
REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA 
 
 
TÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1 
 
El Departament de Química de la UdL s'estructura d'acord amb el que disposa la Llei  
Orgànica 4/2007 de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica d’Universitats 
6/2001, de 21 de desembre, la Llei d'Universitats de Catalunya 1/2003, de 20 de febrer, els 
Estatuts de la UdL aprovats pel Claustre el 7 d’abril de 2003, aquest reglament i altres 
disposicions que li siguin d'aplicació, amb plena capacitat per al compliment dels seus fins. 
 
Article 2  
 
El Departament de Química de la Universitat de Lleida realitza la seva tasca de recerca i 
docència en l'àmbit de la Química, la Bioquímica, Biologia Molecular  i la Didàctica de les 
Ciències Experimentals 
 
 
TÍTOL I. ESTRUCTURA I FUNCIONS 
 
Article 3 
 
D´acord amb els Estatuts de la Universitat, i atenent criteris de dispersió geogràfica, el 
Departament podrà estructurar-se en Seccions. 
 
Article 4 
 
El Departament assumeix les funcions següents: 
 
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 el segon nivell, d'acord amb els plans d'estudi 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 i vetllar per la qualitat de la docència i de la recerca que duen a terme llurs 
membres, 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 dels Estatuts de la UdL, en el procés de 
selecció, formació, promoció i, quan s'escaigui, remoció del personal destinat al 
departament. El departament col·laborarà 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 de la UdL. 
 
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'estudi 
relatives a llurs àrees de coneixement. 
 
k) 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. 
 
l) Administrar els serveis, els equipaments i els recursos del departament. 
 
m) Distribuir el pressupost anual de funcionament del Departament  
 
n) 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 de la UdL. 
 
o) Fer convenis i realitzar serveis amb entitats públiques o privades, o amb persones 
físiques, per a la realització de treballs de caràcter didàctic, científic o tècnic. 
   
p) Totes les altres funcions orientades al compliment adequat de llurs finalitats o les que 
els atribueixen els Estatuts i reglaments de la Universitat i la legislació vigent, i també 
les que els han estat encomanades pel Consell de Govern de la UdL. 
 
 
Article 5  Membres 
 
1. Són membres del departament el professorat, el personal investigador i el personal 

acadèmic en formació que hi estigui adscrit, l'estudiantat de doctorat matriculat en 
els programes del departament i el personal d'administració i serveis que hi estigui 
destinat. 

 
2. Podrà, a més a més, col·laborar en el Departament un altre Personal amb funcions 

específiques de docència, de formació, d'investigació, d'assessorament, d'administració 
i serveis, sense que se li’n consideri membre. Cap membre del Departament podrà 
pertànyer a un altre Departament al mateix temps. 

 
 
TÍTOL II.ÒRGANS DE GOVERN 
 
Article 6 
 
Els Òrgans de govern del Departament són: 
 
- El Consell de Departament. 
- La Junta de Departament. 
- El director o directora de Departament. 
- El secretari o secretària de Departament. 



 
CAPÍTOL I. Consell de Departament 
 
Article 7 
 
El Consell de Departament és l'òrgan superior de govern del Departament. 
 
Article 8 
 
El Consell de Departament  està  constituït per: 
 
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 del personal acadèmic del Departament amb dedicació a temps complet. 
 
d) El personal acadèmic a temps parcial fins a un nombre que no superi el 50% dels 
professors a  temps complet. 
 
e) Un representant dels estudiants de tercer cicle que cursen els programes de doctorat    
del Departament. 
 
f) Una representació dels estudiants de segon i primer cicle, de manera que amb els 
estudiants de l’apartat anterior es garanteixi un percentatge del 27 % del Consell.  
 
g) Una representació del personal d’administració i serveis destinat al Departament del 
12% del total de membres del Consell. 
 
Article 9 
 
Són competències del Consell de Departament: 
 
a) Elaborar el Reglament del Departament.  
 
b) Elegir i, si escau, remoure del seu càrrec el director o directora del Departament. 
  
c) 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. 
 
d) Aprovar l’informe anual d’avaluació i seguiment del departament. 
 
e) Planificar les despeses del departament, aprovar els criteris de distribució del 
pressupost anual i supervisar l'administració de les dotacions pressupostàries 
corresponents. 
 
f) Elaborar i aprovar la planificació anual de docència i de recerca del Departament i 
vetllar pel seu compliment. 
 
g) Garantir la realització de la docència encarregada al departament. 
 



h) 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. 
 
i) Conèixer i aprovar l'activitat investigadora i acadèmica dels seus membres, vetllar per 
la seva qualitat i emetre'n informe, segons s'escaigui.  
 
j) Promoure els ensenyaments de tercer cicle. 
 
k) Aprovar, si escau, la creació i supressió de seccions departamentals d'acord amb el que 
preveu l'article 18 dels Estatuts de la UdL. 
 
l) Aquelles altres funcions que li atribueixi la legislació vigent. 
 
Article 10. 
 
1. És deure dels membres del Consell assistir a les seves reunions i col·laborar per la seva 

eficàcia. 
 
2. Els membres del Consell que ho siguin per representació, llevat dels estudiants, 

s’elegiran per un període de tres anys. La representació dels estudiants s'actualitzarà 
cada any. 

 
3. El Consell de Departament es reunirà, com a mínim, dues vegades a l'any en sessió 

ordinària. Podrà reunir-se en sessió extraordinària que convocarà el Director del 
Departament a iniciativa pròpia o a petició de, com a mínim, el 20% dels seus 
membres. 

 
4. A les reunions del Consell de Departament hi podran assistir, amb veu i sense vot, els 

membres del Departament que no formen part del Consell. 
 
5. La convocatòria del Consell, en la qual figurarà l'ordre del dia, s'haurà de fer per escrit 

amb una anticipació mínima de dos dies lectius per a les sessions ordinàries i d'un dia 
lectiu per a les extraordinàries. 

 
6. L'ordre del dia del Consell serà establert pel Director del Departament. En cas de 

Consell Extarordinari  haurà d'incloure els punts demanats per almenys una cinquena 
part dels membres del Consell. No podrà ser objecte de deliberació o acord cap 
assumpte que no figuri a l’ordre del dia, tret que hi siguin presents tots els membres del 
Consell i sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria 
prevista en el paràgraf següent. 

 
7. Els acords del Consell es prendran per majoria simple, sempre que el nombre 

d’abstencions sigui inferior al 50% dels presents, excepte en els casos següents: 
 
a) Per a les modificacions del Reglament, i 
 
b) Per a l’elecció i remoció del Director 
 
caldrà els vots afirmatius de més de la meitat dels membres del Consell. 
 
Les votacions seran secretes sempre que ho demani algun membre del Consell. 
 



1. El Consell quedarà constituït en primera convocatòria si hi són presents la meitat més ú 
dels seus membres, entre ells el director o directora  del Departament, o persona en qui 
hagi delegat de forma escrita, qui el presidirà. 
 
Transcorregut 1/4 d´hora de la fixada en la convocatòria, quedarà constituït en segona 
convocatòria amb els assistents si hi són presents el 25% dels membres del Consell, 
entre ells el director o directora del Departament qui el presidirà.  
 
En cas d`absència del director o directora o persona en qui hagi delegat, transcorreguda 
1/2 hora de la fixada en la primera convocatòria, el Consell serà presidit pel membre de 
la Junta de Departament més antic que s'hi trobi present i caldrà també la presència 
mínima del 25% dels membres del Consell. 

 
 
CAPÍTOL II. 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 11 membres: 
 
a) El director o directora del Departament, que la presideix. 
 
b) El secretari o secretària del Departament, que ho serà de la Junta. 
 
c) Quatre representants del personal acadèmic a temps complet, elegits per i entre els 

membres del col·lectiu al Consell de Departament. 
 
d) Un representant de la resta de personal acadèmic, elegits per i entre els membres del 

col·lectiu al Consell del Departament. 
 
e) Un representant del Personal d’Administració i Serveis, elegits per i entre els membres 

del col·lectiu al Consell del Departament. 
 
f) Tres representants de l’estudiantat elegits per i entre els membres del col·lectiu al 

Consell de Departament. 
 
La Junta es renovarà quan es renovi el Consell de Departament, cada tres anys. 
 
Article 13. 
 
Les funcions de la Junta de Departament per delegació del Consell són: 
 
a) Elaborar la programació de les activitats docents, el pla d'investigació i la programació 
 de les altres activitats que calguin. 
 
b) Coordinar les activitats de les Comissions que existeixin. 
 
c) Elaborar l’informe anual d’avaluació i seguiment del Departament. 



 
d)Elaborar el Pressupost Anual. 
 
e) Fer propostes al Consell sobre qualsevol qüestió de la seva competència. 
 
f) Adoptar decisions pròpies de la competència del Consell quan ho justifiquin raons   
d'urgència. El director o directora haurà d’informar al Consell en la propera reunió, de les 
decisions preses i les raons d’urgència. 
 
g)Aquelles altres funcions que li atribueixi la normativa vigent. 
 
Article 14. 
 
La Junta de Departament serà convocada pel President, per pròpia iniciativa o a proposta 
de qualsevol dels seus membres. Es reunirà com a mínim cada dos mesos. 
 
CAPÍTOL III. Director o Directora de Departament 
 
Article 15 
 
El director o directora del Departament en té la representació, n’exerceix la direcció, la 
gestió ordinària i la coordinació i executa els acords del Consell i de la Junta de 
Departament. 
 
Són competències del director o directora: 
 
a) Representar al Departament. 
 
b)Presidir les reunions del Consell de Departament i executar els seus 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 aquelles altres funcions relatives al departament que no hagin estat expressament 
atribuïdes al Consell. 
 
Article 16. 
 
Elecció del Director/a del Departament: 
 
El Consell de Departament elegeix el director o directora de departament entre els 
professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps 
complet que són membres del Departament. 
Cas d’haver-hi 
 



 a) un únic candidat, es considerarà elegit si els vots favorables superen el 50 % dels 
vots emesos, sempre i quan, l’abstenció sigui inferior al 50 %. 
 
 b) més d’un candidat, resultarà elegida la persona que obtingui major nombre de 
vots emesos, sempre que l’abstenció no superi el 50 % dels membres del Consell. 
 
Cas que no s’obtinguessin els vots necessaris el Consell de Govern nomenarà un director o 
directora en funcions. 
 
No es podrà delegar el vot. 
 
En cap cas podrà ser candidat a director o directora de Departament un professor afectat 
per una Comissió de Serveis. 
 
Article 17 
 
La durada del mandat del director o directora de departament és de tres anys i només es 
pot renovar consecutivament una vegada. 
 
Article 18. 
 
A proposta de, com a mínim, la meitat dels seus membres, el Consell tindrà reunió 
extraordinària per debatre i votar la remoció del director o de la directora.. 
 
La remoció serà efectiva si la proposta obté la majoria absoluta dels membres del Consell. 
 
En cas d'absència temporal la Junta elegirà un Director en funcions. 
 
CAPÍTOL IV. El Secretari 
 
Article 19. 
 
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 seves funcions. 
 
 
TÍTOL III. LES COMISSIONS 
 
Article 20. 
 
Les Comissions són òrgans d'assessorament que actuen per delegació del Consell de 
Departament.  
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 encomani. 
 
Article 21. 
 
La creació, composició i funció de les Comissions la fixarà el Consell de Departament 
 



 
TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article 22.  
 
Per atendre les seues necessitats, el Departament de Química compta amb els següents 
mitjans econòmics: 
 
1. La part dels pressupostos de la UdL que li sigui concedida. 
 
1. Les dotacions per a projectes d’investigació. 
 
2. Els ingressos dels contractes i convenis. 
 
3. Qualsevol altre recurs que pogués ser-li atribuït. 
 
Article 23. 
 
La distribució dels recursos assignats per la Universitat s'efectuarà d'acord amb la proposta 
de necessitats i pressupost anual de funcionament. 
 
La Junta farà la proposta de distribució de recursos assignats per la Universitat al 
Departament, que serà aprovada pel Consell. 
 
Article 24. 
 
Els ingressos obtinguts per Contractes, Convenis, Serveis i Projectes d'Investigació 
subscrits pel Personal Acadèmic del Departament seran administrats pel seus responsables. 
 
 
TÍTOL V. DISPOSICIÓ FINAL 
 
Article 25. 
 
La modificació del Reglament podrà fer-se a petició, com a mínim, de la cinquena part 
dels membres del Consell. A tal efecte es reunirà el Consell en sessió extraordinària. 
 
 La proposta de modificació s´acceptarà si els vots favorables superen el 50 % dels 
membres del Consell i s’enviarà al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 


