocatòria si hi són presents almenys un terç
dels seus membres.
Article 11. Convocatòria del Consell
1. La convocatòria del Consell de Departament la fa el secretari o secretària en nom del director o
directora amb suficient antelació, preferentment amb un mínim de set dies i en cap cas, amb una
antelació inferior a 48 hores. L'ordre del dia de les reunions del Consell de Departament el fixa el
director o directora. També s’inclou a l'ordre del dia els assumptes que hagin estat proposats per
almenys una cinquena part dels components del Consell de Departament.
2. No pot ser objecte d'acord cap assumpte que no consti en l'ordre del dia, llevat que siguin presents
tots els membres del Consell de Departament i se'n declari la urgència pel vot favorable de la majoria.
Article 12. Desenvolupament de les sessions del Consell
El Consell de Departament és presidit pel director o directora. En cas d’absència és presidit pel
membre del Consell de Departament en qui delega. El secretari o secretària aixeca l’acta de cada
sessió, que ha de ser aprovada en la següent reunió.
Article 13. Adopció d'acords del Consell
1. Els acords del Consell de Departament es prenen normalment per consens. Si cal dur a terme
votacions, els acords es prenen per majoria simple dels assistents, sempre que el nombre
d'abstencions no sigui superior al 50% dels presents, i excepte en els casos següents:
a) Per a les modificacions del Reglament cal el vot afirmatiu de més de la meitat dels membres del
Consell de Departament.
b) Per a l'elecció i remoció del director o directora se segueixen les normes dels articles 15 i 18
d'aquest reglament.
2. Les votacions es fan a mà alçada i són secretes quan ho demana un membre del Consell de
Departament i sempre que afecten persones. No s'admet la delegació de vot, tal com indica l'article
192 dels Estatuts de la UdL.
Article 14. El director o directora
1. El director o directora, màxima autoritat del DPA, té la representació del Departament, n’exerceix la
direcció, la gestió ordinària i la coordinació i executa els acords del Consell de Departament.
2. Són competències del director o directora:
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.
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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 al Departament que no estan expressament atribuïdes al Consell
de Departament.
Article 15. Elecció del director o directora
1. El Consell de Departament elegeix el director o directora entre els professors i les professores
doctors amb vinculació permanent a la Universitat. Per a l'elecció és necessari:
a) La presència de almenys dos terços dels membres del Consell de Departament.
b) L’obtenció en la primera volta d’un nombre de vots favorables igual o superior al 60% dels membres
del Consell de Departament.
c) L’obtenció en la segona i la tercera volta del suport de la majoria simple dels membres presents a la
votació.
2. Si s’exhaureixen els mecanismes anteriors sense que s’hagi presentat cap candidatura o cap no
hagi assolit la majoria requerida, la designació correspon al Consell de Govern. En aquest cas
regeixen també les limitacions previstes en l’article 17.
Article 16. Vacant
Si la plaça de director o directora resta vacant, és director o directora en funcions el catedràtic o
catedràtica a temps complet més antic. Si no hi ha cap catedràtic o catedràtica, és director o directora
en funcions el catedràtic o catedràtica d'escola universitària a temps complet més antic o el professor
o professora titular d'universitat a temps complet més antic. Si tampoc no n'hi ha, és director o
directora en funcions el professor o professora titular d'escola universitària a temps complet més antic.
Article 17. Durada del mandat
La durada del mandat del director o directora és de tres anys i només es pot renovar consecutivament
una vegada.
Article 18. Moció de censura
A proposta del 20% dels membres del Consell de Departament, aquest pot remoure el director o
directora, sempre que el nombre de vots favorables a la proposta de moció de censura sigui almenys
del 50% dels membres del Consell de Departament.
Article 19. Substitució temporal
En cas d'absència del director o directora, es substituït pel membre del professorat amb vinculació
permanent a la Universitat en qui hagi delegat.
Article 20. Delegació de funcions
La delegació de funcions del director o directora es produeix únicament en casos extraordinaris i
justificats; en tot cas, la delegació ha de ser acceptada pel Consell de Departament.
Article 21. El secretari o secretària
1. El secretari o secretària del Departament 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. En cas d'absència del secretari o secretària, es substituït en les seves funcions pel personal
acadèmic a temps complet que el director o directora designi.

RÈGIM ECONÒMIC
Article 22.
1. Per atendre les seves necessitats, el Departament de Ciència Animal compta amb la part dels
pressupostos de la UdL que li és assignada i de qualsevol altre recurs que pugui ser-li atribuït.
2. La distribució pressupostària es duu a terme d'acord amb els criteris següents:
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a) Una part del pressupost ordinari assignat per la UdL al DPA serveix per cobrir les despeses
d'administració i serveis generals del Departament. La resta es reparteix entre totes les assignatures
impartides pel Departament.
b) El pressupost de recerca assignat per la UdL es distribueix d'acord amb els barems de valoració de
les activitats de recerca que aprovi el Consell de Departament.
c) Qualsevol altre fons de finançament es distribueix amb l'aprovació del grup beneficiari de l'ajut.
3. El repartiment del pressupost anual ha de ser aprovat pel Consell de Departament.
4. L'autorització de les despeses i el control de la gestió del Departament es fa segons les bases
d'execució dels pressupostos de la Universitat de Lleida.

DOCÈNCIA I RECERCA
Article 23.
El Consell de Departament planifica anualment les activitats acadèmiques i coordina les activitats
investigadores, fa la distribució de la càrrega docent dels seus membres i supervisa el compliment de
les tasques assignades a cadascú dels seus membres.

ESTRUCTURA
Article 24. Comissions consultives del Consell de Departament
1. Les comissions consultives del Consell de Departament estudien, per encàrrec del director o
directora o bé del Consell de Departament, els temes propis del seu àmbit i n’eleven els informes o
propostes resultants al Consell de Departament.
2. Les comissions estan formades per tres membres, elegits entre els que formen part del Consell de
Departament, i dels quals almenys un és professorat ordinari, que la presideix.
3. Els membres de les comissions consultives, fins a un màxim de dos, es renoven cada mandat,
excepte els alumnes que es renoven cada curs acadèmic, i es reuneixen sempre que el president o
presidenta o un dels seus membres ho demana.
4. Les comissions no tenen per si mateixes capacitat decisòria, per la qual cosa són òrgans que
només assessoren el Consell del Departament.
5. El Departament compta almenys amb tres comissions estables: la Comissió Econòmica, la
Comissió Acadèmica i la Comissió d'Investigació.
Article 25. Comissió Econòmica
1. La Comissió Econòmica té com a objectiu vetllar pel bon funcionament econòmic del Departament i
elaborar propostes respecte de l'organització del règim econòmic intern del Departament.
2. Són funcions de la Comissió Econòmica:
Elaborar una proposta anual per al repartiment dels recursos econòmics del Departament.
Supervisar trimestralment els comptes del Departament, així com el tancament al final de l'exercici.
Totes les altres funcions que el Consell del Departament li assigna.
Article 26. Comissió Acadèmica
1. La Comissió Acadèmica té com a objectiu l'elaboració d'una proposta per a l'organització i el
seguiment de la qualitat dels ensenyaments de primer i segon cicle.
2. Són funcions de la Comissió Acadèmica:
Proposar l'organització anual de la docència.
Col·laborar amb l'avaluació de la qualitat de la docència.
Preparar possibles adaptacions o modificacions dels plans d'estudis.
Relacionar-se amb els òrgans competents dels centres on el Departament imparteixi docència.
Elaborar la part docent de la Memòria anual del Departament.
Totes les altres funcions que el Consell del Departament li assigna.
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Article 27. Comissió d'Investigació
1. La Comissió d'Investigació té com a objectiu potenciar el tercer cicle dins del Departament, així com
donar suport a l'activitat científica duta a terme pels membres del Departament.
2. És membre nat d'aquesta comissió el professor o professora responsable del programa de doctorat.
3. Són funcions de la Comissió d'Investigació:
Coordinar, organitzar i fer el seguiment de la qualitat de l'ensenyament en el tercer cicle.
Organitzar, adjudicar i vetllar pel bon ús dels laboratoris, animalaris i altres dependències que el
Departament té assignades per al desenvolupament de l'activitat docent i investigadora.
Elaborar la part investigadora de la Memòria anual del Departament.
Totes les altres funcions que el Consell del Departament li assigna.
Article 28. Unitats internes
1. Els membres del Departament poden agrupar-se en unitats segons criteris de tipus acadèmic i/o
científic, sense que això impliqui la consolidació de divisions estructurals en el si del Departament, ni
tingui cap repercussió externa en relació amb el conjunt de la Universitat pel que fa a la distribució del
pressupost de la dotació de personal.
2. Les unitats han d’estar formades almenys per tres professos o professores del Departament amb
dedicació a temps complet i la seva finalitat i manera d'operar ha de ser aprovada per majoria
absoluta en el Consell de Departament.
Disposició final
A proposta d'un terç, com a mínim, dels membres del Departament de Ciència Animal, el Consell de
Departament es reuneix de manera extraordinària per debatre i votar propostes de modificació
d'aquest reglament. La votació és nominal i secreta, i la proposta de modificació és acceptada i
tramitada si obté el número de vots afirmatius indicat a l'article 13 d'aquest reglament.
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