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CAPÍTOL PRIMER 
NATURALESA I FINS 

 
Article 1 
 

1. L'Institut Universitari de Llengües Modernes Aplicades, d'ara endavant 
IULMA, es constitueix com un institut i nteruniversitari de la Universitat d'Alacant i 
la Universitat Jaume I de Castelló. Ha estat creat per Decret 55/2005, d'11 de març, del 
Consell de la Generalitat de la Valenciana, i s’acull al que determina l'article 10 de la 
Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'universitats i tota la resta normativa 
aplicable. Posteriorment, mitjançant el Decret 58/2008, de 25 d’abril, del Consell de 
la Generalitat Valenciana, s'hi incorpora la Universitat de València. 
 

2. En el moment de la seua creació, l’IULMA té dues seus, la de la Universitat 
d'Alacant i la de la Universitat Jaume I, a les qual es poden incorporar d’altres de la 
Comunitat Valenciana, d'acord amb les decisions que adopte la Generalitat. Des de la 
incorporació de la Universitat de València, l’IULMA disposa d’una tercera seu en 
aquesta universitat. 
 

3. Segons que indica de manera més explícita l'article 4, el principi que regeix 
les relacions entre les seus és el de coordinació i autonomia, sempre sota l'animació i el 
seguiment del director o directora de l'Institut i del seu Comitè Executiu, els quals han 
de vetllar pel compliment del pla d'actuació quadriennal que ha aprovat prèviament el 
Consell de l'Institut. 
 

4. Cada any, l’IULMA ha d’elaborar una memòria d'activitats que ha de remetre 
als rectors o rectores de les seues universitats. Cada any, també, el Comitè Executiu ha 
de sotmetre la memòria del curs acadèmic corresponent a l'aprovació del Consell, 
segons que indica l'article 31.2, que hi pot introduir les modificacions que estime 
necessàries. 
 

5. L'Institut pot establir convenis amb altres entitats públiques i privades, 
nacionals i internacionals, d'acord  amb  el que estableix la LOU i els estatuts de les 
universitats d'Alacant, Jaume I i de València. 
 
Article 2 
 

1. L’IULMA es crea com un centre de recerca, docència i serveis, sense ànim de 
lucre, dirigit a la sistematització i difusió del coneixement de les llengües modernes 
aplicades a la indústria, les ciències i la tecnologia, el dret, les ciències de la salut, etc., 
segons que indica l'article 6. 

 
2. A l’objecte del que estableix el paràgraf anterior, la sistematització del 

coneixement és l'ordenació i la integració en unitats epistemològiques coherents i 
relacionades, d'acord amb criteris científics, de la informació obtinguda de les llengües 
modernes aplicades en els camps que determina l'article 6. El terme difusió s'utilitza en 
l’accepció de comunicació dels coneixements, en tres graus o nivells, que són el 
professional, l'acadèmic i el general. El professional, o difusió de coneixement entre 
iguals, és el que es fa, per exemple, mitjançant articles o jornades científiques; 
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l'acadèmic consisteix en la transmissió de coneixements a l'aula universitària, amb la 
corresponent interacció entre professors i alumnes; i el general és el de la divulgació. 
 

3. Les activitats de l’IULMA, encaminades tant a la sistematització del 
coneixement com a la seua difusió, han de quedar definides en el pla d'actuació de 
l'Institut, que és quadriennal i que comença en el quadrienni 2004-2008. El pla 
d'actuació ha de ser avaluat al final del quadrienni per una comissió avaluadora, d’acord 
amb el que determina l'article 3.2. 
 
Article 3 
 

1. Són finalitats de l’IULMA: 
 

a. Promoure, organitzar i planificar la recerca en les diverses branques de les 
llengües modernes aplicades a la indústria, les ciències i la tecnologia, el dret, les 
ciències de la salut, etc. 

b. Realitzar activitats de recerca per si mateix i en col·laboració amb altres entitats 
públiques i privades, nacionals i internacionals. 

c. Difondre i divulgar la recerca i els estudis realitzats, mitjançant la publicació de 
treballs, informes i articles, per iniciativa pròpia o en coordinació amb editorials, 
revistes i altres mitjans de difusió, o per mitjà de conferències, seminaris, 
congressos, col·loquis i reunions, tant nacionals com internacionals. 

d. Establir relaciones amb institucions semblants de rang nacional i internacional 
amb la finalitat de dur a terme convenis i projectes conjunts. 

e. Establir relacions amb empreses i entitats públiques a fi de promoure 
l'assessorament tècnic dins de les llengües modernes aplicades i impulsar  la  
realització de  projectes coordinats que atenguen les seues necessitats. 

f. Formar personal docent i investigador dins de les àrees de recerca de l'Institut. 
g. Organitzar cursos acadèmics de postgrau, i també jornades, tallers, simposis, 

seminaris, congressos, etc. d'especialització dirigits al perfeccionament dels 
professionals, tenint en compte les finalitats de l'Institut. 

h.  Procurar recursos exteriors que faciliten o coadjuven l'execució de les finalitats 
dalt descrites. 
 
2. Per vetllar per les finalitats de l'Institut, una comissió avaluadora ha de 

valorar, cada quatre anys, les activitats de l'Institut. Formen aquesta comissió 
avaluadora cinc membres, especialistes de reconegut prestigi en el camp d'activitat de 
l'Institut. Els i les especialistes d'aquesta comissió han de ser nomenats pels rectors o 
rectores de les universitats corresponents a proposta del Consell de l'Institut. Almenys 
dos membres de la comissió han de ser d'universitats diferents a les que conformen 
l’IULMA. 
 
Article 4 
 

1. L'Institut té les seues seus a les dependències pròpies de cada universitat 
integrant de l'Institut que determinen els rectorats, sense perjudici que puga fer servir 
altres locals o laboratoris, propis o d'altres entitats, mitjançant conveni, per al 
desenvolupament de les seues activitats. 
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2. Per al desenvolupament de les seues activitats, l’IULMA s'inspira en els 
principis d'autonomia i coordinació de les seues seus. S'entén per autonomia la capacitat 
de les seus universitàries de dur a terme la seua gestió ordinària, així com d’elaborar els 
seus plans de docència, de recerca i de serveis dins dels objectius dels plans 
quadriennals i de les recomanacions procedents de l'avaluació anual. En tot cas, 
correspon al director o directora de l’IULMA la coordinació general i la supervisió de 
totes les activitats de l'Institut per tal que es complisquen les finalitats per a les quals 
s’ha creat. 
 
 

CAPÍTOL SEGON 
ORGANITZACIÓ 

 
Article 5 
 

1. L'Institut és constituït per: 
 

a. Personal docent i investigador, integrat pels professors i professores i 
investigadors i investigadores de les universitats promotores de l'Institut, que es 
troben vinculats a aquest i que voluntàriament s’hi vulguen adscriure. 

b. Professors i professores i personal de la Universitat d’Alacant, de la Universitat 
Jaume I i de la Universitat de València, i d'altres universitats i centres de recerca 
que siguen admesos per l'Institut a títol individual. 

c. Estudiants i estudiantes o graduats i graduades en formació en règim de beques 
temporals que realitzen tasques de recerca dins de l'Institut. La seua relació o 
contractació s'ha d’ajustar a la normativa vigent i al procediment que hi ha 
establert a la Universitat d'Alacant, a la Universitat Jaume I i a la Universitat de 
València, respectivament. 

d. Personal d'administració i serveis destinat al centre amb la deguda autorització de 
la Gerència de les universitats implicades. 

e. Personal contractat i visitant, dependent de projectes concrets, sense que això 
signifique relació laboral permanent amb l'Institut. La seua relació o contractació 
s'ha d’ajustar a la normativa vigent i al procediment establert per la Universitat 
d’Alacant, la Universitat Jaume I i la Universitat de València, respectivament. 
 
2. En el moment de la seua creació, són membres de l'Institut aquelles persones 

que figuren en les memòries de la Universitat d'Alacant i de la Universitat Jaume I, 
després d'haver presentat el seu currículum. 
 

3. L'adscripció del nous membres ha de ser formulada al director o directora de 
l'Institut i l’ha d’aprovar el Comitè Executiu per majoria després de comprovar que els 
currículums de les persones sol·licitants i els plans de treball aportats es relacionen amb 
les finalitats de recerca, docents o de serveis d'alguna de les unitats descrites en l'article 
6. Les sol·licituds d'adscripció han d'incloure, necessàriament: 
 

a. El currículum de la persona sol·licitant. 
b. El seu pla de treball, en el qual ha de constar les activitats que portarà a terme i les 

consideracions de la persona sol·licitant sobre l'adequació d'aquestes i el pla 
d’actuació de l’IULMA, així com l'expressió dels recursos que aportarà i dels que 
necessitarà per desenvolupar la seua activitat dins de l'Institut. 
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c. El compromís explícit de la persona sol·licitant de mantenir la seua vinculació a 
l’IULMA durant, almenys, el període corresponent al pla d'actuació vigent en el 
moment de la sol·licitud. 

 
4. Poden presentar la sol·licitud d’adscripció segons els criteris exposats dalt, 

qualsevol professor/a doctor/a de les universitats de la Comunitat Valenciana. També 
s’hi pot adscriure qualsevol professor o professora no pertanyent a les plantilles de les 
universitats valencianes, sempre en els termes en què ho autoritzen els rectors o les 
rectores de les universitats corresponents. 
 
Article 6 
 

1. Per adequar-se a les comeses descrites en el capítol primer, l'Institut 
s'organitza en unitats tècniques de recerca. Les unitats poden ser de dos tipus: (a) unitats 
horitzontals, que són els òrgans bàsics de recerca, de docència i de serveis, i (b) unitats 
verticals, dedicades a les àrees epistemològiques que el Consell estime convenients 
segons el pla d'actuació quadriennal, relatives a les ciències jurídiques, econòmiques, 
de la salut, indústria i t ecnologia, turisme i oci, etc. 
 

2. Les unitats horitzontals i verticals poden estar activades, o no, en 
cadascuna de les seus de l'Institut, d’acord amb les necessitats de cada seu, i han de 
comptar amb un coordinador o coordinadora per cada unitat i seu. 
 

3. D'acord amb les necessitats professionals i els nous horitzons de la recerca, el 
Consell de l'Institut pot demanar als consells de govern de les universitats implicades la 
creació de noves unitats de recerca, de docència i de serveis de caràcter 
interdisciplinari, la fusió de les existents o la supressió de les que siguen 
innecessàries, ineficients, obsoletes o poc funcionals, amb les corresponents 
modificacions necessàries d’aquest reglament. 

 
Article 7 
 

Les unitats agrupen els investigadors i les investigadores i becaris i becàries 
integrats en una línia de recerca de les grans àrees que configuren l'Institut. Tanmateix, 
es poden formar equips de recerca que agrupen temporalment investigadors i 
investigadores de diferents unitats. 
 

CAPÍTOL TERCER 
ÒRGANS DE GOVERN 

 
Article 8 
 

Els òrgans de govern de l’IULMA són: 
 

1. Òrgans col·legiats: 
 

a. El Consell de l'Institut. 
b. El Comitè Executiu. 
c. La Junta Assessora. 
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d. El Comité Científic. 
 

2. Òrgans personals: 
 

a. El director o directora de l’IULMA. 
b. Els directors o directores de seu de l’IULMA. 
c. El secretari o secretària del IULMA. 
d. Els coordinadors o coordinadores d’unitat. 

 
D’acord amb la Reglamentació de cada universitat hi podrà haver a cada seu un 

secretari o secretària. 
 

3. A més dels òrgans anteriors, quan s'estime necessari, es pot nomenar un 
comitè científic en els termes que estableix l'article 16. 
 
Article 9 
 

1. El Consell de l'Institut és el màxim òrgan de representació i decisió de 
l’Institut i és constituït per: 
 

a. El director o directora. 
b. Els directors o directores de seu, que hi actuen alhora com a subdirectors o 

subdirectores de l’IULMA. 
c. El secretari o secretària. 
d. Els professores o professores i el personal investigador membres de l'Institut, 

d'acord amb el que estableix l'article 5, apartats a i b. 
e. Representants del personal investigador en formació de recerca lligat a l’Institut. 
f. Representants del personal d'administració i serveis. 

 
2. Cada representant és elegit per i entre el seu col·lectiu o estament, i és 

nomenat pel rector o rectora de la Universitat d'Alacant, de la Universitat Jaume I i de la 
Universitat de València, a proposta del director o directora, per un període de 4 anys, 
excepte en el cas del personal investigador en formació, que és elegit cada dos anys. 

 
3. La representació dels diversos estaments s’ha de fer en la mateixa proporció 

que en la resta d'òrgans de la universitat. 
 
4. El Consell d’Institut assumeix les funcions de la comissió mixta a la qual fa 

referència l’article 56 dels Estatuts de la Universitat de València. 
 
Article 10 
 
Són funcions del Consell de l'Institut: 
 

a. Establir les directrius generals d'actuació, en raó de la proposta per la qual s’ha 
creat l'Institut i pel compliment dels convenis de creació d'instituts adscrits, 
mixtos i interuniversitaris. 

b. Proposar als consells de govern l'estructura orgànica de l'Institut i el seu reglament 
intern de desenvolupament i funcionament. 
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c. Proposar el nomenament del director o directora de l'Institut, que ha de ser un 
doctor/a, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
catedràtic/a o professor/a titular d’aquest. 

d. Aprovar la memòria anual i el pressupost intern de l'Institut. 
e. Elevar als consells de govern el pla d'actuació quadriennal previst en els estatuts 

de cada universitat, a proposta del Comitè Executiu. 
f. Conèixer i supervisar els projectes de recerca. 
g. Proposar les compensacions que corresponen als investigadors/es, professors/es 

convidats/ades, assessors/es, personal d'administració i serveis, etc., d'acord amb 
l'article 83 de la LOU i els estatuts de la Universitat d'Alacant, de la Universitat 
Jaume I i de la Universitat de València, respectivament. 

h. Elevar als consells de govern de les universitats els nomenaments dels 
coordinadors o coordinadores d'unitat. 

i. Elevar als consells de govern de les universitats l'adscripció o la baixa de membres 
de l'Institut. 

j. Realitzar el seguiment dels resultats i el rendiment de l'Institut. 
k. Proposar als consells de govern de les universitats la modificació d’aquest 

reglament. 
 
Article 11 
 

1. El Consell de l'Institut s’ha de reunir, amb caràcter ordinari, almenys una 
vegada l'any, per convocatòria del seu director o directora, per sol·licitud del Comitè 
Executiu o per sol·licitud d’un terç dels seus membres, i tantes vegades como calga, 
amb caràcter extraordinari, convocat d'igual manera. 

 
2. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de tres dies hàbils. En 

cas d’urgència, l’antelació mínima serà de 12 hores i, per poder adoptar acords, el 
Consell de l’Institut haurà de decidir per majoria absoluta dels seus membres la 
procedència de la urgència. La convocatòria especificarà lloc, data i hora de la reunió, i 
l'ordre del dia, que anirà acompanyat d'un annex documental suficient.  

 
3. Els acords del Consell de l’Institut es prendran per majoria simple de vots 

emesos, entenent per aquesta majoria que hi ha més vots favorables que desfavorables, 
llevat dels casos en que els Estatuts de les respectives universitats i altres disposicions 
vigents fixen altres tipus de majories. 

Si, respecte d’un mateix assumpte, resulten aprovades diverses propostes 
contradictòries, s’haurà de fer una votació en què els membres del Consell de l’Institut 
només podran optar entre una de les propostes aprovades en primera votació o per cap 
d’elles. 

Les votacions seran secretes, si més no, quan ho demane el 10% dels membres 
del Consell de l’Institut i quan es tracte de l’elecció o revocació de persones. 

S’admetrà el vot anticipat només en l’elecció del director o directora i en les 
altres possibles eleccions amb candidatures presentades amb antelació. En cap cas, 
s’admetrà la delegació de vot. 
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Article 12 
 
El Comitè Executiu és format pels membres següents: 
 

a. El director o directora de l’IULMA. 
b. Els directors o directores de seu, que hi actuen també com a subdirectors o 

subdirectores de l’IULMA. 
c. El secretari o secretària. 
d. Un o una representant dels coordinadors o coordinadores d'unitat. 
e. Un o una representant del col·lectiu d'investigadors i docents, que s’elegeix per 

votació entre els membres d'aquest col·lectiu. 
f. Un o una representant del personal d’administració i serveis, que s’elegeix per 

votació entre els membres d'aquest col·lectiu. 
g. Un o una representant del col·lectiu de becaris i contractats, que s’elegeix per 

votació entre els membres d'aquest col·lectiu. 
 
Article 13 
 

Són funcions del Comitè Executiu, a més d'assessorar el director o directora en 
totes aquelles funcions que li siguen encomanades per aquest reglament, les següents: 

 
a. Fer el seguiment del compliment dels acords del Consell de l’Institut. 
b. Elaborar la programació anual, tant en allò que fa a projectes, recerca i cursos, 

com a la memòria de despeses i ingressos de cada exercici. 
c. Proposar al Consell els avantprojectes de règim intern de l'Institut i qualsevol 

modificació que se’n pretenga. 
d. Autoritzar la signatura de convenis, projectes i contractes de recerca amb altres 

entitats, públiques i privades, nacionals i internacionals. 
i. Proposar el nomenament dels coordinadors i coordinadores d'unitat a proposta del 

col·lectiu d'investigadors de la unitat en qüestió. 
f. Buscar recursos. 
g. Realitzar el seguiment dels resultats i el rendiment de l'Institut. 
h. Elaborar una memòria anual de resultats perquè la sancione i l’aprove, si escau, el 

Consell. 
i. Aprovar els projectes de  recerca, dels quals ha de donar compte al Consell. 

 
Article 14 
 

El Comitè Executiu s’ha de reunir, amb caràcter ordinari, una vegada l'any, per 
convocatòria del director o directora, o per sol·licitud d'un terç dels seus membres, i 
tantes vegades quan calga, amb caràcter extraordinari, convocat d'igual manera. 

El règim de convocatòries i d’adopció d’acords serà el previst a l’article 11 
d’aquest reglament. 
 
Artículo 15 

 
1. La Junta Assessora és l'òrgan assessor i consultiu de l'Institut. La presideixen 

els rectors o rectores de la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I i la Universitat 
de València, o persones que deleguen, i en formen part el director o directora de 
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l'Institut, el secretari o secretària, els coordinadors o coordinadores d'unitat, els i les 
representants de les institucions públiques o privades relacionades amb les funcions 
de l'Institut i els membres honoraris que siguen professors/es o investigadors/es aliens 
a les universitats  d'Alacant, Jaume I o de València i de reconegut prestigi científic. 
 

2. Els representants socials i institucionals són nomenats pels rectors o rectores a 
proposta de les entitats i organitzacions respectives, amb l’informe previ del Consell de 
l'Institut, per una durada màxima de quatre anys. Els membres honoraris són nomenats 
pels rectors o rectores, amb una durada màxima de quatre anys, a proposta del Consell 
de l'Institut. 
 

3. La Junta Assessora s’ha de reunir, quan els rectors o rectores de les 
universitats corresponents ho consideren necessari, per proposar les línies generals de 
l'actuació, fomentar aportacions econòmiques, promoure contactes i relacions, facilitar 
la realització de contractes de recerca i assessorament, suggerir qualsevol iniciativa útil 
per als fins de l'Institut i el millor servei de la societat o realitzar totes aquelles 
recomanacions que considere oportunes per a la millora del funcionament de l'Institut. 

 
4. El règim de convocatòries i d’adopció d’acords serà el previst a l’article 11 

d’aquest reglament. 
 
Article 16 
 

1. El Comitè Científic és competent per proposar les directrius generals de les 
activitats pròpies de l'Institut i analitzar l'estat de la qüestió. 
 

2. El Comitè Científic es compon de cinc membres, especialistes de reconegut 
prestigi en el camp d'actuació de l'Institut, que designa el Comitè Executiu. Almenys 
dos  dels membres han de ser d'universitats o entitats estrangeres. 
 
Article 17 
 

1. Per ser director o directora es requereix ser doctor/a, d’acord amb el 
estableix l'article 26 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. 
 

2. És director o directora, per torns successius, el director o directora d’una de 
les seus, a qui nomenem els rectors o rectores de les universitats que conformen 
l’IULMA.  El mandat de director o directora de l'Institut és de quatre anys. 
 
Article 18 

 
1. En cas de cessament del director o directora per qualsevol circumstància, ha 

d’assumir-ne les funcions el subdirector o subdirectora de l’IULMA de major antiguitat 
que complisca els mateixos requisits que el director o directora, d’acord amb el que 
estableix l'article 10c. 

 
2. Quan cesse el director o directora de l'Institut, han de cessar també dels seus 

càrrecs els directors i directores de seu, els quals segueixen en funcions fins a l'elecció  
dels nous directors o directores de seu. 
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3. El Consell de l'Institut pot acordar, així mateix, la revocació del director o 

directora de l’IULMA, mitjançant l'adopció, amb un nombre de vots superior a la meitat 
més un de les seus membres, que s’ha de debatre a partir dels set dies següents a la 
presentació i en un termini no superior als quinze dies. 
 
Article 19 
 
Són funcions del director o directora de l’Institut: 
 

a.   Exercir la representació de l'Institut. 
b.   Dirigir la gestió ordinària de l'Institut. 
c.   Convocar i presidir les reunions del Consell de l'Institut i del Comitè Executiu. 
d.   Supervisar i coordinar l'execució dels plans d'actuació quadriennal. 

 
Article 20 
 

1. Hi ha d’haver un director o directora en cadascuna de les seus de l’IULMA,  
que al seu torn és subdirector o subdirectora de l'Institut i, com a tal, membre permanent 
del Comitè Executiu. El director o directora de l’IULMA és també el director o 
directora de la seua seu. 

2. Els directors o directores de seu són nomenats pels respectius rectors o 
rectores de cada universitat, i elegits per les assemblees de la seu corresponent. Les 
assemblees es constitueixen únicament i exclusivament amb aquesta finalitat i són 
presidides pel director o directora cessant i, si és el cas, pel doctor o doctora de més 
antiguitat. 
 
Article 21 
 

Són funcions dels directors o directores de seu, sempre sota les directrius 
marcades per la direcció de l'Institut: 
 

a.  Col·laborar amb el director o directora de l'Institut en la gestió de la seua seu i en 
l'execució dels objectius del pla d’actuació quadriennal. 

b.   Representar el director o directora de l’IULMA a la seua seu. 
c.  Substituir el director o directora a petició d'aquest, o en cas de vacant o de 

malaltia. 
 
Article 22 
 

1. El secretari o secretària de l’Institut també ho és del Consell i del Comitè, i és 
nomenat pel rector o rectora de la universitat del director o directora de l’IULMA, a 
proposta d'aquest. 
 

2. Es pot, també, nomenar un subsecretari o subsecretària per cadascuna de 
les seus universitàries, d'acord amb les necessitats de les seus i de l'Institut, en general. 
 

Article 23 
 

Són funcions del secretari o secretària: 
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a. Actuar com a tal en totes les sessions. En conseqüència, ha de redactar les actes i 

ser fedatari i custodi de la documentació de l'Institut. 
b.  Assistir el director o directora en totes les seues funcions. 
c. Assumir les funcions que li atribueix el Consell, especialment les d'administració i 

tresoreria, i aquelles altres que s'estime oportunes. 
d.  Vetllar pel compliment del Reglament i de la normativa legal que li concernisca. 

 
Article 24 
 

Els coordinadors o coordinadores d'unitat han de ser professors doctors o 
professores doctores de les u niversitats que integren l'Institut, i són nomenats pels 
rectors o rectores a proposta del col·lectiu d'investigadors de la unitat en qüestió, oït el 
Consell de l'Institut. 
 
Article 25 
 

Correspon als coordinadors o coordinadores d'unitat: 
 

a.  Preparar la part de la memòria corresponent a la seua activitat i programar 
despeses i ingressos que afecten la seua unitat. 

b. Proposar convenis, projectes i contractes de recerca al Comitè Executiu, i també 
totes aquelles activitats docents i investigadores que afecten la seua unitat. 

c.  Donar compte del compliment i desenvolupament de la recerca programada en la 
seua unitat. 

 
Article 26 
 

La gestió administrativa, la realitza personal d'administració i serveis de 
cadascuna de les universitats integrants de l'Institut, que pot ser convidat a les reunions 
del Comitè Executiu quan s'estime oportú. 
 
 

CAPÍTOL QUART 
DEL RÈGIM ECONÒMIC 

 
Article  27 
 

1. L'Institut ha de tenir partides pressupostàries assignades a aquest òrgan 
com a centre de despeses en cadascun dels pressupostos de les respectives universitats, 
que ha de gestionar l'administració i que s'han d’incloure en els pressupostos de 
cadascuna de les universitats integrants de l’Institut. 

2.  El  pressupost de l'Institut, l’elabora anualment el Comitè Executiu i l’ha 
d’aprovat el Consell. Posteriorment ha de passar a integrar-se en els pressupostos 
generals de cada universitat. 

 
3. El pressupost de l’Institut és únic, format pels ingressos procedents de cada 

universitat. L’elabora la direcció de l’Institut i l’executa el Comitè Executiu. Hi ha 
d’haver una unitat de despesa en cadascuna de les seus. 
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Article 28 
 

1. La gestió ordinària del pressupost correspon al director o directora de 
l'Institut, que n’ha d’assabentar anualment el Consell, d'acord amb el que preveu 
l'article anterior. 
 

2. La competència i les delegacions de l'ordenació de pagaments depèn del 
sistema que hi haja establert d'ordenació de pagaments a cada universitat, dins dels 
límits que imposa la normativa general en aquesta matèria. 
 
Article 29 
 

Els recursos econòmics de l'Institut procedeixen, sense que l'ordre signifique 
prioritat, de: 
 

a. Les partides pressupostàries que fixen per a cada centre de l’Institut els 
pressupostos de les universitats implicades. 

b. Les aportacions anuals que fixen, si n’hi ha, les facultats i departaments que 
tinguen personal a l’Institut. 

c. Les assignacions pressupostàries que preveuen els convenis. 
d. L'assignació dels projectes nacionals de recerca dins de les seues diverses 

modalitats. 
i. L'assignació que s'obtinga amb projectes finançats per organismes internacionals, 

especialment de la Unió Europea. 
f.  Els ingressos que s'obtinguen  per convenis de col·laboració amb diversos 

organismes nacionals i autonòmics (IVEX, RED IT, cambres de comerç, 
IMPIVA, etc.). 

g. Els ingressos que s'obtinguen pels contractes referits a activitats de recerca, 
assessorament, consultoria, dictàmens, etc., que es facen amb empreses o sectors 
d'empreses. 

h. Els ingressos procedents de cursos de perfeccionament de caràcter professional, 
sobretot els de normalització i estratègies comunicatives. 

i.  Les quanties que provinguen de l'aplicació de l'article 83 de la LOU. 
j.  Els beneficis que es puguen obtenir de la venda de les seues publicacions, 

l’explotació de patents i per prestacions de caire tècnic d’acord amb la normativa 
pròpia de la universitat en cada cas. 

k. Les donacions efectuades a la universitat amb destinació a aquest Institut. 
l.  Altres recursos legals no previstos en aquest reglament. 

 
Article 30 
 

1. L'Institut pot constituir un patrimoni de béns mobles afectes a les distintes 
seus de l'Institut, la propietat dels quals, segons el centre, correspon a la Universitat 
d'Alacant, a la Universitat Jaume I i a la Universitat de València, respectivament. S’ha 
de donar compte de la seua administració i evolució al Consell de l'Institut i als consells 
de govern de cada universitat. Si s’escau, aquests recursos han de figurar en un llibre 
d'inventari de l’Institut. 
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2. Aquest patrimoni, la seua situació i la seua evolució ha de figurar en  la 
memòria anual que s’ha de sotmetre al Consell. 
 

CAPÍTOL CINQUÈ 
DEL RÈGIM ACADÈMIC 

 
Article 31 
 

1. L'Institut pot realitzar activitats docents corresponents als programes de 
postgrau i d'especialització. 
 

2. L'activitat acadèmica de l'Institut ha de quedar reflectida en la seua memòria 
anual, que s ’ eleva a l Comitè Executiu i é s  aprovada o sancionada pel Consell. 
Aquesta memòria ha de constar dels apartats següents: 
 

a. Cursos, seminaris, jornades, congressos i altres activitats acadèmiques.  
b. Activitat investigadora. 
c. Situació i evolució del patrimoni de l'Institut. 
d. Altes i baixes de  membres de l'Institut. 
e. Execució del pressupost. 

 
Article 32 
 

Aquests ensenyaments han d'estar íntimament relacionades amb els programes 
de recerca de l'Institut, i les seues activitats no han de solapar ni interferir les dels 
departaments, sense perjudici que es puguen escometre col·laboracions puntuals amb 
aquests. 
 
Article 33 
 

L'Institut pot, no obstant això, desenvolupar planes d'estudi propis dependents  
de la Universitat d'Alacant, de la Universitat Jaume I o de la Universitat de València, 
d’acord amb les disposicions legals vigents. 

 
CAPÍTOL SISÈ 

DEL REGLAMENT 
 
Article 34 
 

1. El Consell de l'Institut, per majoria, pot proposar als consells de govern 
de les universitats modificacions d’aquest reglament. 

 
2. El Comitè Executiu pot presentar al Consell de l'Institut propostes de 

modificació d’aquest reglament. 
 
3. Avalades per almenys un terç dels membres de l'Institut, es poden presentar 

al Consell de l'Institut propostes de  modificació del reglament. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 

Fins al moment en què tinguen lloc les corresponents eleccions a la direcció de 
seu, és director o directora de l'Institut el director o directora comissionada de més 
antiguitat. 

Tan aviat com siga oportú i convenient, i dins dels terminis legals, els actuals 
directors o directores comissionades han de convocar les eleccions a director o directora 
de seu a les seues respectives universitats. 

A l'efecte del que estableix l'article 17.2, el primer director o directora de 
l’IULMA és el de la seu de la Universitat d'Alacant, el següent el de la Universitat 
Jaume I i el següent el de la Universitat de València. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

Aquest reglament entra en vigor a partir de l’endemà de la seua aprovació pels 
consells de govern de les universitats integrants de l’IULMA. 


