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REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE PRODUCCIÓ VEGETAL I 
CIÈNCIA FORESTAL  
 
 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1 
 
El Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL s'estructura d'acord amb el 
que disposa la Llei Orgànica d’Universitats 6/2001, de 21 de desembre de 2001, modificada 
per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOMLOU), sobre departaments universitaris, la 
normativa establerta per la UdL, aquest reglament i altres disposicions que li siguin 
d'aplicació. 
 
 
TÍTOL PRIMER 
 
Estructura 
 
Article 2 
 
El Departament organitzarà i desenvoluparà les activitats de docència i investigació en l'àmbit 
de les àrees que l'integren. És també un instrument de participació en el govern de la 
Universitat. 
 
Article 3 
 
El Departament assumeix les funcions que li atribueixen els Estatuts de la UdL i la Llei 
Orgànica d’Universitats que consisteixen bàsicament en donar suport a les activitats i 
iniciatives docents i investigadores del professorat desenvolupament de l’activitat científica, 
tècnica i artística, així com a la formació d’investigadors i atendrà tant a la recerca bàsica com 
a la recerca aplicada. 

 
En particular les funcions del Departament són les següents: 
 

a) Organitzar i desenvolupar la recerca i la docència pròpies de les seves àrees de 
coneixement, d'acord amb els plans d'estudis l'ordenació dels estudis feta en els 
centres docents. 

 
b) Organitzar i desenvolupar els cursos de doctorat en les seves àrees, així com 
coordinar l'elaboració i la direcció de tesis doctorals; tot això tenint en compte els 
criteris que, per a l'obtenció del títol de Doctor, aprovi el Govern a proposta del 
Consell d'Universitats. 

 
c) Col·laborar en les tasques encaminades a la formació permanent de totes les 
persones graduades. 
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d) Organitzar i desenvolupar cursos de tercer cicle i altres activitats, adreçades o no a 
l'obtenció de títols o diplomes acadèmics. 

 
e) Participar en la formació del personal acadèmic i del personal d'administració i 
serveis de la Universitat. 

 
f) Participar, d'acord amb la legislació vigent, en el procés de selecció, formació, 
promoció i remoció 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. 

 
g) Participar en els òrgans de govern de la Universitat en els termes previstos en els 
seus estatuts. 

 
h) Promoure i dur a terme treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com 
desenvolupar cursos d'especialització. Impulsar la renovació pedagògica i científica 
i, si s’escau, tècnica o artística dels seus membres. 

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

 
j) Administrar els serveis, els equipaments i els recursos del Departament. 
 
k) 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 per la Junta de Govern. 

 
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 per la Junta de Govern. 

 
Article 4 
 
1. Els membres del Departament són els següents: 
 

a) El professorat adscrit al Departament. 
 
b) El personal investigador adscrit al Departament. 
 
c) Les becàries i els becaris postgraduats i l'estudiantat dels programes de doctorat 
dirigits pel Departament i que hi desenvolupen la seva tasca. 

 
d) El personal d'administració i serveis assignat expressament al Departament. 
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2. Podrà, a més a més, col·laborar en el Departament un altre personal amb funcions 
específiques de docència, formació, investigació, assessorament, administració i serveis, 
sense que se’l consideri membre. Cap membre del Departament no podrà pertànyer a un altre 
Departament al mateix temps. 
 
 
TÍTOL SEGON 
 
Òrgans de govern 
 
Article 5 
 
Els òrgans de govern del Departament són els següents: 
 

a) El Consell de Departament 
 
b) La Junta de Departament 
 
c) El director o la directora del Departament 
 
d) El secretari o la secretària del Departament 

 
 
CAPÍTOL I  
 
El Consell de Departament 
 
Article 6 
 
El Consell de Departament és l'òrgan superior de govern del Departament. 
 
Article 7 
 
1. El Consell de Departament estarà integrat per les persones següents: 
 
2. El director o la directora i el secretari o la secretària del Departament. 

 
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 

anteriors. 
 

6. Una representació de l’estudiant de doctorat. 
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7. Una representació de l’estudiantat de les titulacions de primer i segon cicle en les quals 
imparteix docència el departament. 
 

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

 
9. El percentatge de participació de l’estudiantat de primer, segon cicle i tercer cicle, en 

conjunt, no pot ser inferior al 26% del total de membres del Consell ni superior al 28%. 
 

Article 8 
 
Les funcions del Consell de Departament són les següents: 
 

a) Elaborar el seu propi reglament de règim intern. 
 

b) Elaborar i aprovar la planificació anual de la docència encarregada al departament. 
 

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 pressupostaries 
corresponents. 

 
e) Elegir i remoure, si s’escau, el director o la 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 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 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 funcions que li atribueixin els Estatuts de la UdL i la legislació vigent. 
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Article 9 
 
El Consell de Departament es reunirà, com a mínim, dues vegades l'any en sessió ordinària. 
Podrà reunir-se també en sessió extraordinària, que convocarà el director o la directora a 
iniciativa pròpia o a petició de, com a mínim, el 30% dels seus membres. El Consell s'elegirà 
per un període de tres  anys. La representació de l'estudiantat s'actualitzarà cada any. A les 
reunions del Consell de Departament, hi podran assistir, amb veu i sense vot, tots els 
membres del Departament. 
 
Article 10 
 
Per constituir el Consell i per tal que siguin vàlids els acords que s’hi prenguin, caldrà que hi 
siguin presents el director o la directora, el secretari acadèmic o la secretària acadèmica i, 
com a mínim, en 1a convocatòria, la meitat més u dels seus membres, i en 2a convocatòria, el 
30% dels mateixos. Els acords del Consell s’hauran de prendre normalment per consens. Si 
cal fer votacions, els acords s’hauran de prendre per majoria simple, sempre que el nombre 
d'abstencions sigui inferior al 50% dels presents, excepte en els casos següents: 
 

a) Per a modificacions del Reglament. 
 
b) Per a l'elecció i la renovació del director o la directora. 

 
 
 
CAPÍTOL II 
 
La Junta de Departament 
 
Article 11 
 
La Junta de Departament és l'òrgan de representació permanent del Consell. 
 
Article 12 
 
La Junta de Departament estarà constituïda per les persones següents: 
 

a) El director o la directora del Departament, que la presideix. 
 
b) El secretari o la secretària del Departament, que també ho serà de la Junta. 
 
c) Els vice-presidents i les vice-presidentes de les comissions Docent i d'Investigació. 
 
d) Un representant del professorat dels cossos docents universitaris elegit per i entre 
aquest professorat del Consell de Departament. 

 
e) Un representant del personal d'administració i serveis del Consell de Departament, 
elegit entre ells. 
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f) Tres representants de l'estudiantat (un de cada cicle) del Consell de Departament, 
elegit entre ells. 

 
g) Un representant de la resta del personal acadèmic dels membres del Consell de 
Departament. 

 
Article 13 
 
Les funcions de la Junta de Departament són les següents: 
 

a) Coordinar les activitats de les comissions. 
 
b) Elaborar la memòria de les comissions. 
 
c) Elaborar el pressupost anual. 
 
d) Elaborar la programació de les activitats docents, el pla d'investigació i la 
programació de les altres activitats que calguin. 

 
e) Preparar l'ordre del dia de les reunions del Consell de Departament. 
 
f) Fer propostes al Consell sobre qualsevol qüestió de la seva competència. 
 
g) Adoptar decisions pròpies de la competència del Consell quan ho justifiquin raons 
d'urgència. 

 
h) Altres funcions que li atribueixi la normativa vigent. 

 
Article 14 
 
1. La Junta de Departament serà convocada pel president o per la presidenta, per pròpia 
iniciativa o a proposta de qualsevol dels seus membres. 
 
2. Per constituir la Junta caldrà la presència de la meitat dels seus membres. Els acords de la 
Junta es prendran per majoria simple, sempre que el nombre d'abstencions sigui inferior al 
50% dels presents. 
 
3. Es reunirà, com a mínim, una vegada cada dos mesos i es renovarà quan ho faci el Consell. 
 
4. Els seus membres seran elegits per un període de tres anys excepte en el cas de 
l'estudiantat, que s'actualitzarà cada any. Aquesta elecció es durà a terme d'acord amb l'article 
12 d’aquest reglament referent a la seva constitució. 
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CAPÍTOL III 
 
El director o la directora del Departament 
 
Article 15 
 
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. 
 
En particular, son funcions del director o la directora del Departament: 
 
a) Presidir les reunions del Consell de Departament i executar-ne els acords. 
 
b ) Responsabilitzar-se de l'administració dels pressupostos assignats al Departament, d'acord  
amb el que estipulin les bases d'execució dels pressupostos de la UdL.  
 
c) Coordinar i impulsar les activitats investigadores i acadèmiques del Departament.  
 
d) 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.  
 
e) Promoure els ensenyaments de tercer cicle. Assumir les competències que no hagin estat 
expressament atribuïdes a altres òrgans de govern del Departament.  
 
Article 16 
 
Elecció del director o la directora del Departament. 
 
El rector o la rectora nomenarà el director o la directora de departament, que el Consell de 
Departament haurà elegit entre les  professores i professors doctors amb vinculació 
permanent a la universitat.  
 
En el cas d’haver-hi diverses candidatures, serà escollida la candidatura  que, en votació 
secreta obtingui el major nombre de vots. En cas d’haver-hi una única candidatura aquesta es 
considerarà elegida si, en la votació, obté més vots a favor que en contra. 
 
2. La durada del mandat del director o la directora del Departament serà de tres anys i només 
es podrà renovar consecutivament una vegada. 
 
3. En el supòsit que s'hagin exhaurit els mecanismes previstos en el Reglament per a l'elecció 
del director o la directora sense que cap candidatura no hagi assolit la majoria requerida, en 
farà la designació el Consell de Govern. En aquest cas, també regiran les limitacions previstes 
en el paràgraf anterior. 
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Article 17 
 
1.  A proposta de, com a mínim, la meitat dels membres del Departament, el Consell haurà de 
fer una reunió extraordinària per debatre i votar la remoció del director o la directora. 
 
2. La revocació serà efectiva si la proposta obté la majoria absoluta, és a dir, la meitat més u 
dels assistents. 
 
Article 18 
 
En cas d'absència temporal no superior a un mes (excloent-ne les vacances reglamentàries), el 
secretari o la secretària assumirà les funcions del director o la directora. En cas d'absències 
més prolongades, la Junta  haurà d’elegir un director o directora en funcions. 
 
CAPÍTOL IV 
 
El secretari o la secretària 
 
Article 19 
 
1. El secretari o la secretària es la persona fedatària dels acords del consell de departament i 

hi exerceix les funcions d’arxivament, registre i custodia documental. Es 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. El secretari o la secretària  cessarà quan ho faci el director o la directora. 
 
En particular les funcions del secretari o secretaria són les següents: 
 

a) Col·laborar en la coordinació del Departament. 
 
b) Ser fedatari o fedatària dels seus acords. 
 
c) Totes les altres que el director o la directora, el Consell o les disposicions legals li 
atribueixin. 

 
 
TÍTOL TERCER 
 
Les comissions 
 
Article 21 
 
Les comissions són òrgans d'assessorament que actuen per delegació del Consell de 
Departament. 
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Article 22 
 
Per la seva naturalesa, les comissions no prenen decisions ni les executen, sinó que informen, 
coordinen i elaboren propostes sobre els temes que aquest reglament o els òrgans de govern 
del Departament els encomanin. 
 
Article 23 
 
1. Les comissions poden ser fixes o conjunturals. Les comissions fixes seran la d'Investigació 
i la Docent. Les comissions conjunturals es constituiran per resoldre assumptes concrets i 
deixaran d'actuar un cop aquests s'hagin resolt. 
 
2. Les comissions fixes es constituiran per al mateix període que el Consell. 
 
CAPÍTOL I 
 
Comissió d’Investigació 
 
Article 24 
 
La Comissió d’Investigació està formada per les persones següents: 
 

a) El director o la directora del Departament, que la presideix. 
 
b) Els responsables dels programes de doctorat del Departament. 
 
c) Dos membres del professorat dels cossos docents universitaris del Departament. 
 
d) Un o una representant del personal investigador. 
 
e) Un o una representant de la resta del personal acadèmic del Departament. 
 
f) Un o una representant de l’estudiantat de tercer cicle del Departament no inclòs en 
l'apartat anterior. 

 
La Comissió d'Investigació podrà convidar un membre extern al Departament quan ho 
requereixi un tema concret. 
 
Article 25 
 
Les funcions de la Comissió d’Investigació són les següents: 
 

a) Elaborar la memòria anual d'investigació del Departament. 
 
b) Elaborar el Pla d'investigació. 
 
c) Elaborar el pressupost anual d'investigació. 
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d) Realitzar les propostes de dotació d’infrastructura d'investigació. 
 
e) Coordinar la utilització de la infrastructura d'investigació. 
 
f) Proposar programes de doctorat i cursos de postgrau. 
 
g) Informar sobre la concessió de beques i ajuts a la investigació. 
 
h) Informar sobre la composició de tribunals de les tesis doctorals realitzades al 
Departament. 

 
i) Proposar i assignar el tutor o la tutora per als projectes fi de carrera d'investigació del 
segon cicle. 

 
j) Altres que el Consell i/o el director o la directora del Departament li encomanin. 
 

Article 26 
 
La Comissió elegirà un vicepresident o una vicepresidenta entre els seus components, que 
serà membre de la Junta de Departament i que actuarà com a president o presidenta en 
absència del director o la directora. 
 
CAPÍTOL II 
 
Comissió Docent 
 
Article 28 
 
La Comissió Docent està formada per les persones següents: 
 

a) El director o la directora de Departament, que la presideix. 
 
b) Tres membres del professorat dels cossos docents universitaris i un o una representant 
de la resta del personal acadèmic del Departament. 

 
c) Un o una representant de l’estudiantat de primer cicle i un o una representant de 
l’estudiantat de segon cicle que tinguin cursades, com a mínim, el 50% de les 
assignatures impartides pel Departament en el seu cicle corresponent. S'assegurarà, en 
tot cas, la seva representació. 

 
Article 29 
 
Les funcions de la Comissió són les següents: 
 

a) Elaborar la memòria docent anual del Departament. 
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b) Informar sobre les necessitats de professorat i la seva forma de provisió. 
 
c) Proposar a la Junta anualment, abans de l'inici del curs, el projecte docent del 
Departament i la seva quantificació econòmica. 

 
d) Organitzar i coordinar la docència de les assignatures de primer i segon cicles. 
 
e) Elaborar la metodologia d'avaluació del professorat del Departament. 
 
f) Conèixer i avaluar l'activitat docent. 
 
g) Proposar i assignar els tutors i les tutores als treballs i projectes fi de carrera que no 
siguin d'investigació. 

 
h) Altres que el Consell i/o el director o la directora del Departament li encomanin. 

 
Article 30 
 
La Comissió elegirà un vicepresident o una vicepresidenta entre els seus components, que 
serà membre de la Junta de Departament i actuarà com a president o presidenta en absència 
del director o la directora. 
 
TÍTOL QUART 
 
Règim econòmic 
 
Article 31 
 
La distribució dels recursos assignats per la Universitat s'efectuarà d'acord amb la proposta de 
necessitats i pressupost anual de funcionament, i tenint en compte els criteris utilitzats per la 
Junta de Govern de la Universitat per a la seva assignació. 
 
Article 32 
 
Els ingressos obtinguts per contractes, convenis, serveis i projectes d'investigació subscrits 
pel personal acadèmic del Departament podran ser administrats pels seus responsables. 
 
 
Disposició final 
 
La proposta de modificació d'aquest reglament és competència del Consell. Per dur-ne a 
terme la modificació, caldrà la presència del 50% dels membres del Consell i el vot afirmatiu 
del 60% dels presents. En cas de prosperar, la proposta de modificació serà elevada a la Junta 
de Govern.  
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