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TÍTOL I. DEFINICIÓ I COMPETÈNCIES 

Article 1 Definició 

L’Institut Universitari de Recerca sobre 
Qualitat de Vida, (en endavant IURQV) és 
una unitat dedicada a la investigació de 
caràcter interdisciplinari sobre la qualitat de 
vida en els seus diferents aspectes i àmbits. 
Pot promoure i organitzar estudis de 
màster i proporcionar assessorament tècnic 
en l'àmbit de les seves competències. 

Article 2 Competències 

Són competències de l’IURQV les definides 
als estatuts de la Universitat de Girona: 

a) Elaborar el seu reglament, que haurà de 
ser aprovat pel Consell de Govern. 

b) Organitzar, coordinar i desenvolupar la 
investigació pròpia. 

c) Coordinar i desenvolupar els estudis 
que tingui adscrits. 

d) Organitzar, coordinar i desenvolupar la 
docència dels cursos d'especialització en les 
àrees que siguin de la seva competència. 

e) Fomentar l'actualització científica, tècnica 
i pedagògica dels seus membres. 

f) Cooperar amb els altres instituts i amb les 
facultats i les escoles, els departaments i les 
càtedres de la Universitat de Girona, i amb 
altres institucions i organismes públics i 
privats, en la realització de programes 
d'investigació o docents. 

g) Administrar els recursos que se li 
assignin. 

h) Organitzar i distribuir entre els seus 
membres les tasques inherents per al seu 
millor funcionament. 

i) Participar en tots els òrgans de govern en 
els quals estigui prevista la seva 
representació. 

j) Complir les tasques que, en el camp de les 
seves competències, li hagi encomanat el 
Consell de Govern. 

Article 3 Objectius 

Els objectius de l’IURQV són: 

a) Desenvolupar recerca bàsica i aplicada 
relacionada amb la qualitat de vida, bo i 
fomentant projectes interdisciplinaris i 
interdepartamentals. 

b) Col·laborar amb d’altres institucions i 
organismes, nacionals, estatals i 
internacionals, que promoguin o 
desenvolupin recerca i/o activitats relatives a 
la qualitat de vida. 

c) Formar personal investigador en aquest 
camp. 

d) Realitzar assessoraments tècnics a 
institucions i organismes que treballin en 
aquest camp. 

e) Organitzar un fons documental de 
consulta en relació a la qualitat de vida, amb 
especial referència a Catalunya. 

f) Promoure la disseminació i l’aplicabilitat 
dels coneixements en general sobre qualitat 
de vida, i particularment dels resultats de 
recerques que es refereixin a Catalunya. 

g) Posar a disposició dels i les membres i 
col·laboradors informació bibliogràfica i 
instrumental. 

h) Facilitar informacions sobre contactes i 
intercanvis amb investigadors d’altres 
països. 

i) Donar suport a les recerques iniciades. 
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j) Promoure activitats de formació. 

k) Buscar suport per noves línies 
d’investigació. 

l) Participar en activitats científiques de 
caràcter nacional i internacional. 

m) Facilitar d'altres activitats científiques, 
com ara debats, disseminació i publicació 
dels resultats de les recerques i altres tipus 
d’activitats i trobades relacionades amb la 
qualitat de vida. 
 

TÍTOL II. GOVERN 

Capítol I. Òrgans 

Article 4 Tipologia 

El govern de l’IURQV és exercit tant pels 
òrgans col·legiats com pels òrgans 
unipersonals següents: 

a) Òrgans col·legiats: Consell d’Institut i 
Consell d’Estudi. 

b) Òrgans unipersonals: director o directora 
d’Institut, secretari o secretària d’Institut i 
coordinador o coordinadora d’Estudi. 

Capítol II. Òrgans col·legiats 

Secció primera.  

Consell d’Institut  

Article 5 Definició 

El Consell d’Institut és l'òrgan col·legiat de 
govern de l’IURQV. 

Article 6 Composició 

El Consell d’Institut està format per: 

a) El personal acadèmic propi i el d'un o més 
departaments que hi estigui adscrit a efectes 
de recerca. 

b) Una representació dels estudiants dels 
estudis adscrits a l’institut equivalent com 
a màxim al 10% dels membres del Consell 
d’Institut. 

c) El personal d'administració i serveis 
adscrit a l'IURQV. 

d) La persona que exerceix el càrrec de cap 
administratiu de l'IURQV. 

Article 7 Renovació 

1. Els i les membres corresponents als 
apartats a), c) i d) de l’article 6 passaran a 
formar part del Consell d’Institut en el mateix 
moment en què adquireixin la condició de 
membres de l’IURQV i deixaran de formar-ne 
part en el mateix moment en què en perdin 
la condició de membres. 

2. Els i les membres corresponents a 
l’apartat b), de l’article 6 són elegits per i 
entre els i les estudiants membres de 
l’institut i es renovaran anualment. Si durant 
el mandat, algun o alguna dels membres 
renunciés o bé deixés de ser estudiant, serà 
substituït per la següent persona amb més 
vots a les darreres eleccions. 

3. (...) 

Article 8 Elecció dels i les representants dels 
i les estudiants  

1. L'elecció dels i les representants dels i les 
estudiants s’efectuarà d’acord amb allò 
previst al Reglament de règim electoral de 
la Universitat de Girona. 

2. L’organització, el control, la 
proclamació dels resultats i la resolució 
de les impugnacions dels processos 
electorals correspondrà a la Comissió 
Electoral de la Universitat. 

3. (...) 
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4. (...) 

Article 9 Competències 

Són competències del Consell d’Institut: 

a) Elaborar i aprovar la memòria d'activitats 
docents i investigadores de l'institut 
universitari de recerca i establir els seus 
plans de recerca i docència. 

b) Informar dels plans individuals 
d'investigació i docència dels seus membres 
i dels contractes corresponents. 

c) Determinar les necessitats de places de 
personal acadèmic i de personal 
d'administració i serveis. 

d) Informar sobre l'adscripció de personal 
acadèmic a l'institut universitari de recerca. 

e) Planificar la utilització dels seus recursos 
econòmics i establir les directrius per 
administrar-los.  

f) Elaborar i proposar les modificacions al 
seu reglament. 

g) Organitzar i distribuir les tasques 
inherents a l'institut universitari de recerca. 

h) Participar en l’elaboració i execució de 
la planificació estratègica de les seves 
línies d’actuació en el marc de les seves 
competències. 

i) Qualsevol altra funció relativa a l'institut 
universitari de recerca que als Estatuts de la 
Universitat de Girona sigui explícitament 
atribuïda al Consell. 

Secció segona 

Funcionament del Consell d’Institut 

Article 10 Convocatòria 

1. El Consell d’Institut es reunirà, amb 
caràcter ordinari, com a mínim una vegada a 

l'any i sempre que el convoqui el director o 
directora, per decisió pròpia o a petició d'una 
quarta part dels i les membres. 

2. Els i les membres del consell rebran de 
forma electrònica i amb una antelació 
mínima de set dies hàbils a la data de 
celebració del Consell, una convocatòria on 
s’indicarà el lloc, l'ordre del dia fixat pel 
director o directora i les hores corresponents 
a la primera i segona convocatòries i la 
durada prevista. 

3. Tota la documentació relativa a l’ordre del 
dia estarà a disposició dels i les membres 
del consell dos dies hàbils abans de l’inici de 
la sessió. 

4. Una quarta part dels i les membres del 
Consell podran introduir nous punts a l’ordre 
del dia. Aquests s’hauran de lliurar al 
Secretari o la Secretària d’Institut com a 
mínim dos dies hàbils abans de l’inici de la 
sessió, perquè els pugui lliurar als i les 
membres del consell amb la resta de la 
documentació. 

5. Per raons d’urgència, el Director o 
Directora d’Institut podrà proposar la 
introducció de nous punts a l’ordre del dia a 
l’inici de la sessió. Per a ser inclòs a l’ordre 
del dia, caldrà el vot afirmatiu de la majoria 
absoluta dels i les membres del Consell. 

6. El director o directora podrà convocar, per 
decisió pròpia o a petició d’una quarta part 
dels i les membres del consell, un consell 
extraordinari, amb un ordre del dia tancat. La 
convocatòria, en aquest cas, es farà amb 
una antelació mínima de dos dies hàbils i 
inclourà l'ordre del dia i la documentació 
necessària. 

Article 11 Quòrum 

1. Per a la constitució vàlida del Consell, es 
requerirà la presència de la meitat dels i les 
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membres en primera convocatòria, i d’un terç 
en segona convocatòria. 

En ambdós casos caldrà, a més, la 
presència del director o directora i del 
secretari o secretària o de les persones 
que els substitueixin. 

2. Es podrà demanar la comprovació de 
l’existència de quòrum per les votacions. 

Article 12 Acords 

Les decisions es prendran per majoria 
simple, llevat dels casos en què els estatuts 
de la Universitat de Girona, aquest mateix 
reglament o la legislació vigent exigeixin 
majories superiors. S’entén que hi ha 
majoria simple quan el nombre de vots 
favorables supera els desfavorables, 
sense tenir en compte les abstencions, 
els vots en blanc i els vots nuls. 

En cas d’empat, el vot del director o directora 
és de qualitat. 

Article 13 Actes 

El Secretari o Secretària d’Institut elaborarà 
les actes de les sessions del Consell 
d’Institut, que hauran de ser sotmeses a la 
seva aprovació en la sessió immediatament 
posterior. Les actes estaran a disposició de 
tots els membres de l’Institut. 

Secció tercera 

Consell d’Estudi 

Article 13 bis 

1. Definició  

En cas que l’Institut tingui estudis 
adscrits es constituirà el corresponent 
Consell o Consells d’Estudis. 

El Consell d’Estudi és l’òrgan col·legiat 
de l’Institut competent en l’estudi i 
discussió de tot el que afecti la docència 
de cadascuna de les titulacions que tingui 
adscrites l’Institut. 

2. Composició 

2.1.El Consell d’Estudi està format per:  

a) La persona que ocupa el càrrec de 
coordinador/a d’Estudi, que el presidirà, 
tindrà vot de qualitat i s’encarregarà 
d’aconsellar, per mitjà dels professors 
que realitzin tutories, els currículums dels 
estudiants.  

b) Un representant del personal acadèmic 
de cada àrea de coneixement que tingui 
encomanada docència en l’estudi. 

Anualment les àrees de coneixement 
designaran el seu representant i els 
suplents i ho notificaran al director o 
directora de l’Institut 

c) Un representant dels estudiants de 
cada curs o mòdul elegit per i entre els 
delegats i subdelegats. 

Anualment els delegats hauran de 
designar els seus representants i els 
suplents i ho notificaran al director o 
directora de l’Institut. 

2.2. Podrà assistir-hi, amb veu però sense 
vot, un membre del personal 
d’administració i serveis, preferentment el 
que realitzi les tasques de suport a la 
coordinació d’Estudi.  

2.3. El Consell d’Estudi elegirà entre els 
seus membres una persona que ocuparà 
el càrrec de secretari, que informarà el 
Consell d’Institut i els departaments que 
hi imparteixin docència sobre els acords 
presos en el Consell d’Estudi. 
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3. Competències 

Són competències del Consell d’Estudi: 

a) Garantir la coherència i la coordinació 
de les matèries de cada ensenyament en 
els plans d’estudis. 

b) Proposar l'aprovació dels programes i 
de la programació docent de les 
assignatures que inclourà el pla docent 
de la titulació, el qual es trametrà al 
Consell d’Institut perquè l’aprovi. 

c) Vetllar per la qualitat de la docència i 
pel compliment de la normativa que en 
matèria d'avaluacions estableixi la 
Universitat de Girona. 

d) Organitzar els plans docents anuals de 
la titulació. 

e) Programar per a cada curs acadèmic 
els ensenyaments de que són 
responsables. 

f) Elaborar per a cada curs acadèmic un 
informe sobre els resultats acadèmics del 
seu ensenyament, en el qual s’inclouran 
suggeriments per a la millora de la 
qualitat de la docència. Aquest informe es 
remetrà als departaments que 
imparteixen docència en l’estudi, al 
Consell d’Institut i al Consell de Govern. 

g) Complir les tasques que els encomani 
el Consell de Govern de la Universitat de 
Girona o el Consell d’Institut, si poden 
realitzar-se en el marc de les seves 
funcions. 

h) Proposar els horaris i les dates 
d’examen de cada assignatura i les 
necessitats d’aules en el marc del 
calendari oficial de la Universitat de 
Girona. 

4. Règim de funcionament del Consell 
d'Estudi  

4.1. El Consell d'Estudi es reunirà 
almenys una vegada a l’any. 

4.2. Les reunions ordinàries dels Consell 
d'Estudi seran convocades, almenys amb 
7 dies hàbils d'antelació, pel 
coordinador/a d'estudi per escrit amb 
indicació de l'ordre del dia. 

4.3. L'ordre del dia i una còpia de l'acta 
provisional de la sessió anterior seran 
tramesos juntament amb la convocatòria. 

4.4. El Consell d'Estudi es podrà reunir en 
sessió extraordinària per iniciativa del 
coordinador/a d'estudi, o a petició 
d'almenys un 25% dels membres del 
Consell d'Estudi en el qual cas la petició 
haurà d'incloure representants de tots els 
sectors. La convocatòria es realitzarà 
almenys amb 3 dies hàbils d’antelació.  

4.5. Per a la vàlida constitució del Consell 
d’Estudi, hi ha de concórrer, en primera 
convocatòria, la majoria absoluta dels 
seus membres i, en segona convocatòria, 
deu minuts després, almenys una tercera 
part. 

En ambdós casos caldrà, a més, la 
presència del president o presidenta i del 
secretari o secretària o de les persones 
que els substitueixin. 

4.6. Els acords es prendran per majoria 
simple dels assistents. No obstant això, 
en cas d'empat el coordinador/a d'estudis 
tindrà vot de qualitat.  

4.7. El secretari o secretària aixecarà acta 
de cada sessió, que serà aprovada en 
començar la sessió següent. 
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Capítol III. Òrgans unipersonals 

Secció primera 

Director o directora d’Institut 

Article 14 Definició 

El director o directora d’Institut n’és el 
representant i n'exerceix les funcions de 
direcció i gestió ordinària. 

Article 15 Elecció 

1. Els membres del Consell d’Institut 
elegiran la persona que ha d'ocupar el 
càrrec de director o directora entre el 
personal acadèmic doctor amb dedicació a 
temps complet propi o adscrit a l’IURQV. 

2. L’elecció del director o directora de 
l’Institut es regirà per allò establert al 
Reglament de règim electoral de la 
Universitat de Girona. 

Article 16 Nomenament 

1. El nomenament del director o directora 
d’Institut correspon al rector o rectora. 

2. La durada del mandat de director o 
directora d’Institut serà de quatre anys, amb 
possibilitat de reelecció consecutiva una sola 
vegada. 

Article 17 Competències 

Són competències del director o directora 
d’Institut: 

a) Dirigir, gestionar i coordinar les activitats 
pròpies de l'IURQV. 

b) Representar l'IURQV. 

c) Promoure l'elaboració anual dels plans 
d'activitat investigadora i docent. 

d) Coordinar les activitats investigadores i 
docents de l'IURQV. 

e) Convocar i presidir el Consell d’Institut i 
executar i fer complir els seus acords. 

f) Dirigir i gestionar l'administració i el 
pressupost de l'IURQV. 

g) Exercir la direcció funcional del personal 
d'administració i serveis adscrit a l'IURQV. 

h) Totes aquelles funcions relatives a 
l'IURQV que ni els Estatuts de la Universitat 
de Girona ni el present reglament no 
atribueixin al Consell. 

Article 18 Substitució 

1. La substitució del director o directora en 
casos d’absència, malaltia o vacant 
correspon al secretari o secretària. 

2. En cas de vacant o d’absències o 
malalties de durada superior a sis mesos, el 
secretari o secretària convocarà noves 
eleccions a director o directora. 

Secció segona 

Secretari o secretària d’Institut 

Article 19 Nomenament i substitució 

1. El Director o directora d’Institut proposarà 
al Consell d’Institut la designació de la 
persona que ha d'ocupar el càrrec de 
secretari entre el personal acadèmic a temps 
complet adscrit a l’IURQV i serà nomenat pel 
rector o rectora. 

2. En cas d’absència o malaltia i, en 
general, quan concorri alguna causa 
justificada, el secretari o secretària serà 
substituït per la persona que el director o 
directora designi. 

Article 20 Competències 

El Secretari o la secretària d’Institut 
s'encarregarà de: 
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a) La redacció i la custòdia de les actes de 
les reunions del Consell de l'IURQV. 

b) L'expedició de certificats dels acords que 
s'hagin pres en el seu si. 

Secció tercera 

Coordinador o coordinadora d’Estudi 

Article 20 bis 

Definició, nomenament i competències 

1. En cas que l’Institut tingui estudis 
adscrits s’haurà de nomenar el 
corresponent coordinador o coordinadora 
d’Estudi. 

2. El coordinador o coordinadora d’Estudi 
és proposat pel director o directora de 
l’Institut entre el personal acadèmic amb 
dedicació a temps complet i docència en 
l’estudi, un cop escoltat el Consell 
d’Estudi. El nomenarà el rector o rectora. 

3. El coordinador o coordinadora d’Estudi 
presidirà el Consell d’Estudi i vetllarà per 
la correcta organització de la docència. 

Secció quarta 

Moció de censura i qüestió de confiança 

Article 21 Moció de censura 

1. El Consell d’Institut pot revocar el director 
o directora mitjançant l’aprovació d’una 
moció de censura. 

2. La moció de censura haurà de ser 
presentada almenys per un terç dels i les 
membres del Consell d’Institut i s’haurà de 
votar entre els deu i els trenta dies següents 
a la presentació. Haurà d’incloure una 
candidatura alternativa i el programa que 
contingui les línies de política universitària 
que haurà de desenvolupar en el càrrec. 

3. L’aprovació de la moció de censura 
requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta dels i les membres del Consell 
d’Institut. 

4. En el cas que la moció de censura no 
sigui aprovada, els seus signataris no en 
podran presentar una altra durant el mateix 
mandat del director o directora. 

Article 22 Qüestió de confiança 

1. El director o directora podrà plantejar 
davant el Consell d’Institut una qüestió de 
confiança sobre el seu programa de govern. 

2. La confiança s’entendrà atorgada quan hi 
voti a favor la majoria absoluta dels i les 
membres del Consell d’Institut. 

3. En el cas que no sigui atorgada la 
confiança el director o directora cessarà del 
càrrec i convocarà una nova elecció. 

Capítol IV. Altres òrgans 

Secció primera 

Seccions 

Article 23 Definició 

1. L’IURQV s'organitzarà en seccions que 
agrupin els i les membres que es dediquin a 
activitats temàticament properes. 

2. (...) 

Article 24 Creació 

1. La creació de seccions correspon al 
Consell d’Institut a proposta de qualsevol 
membre del personal acadèmic del Consell 
d’Institut que coordini alguna recerca, 
avalada per un mínim de 4 altres membres 
del Consell d’Institut. 
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2. Les seccions només es podran crear i 
mantenir si tenen un caràcter interdisciplinari 
i un mínim de 5 membres. 

Article 25 Supressió 

La supressió de seccions correspon al 
Consell d’Institut a proposta de la majoria 
absoluta dels i les membres de la secció, o 
bé d’ofici en aplicació de l’apartat 2 de 
l’article 24. 

Secció segona 

Consell de Secció 

Article 26 Definició i composició 

El Consell de Secció és l’òrgan ordinari de 
gestió de la secció. El formen la totalitat dels 
membres de la secció i es reunirà almenys 
dos cops a l’any. 

Article 27 Competències 

Són competències pròpies del Consell de 
Secció: 

a) Escollir el o la cap de secció. 

b) Establir les línies de recerca o formació 
prioritàries de la secció. 

c) Aprovar el programa d’activitats de la 
secció. 

Article 28 Funcionament 

Els quòrums i la presa d’acords del Consell 
de Secció es regiran pels articles 11 i 12 
d’aquest reglament. 

Secció tercera 

Cap de Secció 

Article 29 Definició 

El o la cap de cadascuna de les Seccions 
haurà de ser professor doctor a temps 

complet adscrit a l’IURQV. L’exercici del seu 
càrrec serà de quatre anys. 

Article 30 Competències 

Són competències pròpies del o la cap de 
secció: 

a) Representar la secció en la Comissió 
Permanent. 

b) Convocar i presidir el Consell de Secció. 

c) Coordinar en tot allò que sigui necessari 
els membres de la secció. 

Secció quarta 

Comissió Permanent 

Article 31 Definició 

La Comissió Permanent és l’òrgan de 
coordinació de les seccions i també actuarà 
com a òrgan d'assessorament del director o 
directora. 

Article 32 Composició 

1. La Comissió Permanent està formada 
per un màxim de 4 membres més el o la cap 
de cada secció. En són membres nats el 
director o directora i el secretari o secretària. 

2. Els membres de la Comissió Permanent 
seran nomenats pel Consell d’Institut a 
proposta del director o directora. 

Article 33 Renovació 

La renovació de la Comissió Permanent es 
produirà quan s’iniciï o es prorrogui el 
mandat del director o directora d’Institut. 

Article 34 Competències 

Són competències de la Comissió 
Permanent: 
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a) Elaborar una proposta de distribució del 
pressupost ordinari de l’IURQV 

b) Vetllar per totes aquelles qüestions de 
funcionament o de caire general de l’IURQV 

Article 35 Funcionament 

Els quòrums i la presa d’acords de la 
Comissió Permanent es regiran pels 
articles 11 i 12 d’aquest reglament. 

TÍTOL III. ELS I LES ESTUDIANTS 

Article 36 Definició 

Són membres de l’IURQV els i les 
estudiants dels estudis que tingui 
adscrits l’Institut. 

TÍTOL IV. PERSONAL ACADÈMIC 

Article 37 Tipologia 

1. El personal acadèmic membre de l’IURQV 
és tant el personal acadèmic propi com el 
d’un o més departaments que hi estigui 
adscrit a efectes de recerca i el de grups de 
recerca adscrits a l’institut. 

2. Aquelles persones que sense tenir la 
condició de membre participin en les tasques 
pròpies de l’IURQV podran, previ informe 
favorable del Consell d’Institut i resolució del 
director o directora d’Institut, tenir la condició 
de col·laboradors o col·laboradores. La 
condició de col·laborador o col·laboradora 
confereix el dret d’assistir a les reunions de 
l’Institut amb veu però sense vot. 

TITOL V. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS 

Article 38 Tipologia 

El personal d’administració i serveis membre 
de l’IURQV està format per el que hi tingui el 
lloc de treball. 

Article 39 Funcions 

El personal d’administració i serveis 
col·labora en el compliment de les finalitats i 
funcions de l’IURQV desenvolupant les 
funcions de suport, assistència, 
assessorament i l'exercici de la gestió i 
administració. 

TÍTOL VI. PRESSUPOST 

Article 40 Pressupost 

L’IURQV disposarà d'un pressupost inclòs 
en el pressupost general de la Universitat de 
Girona. 

TÍTOL VII. MODIFICACIÓ 

Article 41 Iniciativa 

La modificació d’aquest reglament podrà 
proposar-la un terç dels i les membres del 
Consell d’Institut. 

Article 42 Procediment 

La proposta de modificació es posarà en 
coneixement dels i les membres del Consell 
d’Institut amb dues setmanes d’antelació a la 
data fixada per a la votació, acompanyada 
del text íntegre de la reforma, signada pels i 
les que la presentin. 

Article 43 Aprovació 

La aprovació de la modificació requerirà el 
vot favorable de la majoria absoluta dels i les 
membres del Consell d’Institut. 

De no ser aprovada, els signataris i 
signatàries no podran formular-ne cap més 
respecte als mateixos articles durant el 
mateix mandat del Director o Directora 
d’Institut. 
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Article 44 Adaptació a disposicions superiors 

En el cas de que la modificació del 
reglament consisteixi a adaptar-lo a 
disposicions superiors promulgades amb 
posterioritat a la seva entrada en vigor, la 
proposta es farà simplement a l’ordre del dia 
del Consell d’Institut i l’aprovació requerirà el 
vot favorable de la majoria dels membres 
presents al Consell. 

 

Disposició addicional 

En els termes previstos en la normativa 
específica que aprovi el Consell de 
Govern, quan en aquest reglament es 
requereixi la presència d’algun membre 
d’un òrgan col·legiat s’entendrà que pot 
ser tant la presència física com virtual. En 
els mateixos termes, les referències fetes 
en aquest reglament a les sessions dels 
òrgans col·legiats s’entendrà que poden 
ser presencials, a distància o mixtes. 

 

Disposició final. 

Aquest Reglament entrarà en vigor 
l’endemà de la seva publicació en el 
BOUdG. 


