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INSTITUT INTERUNIVERSITARI
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (IDL)
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Universitat Jaume I

CAPÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ, ÀMBIT I COMPOSICIÓ
Article 1
L’Institut de Desenvolupament Local (IDL) té el caràcter d’institut interuniversitari creat per
la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València (Estudi General).
Article 2
L’Institut s’estructura en dues seus adscrites a cada una de les universitats promotores, amb
entitat pròpia i regida segons el que estableixen els Estatuts de cada Universitat. Als efectes
de coordinació entre les universitats s’estableix un Consell Interuniversitari format pel
director interuniversitari, els directors de l’Institut en cada una de les seus, el subdirector
interuniversitari, els coordinadors d’àrea (fins a un màxim de quatre i d’acord amb el que
estableix el present Reglament de règim intern, article 11.6), i el secretari interuniversitari.
L’Institut pot incorporar noves universitats, amb les seues respectives seus, dins de l’àmbit de
les universitats de la Comunitat Valenciana.

CAPÍTOL SEGON: FINALITAT
Article 3
L’Institut es concep com un centre d’investigació i especialització teòrica i pràctica en el
camp del desenvolupament local, en el seu més ampli sentit.
Article 4
Són fins de l’Institut:
a) Fomentar la investigació en els diversos camps del desenvolupament local.
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b) Organitzar i promoure seminaris d’estudi i cursos de postgrau i tercer cicle en matèria de
desenvolupament local.
c) Impulsar la publicació de treballs d’investigació en l’àmbit de les línies de treball pròpies.
d) Elaborar informes i dictàmens a petició d’institucions públiques i privades.
e) Elaborar els materials didàctics que estime oportuns per a la realització de cursos,
seminaris i altres activitats formatives que tinguen relació amb el desenvolupament local.
f) Establir relacions permanents amb altres instituts i centres d’investigació, tant espanyols
com estrangers, que emmarquen la seua activitat en el camp del desenvolupament local.
g) Crear un centre de documentació en l’àmbit del desenvolupament local i un servei d’estudi
i elaboració de materials de representació gràfica temàtica.
h) En general, impulsar i promoure qualsevol iniciativa encaminada a la potenciació de
l’estudi i la investigació en el camp del desenvolupament local.
Article 5
L’Institut pot establir acords de col·laboració amb institucions públiques i privades en el marc
dels fins i objectius de l’Institut. Aquests acords poden suposar, si escau, la participació de
tals institucions en les activitats de l’Institut així com la seua contribució al finançament
d’aquestes. La participació d’aquestes institucions públiques i privades, així com, si escau, de
persones de reconegut prestigi en l’àmbit del desenvolupament local, pot canalitzar-se a
través d’un Consell Assessor, la creació i normativa de regulació del qual ha de comptar amb
l’aprovació per majoria absoluta del ple de l’Institut.
Article 6
L’Institut, amb els seus propis recursos o mitjançant l’oportú finançament públic o privat de
caràcter general o individual, pot assignar beques o ajudes econòmiques per a estudis i
investigacions en matèries de la seua competència. La concessió d’aquestes ajudes l’ha de
decidir una comissió en què participen membres del mateix Institut, i en la qual, si escau, hi
ha d’haver un representant de l’entitat pública o privada que concedeix l’ajuda.
Article 7
L’Institut pot coordinar-se amb altres entitats espanyoles o estrangeres les activitats de les
qual siguen semblants o complementàries a fi de desenvolupar conjuntament projectes
d’investigació, especialització o qualsevol tasca connectada amb el camp del
desenvolupament local.

CAPÍTOL TERCER: ESTRUCTURA
Article 8
Per a l’èxit dels seus objectius i funcions, l’Institut s’estructura orgànicament en àrees
temàtiques. Al capdavant de cada una de les àrees hi ha d’haver un coordinador d’àrea triat
pels components de l’àrea.
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Les àrees poden ser suprimides o modificades, a fi de no mantindre línies d’investigació que
es puguen considerar esgotades, i es podran crear altres en funció de noves demandes
científiques i socials. La creació i supressió d’àrees ha de ser aprovada per majoria absoluta
dels membres del Consell Interuniversitari.
El personal docent i investigador de l’Institut estarà adscrit a una de les àrees temàtiques.

CAPÍTOL QUART: ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
Article 9
El govern de l’Institut està encomanat a òrgans col·legiats i unipersonals.
a) Òrgans col·legiats: Consell Interuniversitari, Consell d’Institut en cada seu, la
corresponent Junta Permanent d’aquest, i Ple d’Institut.
b) Òrgans unipersonals: director o directora interuniversitari, subdirector o subdirectora
interuniversitari, directors o directores de l’Institut en cada seu, secretari o secretària
interuniversitari, secretaris o secretàries d’Institut, i els coordinadors o coordinadores
d’àrea .
Article 10
Òrgans col·legiats
1. Consell Interuniversitari: format pel director o directora interuniversitari, els directors o
directores de seu, el subdirector o subdirectora interuniversitari, el secretari o secretària
interuniversitari i els coordinadors o coordinadores d’àrea (fins a un màxim de quatre,
triats entre els coordinadors d’àrees existents).
Té com a funcions:
• Promoure activitats conjuntes de les tres seus.
• Proposar les línies generals pressupostàries de l’Institut Interuniversitari.
• Promoure i coordinar la investigació de l’Institut.
• Aprovar la memòria d’activitats amb l’aprovació prèvia dels respectius consells
d’Institut de seu.
• Proposar les possibles modificacions en el Reglament de règim intern.
El Consell Interuniversitari s’ha de reunir amb caràcter ordinari almenys dues vegades en
el curs acadèmic, convocat per la Direcció. Es pot reunir de forma extraordinària per
motius d’urgència quan ho sol·licite qualsevol dels directors o directores de seu i, en
general, en la resta de supòsits previstos per la legislació vigent.
2. Consell d’Institut: és l’òrgan col·legiat de representació i govern de l’Institut en cada una
de les seus. Estarà format pel director o directora de l’Institut en la dita seu, que presideix
el Consell, el secretari o secretària, el personal investigador propi, el professorat adscrit a
la seu i una representació de la resta d’estaments segons els Estatuts de cada universitat.
Són competències del Consell d’Institut:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establir la seua organització acadèmica i de serveis.
Elegir i remoure, si escau, la Direcció de l’Institut en la seu.
Definir el caràcter i composició de la Junta Permanent.
Sol·licitar informació sobre el funcionament de la seu.
Elaborar i aprovar la memòria d’activitats de la seu i planificar la investigació i
docència pròpies.
Emetre un informe sobre els plans individuals d’investigació i docència dels seus
membres i dels contractes corresponents.
Determinar les necessitats de plantilla de la seu.
Aprovar, si escau l’execució del pressupost i la memòria que ha de presentar la
Direcció.
Vetlar per la qualitat de la investigació i les altres activitats realitzades per l’Institut.
Qualsevol altra competència que li siga atribuïda per aquest Reglament i les altres
normes aplicables.

El Consell d’Institut s’ha de reunir amb caràcter ordinari almenys dues vegades en el curs
acadèmic, convocat per la Direcció. Així mateix, es pot reunir de forma extraordinària per
motius d’urgència quan ho sol·licite almenys un 30 per cent dels seus membres i, en
general, en la resta de supòsits previstos per la legislació vigent.
3. Junta Permanent de Seu: és l’òrgan encarregat de la gestió ordinària de l’Institut en cada
universitat i està formada per la Direcció de l’Institut en la seu, la Secretaria i una
representació del Consell d’Institut. El caràcter i composició específica d’aquesta Junta
estaran definits per iniciativa del respectiu Consell d’Institut.
4. Ple d’Institut Interuniversitari: està integrat per tots els membres de Consell d’Institut
en cada una de les seus. Ha de reunir-se almenys una vegada a l’any. Les seues funcions
són aprovar, si escau, l’informe de gestió de la Direcció, la memòria d’activitats, el
cessament de qualsevol dels membres de l’Institut (per majoria absoluta), així com, si
escau, les modificacions del Reglament de règim interior. A més, ha d’aprovar qualsevol
altra qüestió que el Consell Interuniversitari sotmeta a la seua consideració.
Article 11
Convocatòries i sessions del Ple
1. Per a la vàlida constitució de l’òrgan, a l’efecte de la celebració de sessions, deliberacions
i presa d’acords, es requereix al presència del director o directora de l’Institut
Interuniversitari dels directors o directores de seu i del secretari o secretària o, si escau de
les persones que els substitueixen, i la meitat almenys, dels seus membres.
2. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l’orde del
dia, llevat que estiguen presents tots dels membres de l’òrgan col·legiat i siga declarada la
urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria.
3. Els acord s’adopten pel vot favorable de la majoria.
4. Els que acrediten la titularitat d’un interès legítim, poden dirigir-se a la Secretaria de
l’òrgan col·legia perquè siga expedida una certificació dels seus acords.
Article 12
Actes
1. De cada sessió que celebre l’òrgan col·legiat la Secretaria ha d’estendre l’acta
corresponent, que ha d’especificar necessàriament els assistents, l’orde del dia de la
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reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals de les
deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.
2. En l’acta ha de figurar, a sol·licitud dels respectius membres de l’òrgan, el vot contrari a
l’acord adoptat, la seua abstenció i els motius que la justifiquen o el sentit del seu vot
favorable. Així mateix, qualsevol membre té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la
seua intervenció o proposta, sempre que aporte en l’acte, o en el termini que assenyale la
Direcció, el text que es corresponga fidelment amb la seua intervenció, i s’ha de fer
constar en el text o s’ha d’unir una còpia a l’acta.
3. Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular vot particular per escrit
en el termini de 48 hores, que s’incorporarà al text aprovat.
4. Quan els membres de l’òrgan voten en contra o s’abstinguen, queden exempts de la
responsabilitat que, si escau, puga derivar-se dels acords.
5. Les actes s’aproven en la mateixa o en la següent sessió. Això no obstant, la Secretaria
pot emetre certificació sobre els acords específics que s’hagen adoptat, sense perjudici de
la ulterior aprovació de l’acta.
En les certificacions d’acords adoptats emeses amb anterioritat a l’aprovació de l’acta s’ha de
fer constar expressament aquesta circumstància.
Article 13
Òrgans unipersonals:
1. Director o directora interuniversitari: és triat entre els directors o directores de les seus
i nomenat pels rectors de les universitats que formen part de l’Institut, a proposta del
Consell Interuniversitari.
El mandat d’aquest càrrec té una duració de quatre anys i té caràcter rotatori entre les
distintes universitats que formen l’Institut. Si escau, el Consell Interuniversitari pot
proposar als rectors la substitució del director o directora interuniversitari pel temps que
falte fins a la nova elecció.
Té com a funcions representar l’Institut, presidir el Consell Interuniversitari i, si escau,
coordinar les activitats conjuntes de les seus.
2. Subdirector o subdirectora interuniversitari: és triat pel Consell Interuniversitari entre
els membres doctors de l’Institut, a proposta de qualsevol dels directors o directores de
seu, i nomenat pel rector de la universitat a què pertany.
Realitzarà les funcions que li hagen sigut delegades pel director o directora
Interuniversitari, i el substitueix en cas d’absència, malaltia o defunció.
3. Secretari o secretària interuniversitari: actuarà com a tal el secretari o secretària de seu
a què pertany el director o directora Interuniversitari.
Té com a funcions auxiliar la Direcció i la Subdirecció en l’exercici del seu càrrec i
realitzar les tasques de la seua competència, especialment la redacció i custòdia de les
actes de les reunions del Consell Interuniversitari així com de la documentació que li haja
sigut encomanada.
4. Elecció dels òrgans unipersonals: director o directora, subdirector o subdirectora i
secretari o secretària interuniversitaris: són triats pel Ple del Consell Interuniversitari, en
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primera volta per majoria absoluta i en segona volta per majoria simple entre els membres
del Consell Interuniversitari.
5. Director o directora de l’Institut en cada una de les seus: és triat pel Consell de
l’Institut en la seu i nomenat pel rector de la universitat on està ubicada la seu, entre el
professorat universitari doctor amb dedicació a temps complet, pertanyent a aquella seu.
El mandat d’aquest càrrec té una duració de quatre anys, i es pot reelegir una sola vegada
consecutiva, sense que es computen els mandats inferiors a un any a l’efecte de presentar
la candidatura a la reelecció.
Les candidatures s’han de presentar amb almenys 10 dies d’antelació al Consell de
l’Institut en què es porte a terme l’elecció. Resultarà triat, en primera volta, el candidat que
obtinga un nombre de vots superior a la meitat del nombre de membres del Consell de
l’Institut, i en segona volta, el que obtinga la majoria simple.
Si no es presenta cap candidatura, el Rectorat assignarà provisionalment les funcions de
Direcció universitària de seu a un professor o professora doctor membre del Consell de
seu, que ha de convocar eleccions a la Direcció universitària de seu en el termini màxim
de 6 mesos.
El Consell de l’Institut pot acordar la revocació del director o directora mitjançant la
presentació d’una moció de censura que ha de ser presentada almenys per una tercera part
dels membres de l’òrgan col·legiat corresponent, s’ha de votar entre els 10 i 30 dies
següents a la seua presentació i ha d’incloure una candidatura alternativa, així com un
programa que concrete la seua actuació en el càrrec, si és elegida. S’entén aprovada la
moció de censura quan voten a favor la majoria absoluta dels membres de l’òrgan
corresponent.
La Direcció de l’Institut és l’òrgan unipersonal de govern de la seu, que coordina les
activitats pròpies, executa els acords, representa a la seu i dirigeix l’activitat del personal
adscrit a la seu.
6. Secretari o secretària de seu: la Direcció de l’Institut en cada seu tria el secretari o
secretària de seu entre el professorat amb dedicació a temps complet.
Té com a funcions auxiliar la Direcció en l’exercici del seu càrrec i realitzar les tasques de
la seua competència, especialment la redacció i custòdia de les actes de les reunions del
Consell d’Institut i de la Junta Permanent de la seu, així com l’expedició de certificats dels
acords que el Consell haja adoptat.
7. Coordinador o coordinadora d’àrea: cada una de les àrees temàtiques tindrà un
coordinador o coordinadora triat pels membres de l’àrea. El seu nomenament correspon al
director o directora interuniversitari, a proposta del director o directora de la seu a què
pertany el candidat.
Té com a funcions coordinar, davall la supervisió de la Direcció Interuniversitària, les
diferents tasques de les seus en l’àrea de la seua competència.
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CAPÍTOL CINQUÈ: RELACIONS AMB ALTRES ÒRGANS DE LA UNIVERSITAT
Article 14
Les relacions de l’Institut amb els departaments, centres i serveis de les universitats s’han de
realitzar a través de les Direccions de l’Institut en cada seu i es regulen d’acord amb els
Estatuts i normatives de les dites universitats.
Article 15
L’Institut ha d’elaborar anualment una memòria d’activitats que ha de remetre, perquè en
prengueu coneixement, avaluació i difusió, als rectors de les universitats i als consells socials,
a les institucions col·laboradores així com a departaments i centres afectats.
Article 16
La Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat de València poden expedir títols, diplomes
o certificats d’assistència als que participen en els cursos i activitats organitzats per l’Institut.
L’expedició de títols o diplomes està subjecta al compliment dels requisits exigits pels
Estatuts i a la normativa específica de les universitats en què s’imparteixen els cursos
d’especialització o altres activitats formatives.

CAPÍTOL SISÈ: PERSONAL I MITJANS DE L’INSTITUT
Article 17
El personal de l’Institut està format per:
•
•
•

El professorat i personal investigador adscrit, procedent dels departaments de les
universitats promotores.
Els becaris de col·laboració i investigació els tutors dels quals siguen membres de
l’Institut.
El gerent-administrador i la resta de personal d’administració i serveis que hi siga
assignat.

L’Institut pot dotar-se de personal propi d’investigació i administració per al compliment de
les funcions que li són pròpies.
L’annex d’aquest Reglament, així com la memòria d’activitats de l’Institut han de reflectir,
en cada edició, els membres efectius de l’Institut durant el període corresponent.
Article 18
En funció de les necessitats científiques i docents poden col·laborar temporalment amb
l’Institut investigadors d’altres departaments, universitats i centres d’investigació, així com
altres investigadors i professionals sense adscripció institucional específica que desenvolupen
la seua activitat en el camp del desenvolupament local, com a conseqüència de l’aprovació de
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les seues propostes per part del Consell Interuniversitari, referides a activitats d’investigació,
docència o d’una altra naturalesa organitzades en el marc dels fins propis de l’Institut.
Article 19
L’activitat investigadora dels membres de l’Institut de Desenvolupament Local s’imputarà
segons la normativa vigent en les universitats promotores.
Article 20
Els drets i deures del personal, tant de docent i investigador com d’administració i serveis són
els assenyalats amb caràcter general pels Estatuts de la Universitat Jaume I de Castelló i de la
Universitat de València per a la comunitat universitària.
Article 21
Pot contractar-se, amb autorització de les respectives universitats, tant personal docent i
investigador com administratiu. Els drets i deures d’aquest personal s’han de fixar en l’acte
contractual.
Article 22
L’admissió de nous membres de l’Institut ha de partir d’una sol·licitud raonada de la persona
interessada, en funció del seu interès investigador vinculat a algun dels projectes i àrees
d’investigació de l’Institut. El candidat ha d’estar avalat per almenys una quarta part dels
doctors de la seu a què desitge vincular-se, i comptar amb l’informe favorable de la Junta
Permanent d’aquesta seu. La seua admissió ha de ser aprovada per majoria absoluta dels
membres del Consell Interuniversitari.
Article 23
A proposta de qualsevol membre de l’Institut, es pot promoure el nomenament de membres
honorífics. Aquesta proposta serà elevada al Ple, amb l’aprovació prèvia del Consell de Seu.
Es requereix la majoria absoluta dels membres del Ple.
Article 24
L’adscripció a l’Institut de Desenvolupament Local ve determinada per la participació regular
en les seues activitats.
Les raons per a la no pertinença a l’Institut són:
• La baixa voluntària, a petició de la persona interessada.
• A proposta raonada de la Junta Permanent de seu o del Consell Interuniversitari i amb
aprovació per majoria tant de la Junta Permanent de la seu a què pertanga com per
majoria del Consell Interuniversitari.
• Per majoria absoluta dels membres amb dret a vot del Ple de l’Institut, a proposta d’un
terç dels membres, almenys.
• Transcorreguts dos anys sense existir vinculació activa amb les activitats de formació
i/o investigació pròpies de l’Institut, es perd la condició de membre de l’Institut. Per
al còmput de tal termini, es prendrà com a referència la data de l’aprovació de la
memòria d’activitats. No obstant, en circumstàncies especials el Consell
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Interuniversitari pot mantindre la condició de membre del personal investigador que
no compleix aquest últim requisit, amb la sol·licitud prèvia raonada de la Junta
Permanent de la seu a què pertany.
Article 25
Els béns materials adscrits a l’Institut de Desenvolupament Local estan constituïts pel
material inventariat en la Universitat Jaume I i Universitat de València, més el que es puga
adquirir en el futur.

CAPÍTOL VUITÈ: RÈGIM ECONÒMIC
Article 26
El Projecte de pressupost d’ingressos i despeses de cada seu serà elaborat per la Direcció de
l’Institut en la seu i presentat per a la seua aprovació al Consell de l’Institut en la dita seu,
d’acord amb les línies generals pressupostàries marcades des del Consell Interuniversitari.
Cada seu ha de confeccionar així mateix una Memòria econòmica que s’ha de trametre als
rectors de les dues universitats.
Les fonts d’ingressos de cada seu són:
• Les assignacions de pressupost ordinari i d’investigació de les universitats
promotores.
• Els fons procedents de la participació en convocatòries públiques i privades i la firma
de convenis i contractes amb empreses i institucions per a la realització d’activitats
d’investigació i formació.
L’Institut ha d’atendre el que estableixen els Estatuts, o qualsevol altra normativa vigent en
les respectives universitats, sobre distribució de les assignacions pressupostàries.
Quant al règim de despesa, cada seu de l’Institut de Desenvolupament Local ha d’atendre la
normativa pròpia de la seua universitat i les altres normes vigents, i s’han de realitzar els
controls que legalment corresponguen.
L’òrgan encarregat d’establir els criteris per a les assignacions pressupostàries és el Ple del
Consell Interuniversitari, que les ha d’aprovar anualment.

CAPÍTOL NOVÈ: RÈGIM DISCIPLINARI
Article 27
El règim disciplinari de l’Institut de Desenvolupament Local és el que figura en els Estatuts
de les dues universitats promotores.
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CAPÍTOL DESÈ: DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
Article 28
El present Reglament només pot ser modificat a proposta de:
a) El director o directora interuniversitari.
b) El director o directora de qualsevol de les seus.
c) Un deu per cent dels membres del Ple de l’Institut.
Article 29
La proposta de modificació ha de presentar-se mitjançant escrit dirigit als membres del
Consell Interuniversitari (Article 26.a-b) o a la Direcció de l’Institut (Article 26.c), en el qual
s’ha d’incloure la proposta de nou text, juntament amb la justificació de la seua oportunitat i
finalitat.
La modificació, el text proposat i la justificació ha de difondre’s entre els membres de
l’Institut.
Article 30
Per a la modificació del Reglament és necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres del Ple de l’Institut. Si la proposta de modificació és rebutjada, cap dels proponents
pot exercir novament aquesta iniciativa durant el mateix any natural. Així mateix, la dita
modificació ha de ser aprovada pel Consell de Govern i el Consell Social, segons el que
disposen els Estatuts de cada universitat.

DISPOSICIÓ FINAL
Subsidiàriament, l’Institut es regeix pels Estatuts de les Universitats Jaume I de Castelló i de
la Universitat de València, la legislació vigent i la normativa reglamentària dels departaments
i serveis de les universitats que s’hi apliquen.

