
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’INSTITUT UNIVERSITARI 
D’ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE 

 
Preàmbul. 
 
Per Decret 58/2009, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 5998 de 22 
d’abril de 2009) es crea l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere (IUEFG) a la 
Universitat Jaume I de Castelló. 
 
Prèviament, el Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló, en el Ple de 23 de juny 
de 2008, havia acordat proposar al Consell la creació de l’Institut Universitari d’Estudis 
Feministes i de Gènere (IUEFG). 
 
La proposta de creació va ser informada pel Consell de Govern de la referida universitat, 
en sessió de 26 de maig de 2008, i per l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva, a 
l’abril de 2007. 
 
El Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior, en el Ple de 10 de febrer de 
2009, va conèixer la sol·licitud de creació, d’acord amb el que estableix l’article 12.3 de 
la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de coordinació del sistema 
universitari valencià. 
 
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 12.4 de la referida Llei, 4/2007, a 
proposta del conseller d’Educació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 
dia 17 d’abril de 2009, es va decretar la creació de l’Institut Universitari d’Estudis 
Feministes i de Gènere (IUEFG). 
 
 
CAPÍTOL I.  
Denominació i caràcter. 
 
Article 1 
La denominació del centre és Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere 
(IUEFG) 
 
Article 2 
L’IUEFG és un institut universitari d’investigació propi de la Universitat Jaume I, i es 
regeix pel que disposa la legislació universitària general, pels Estatuts i la Normativa de 
l’UJI i pels articles d’aquest Reglament de règim intern. 
 
CAPÍTOL II. 
Naturalesa i objectius. 
 
Article 3 
L’IUEFG es concep com un centre d’investigació científica i projecció sociocultural en el 
camp dels estudis feministes i de gènere, amb especial atenció a l’àmbit de les dones. 
 
Article 4 
Són objectius de l’IUEFG: 
 
a) Defensar i potenciar la igualtat d’oportunitats. 
b) Potenciar i coordinar la docència en tots els nivells de l’ensenyança, la investigació i 

les activitats culturals relacionades amb els estudis feministes i de gènere, des d’una 

 
1



perspectiva integradora i interdisciplinària. Especialment, l’Institut ha de promoure els 
estudis de postgrau i de tercer cicle en les nostres àrees acadèmiques investigadores. 

c) Fomentar la difusió i l’intercanvi del coneixement científic relacionat amb els estudis 
feministes i de gènere. En aquest sentit, serà prioritària la publicació de materials 
producte de les activitats de l’Institut. 

d) Impulsar l’actualització científica, tècnica i pedagògica de les/els components de 
l’Institut i de la comunitat universitària en el seu conjunt, en els àmbits dels estudis 
feministes i de gènere. 

e) Establir relacions i vies de participació amb uns altres centres i departaments de la 
Universitat, així com amb associacions, fundacions i uns altres ens i organismes públics 
o privats en la realització d’activitats docents i/o investigadores que, en allò relatiu 
als seus fins o funcions contribuïsquen a la consecució dels objectius de l’Institut. 

f) Prestació d’un servei de documentació i informació en temes de gènere i feminisme. 
g) Realització de qualsevol altra activitat relacionada amb el progrés i desenvolupament 

dels estudis feministes i de gènere. 
 
CAPÍTOL III. 
Plans d’actuació. 
 
Article 5 
 
Per a la consecució d’aquests objectius, seran activitats pròpies de l’Institut: 
 
a) Organitzar congressos i jornades científiques relacionades amb la finalitat específica 

de l’Institut, que contribuïsquen a millorar i a transferir els coneixements en les 
nostres àrees d’investigació. Així mateix, expedir els corresponents certificats 
acreditatius.  

b) Programar, organitzar i desenvolupar projectes d’investigació tant propis com 
interuniversitaris a l’entorn del nostre àmbit específic. 

c) Potenciar les relacions d’intercanvi d’informació científica centrada en el nostre àmbit 
d’estudi. 

d) Desenvolupar un servei d’informació i documentació informatitzat per a difondre els 
estudis dins del camp dels estudis feministes i de gènere. 

e) Formació del personal investigador propi. 
f) Difondre informació i facilitar l’accés a les convocatòries d’ajudes i subvencions per a 

la mobilitat de professorat i estudiantat en relació amb els estudis feministes i de 
gènere. 

g) Pronunciar-nos i intervindre davant de l’opinió pública i els organismes competents 
davant de qualsevol situació competent als drets relacionats amb la qüestió de gènere. 

h) L’Institut vetllarà per l’actuació de la institució universitària pel que fa a la 
representació paritària dins dels òrgans de govern. 

 
Article 6 
La Universitat Jaume I podrà expedir títols, diplomes o certificats d’assistència a les 
persones que participen en els cursos i activitats organitzades per l’IUEFG. L’expedició de 
títols o diplomes està subjecta al compliment dels requisits exigits pels Estatuts de la 
Universitat Jaume I i la normativa de caràcter general. 
 
Article 7 
L’IUEFG, amb els recursos propis, o mitjançant el corresponent finançament públic o 
privat de caràcter general o individual, pot atorgar beques o ajudes econòmiques per a la 
realització d’estudis o investigacions en matèries de la seua competència, de conformitat 
amb el que establisca la normativa d’aplicació. La concessió d’aquestes ajudes l’avaluarà 
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una comissió integrada per membres del mateix Institut, en la qual, si escau, hi haurà 
representació de l’entitat pública o privada que concedisca l’ajuda. 
 
Article 8 
L’Institut es podrà coordinar amb unes altres entitats espanyoles o estrangeres en les 
activitats coincidents amb els objectius propis de l’àmbit d’estudis de l’Institut. 
 
CAPÍTOL IV. 
Òrgans de direcció 
 
Article 9 
Per a impulsar i facilitar els fins de l’Institut, aquest es dota dels següents òrgans de 
govern: Consell de l’Institut, Junta Permanent, Direcció, Subdirecció i Secretaria. 
 
Article 10 
10. 1. El Consell de l’Institut és el seu òrgan de govern propi i està compost per totes les 

persones adscrites al mateix. 
 
Són funcions del Consell de l’Institut:  
 

a) Proposar l’aprovació i modificació del Reglament Intern. 
b) Triar, i si és el cas remoure, a les persones que exerciran la Direcció, Subdirecció i 

Secretaria de l’Institut. 
c) Establir les directrius generals del funcionament de l’Institut. 
d) Exposar el pressupost anual i la programació econòmica de l’Institut, a costa de ser 

aprovat pel Rectorat.  
e) Informar dels convenis de col·laboració amb uns altres centres o entitats de 

caràcter públic o privat. 
f) Proposar l’aprovació i/o informar, si és el cas, sobre els projectes, programes i 

memòries d’investigació realitzades o per realitzar en o per l’Institut. 
g) Suggerir la contractació i adscripció del professorat, investigadors/es, PAS, etc., 

així com les seues categories, funcions, dedicació i retribucions. 
h) Proposar l’aprovació i coordinació de l’activitat docent de l’Institut. 
i) Expressar l’opinió de l’Institut. 

 
10. 2. El Consell de l’Institut podrà dotar-se de quantes comissions consultives o 

executives considere necessari. Aquestes comissions informaran el Consell de 
l’Institut i els altres òrgans competents sobre totes les sol·licituds de projectes i 
programes d’investigació de l’Institut. 

 
10. 3. El Consell de l’Institut es reunirà un mínim de dues vegades a l’any. Serà convocat 

per la Direcció de l’Institut, la Junta Permanent o a petició d’un terç dels seus 
membres. 

 
Article 11 
a) A fi d’aconseguir la màxima operativitat, es constituirà la Junta Permanent de 

l’Institut, que és l’òrgan encarregat de la gestió ordinària que actua per delegació del 
seu Consell. La Junta Permanent, per raons d’urgència, podrà resoldre totes les 
qüestions la competència de les quals estiga atribuïda al Consell, estant obligada a 
donar-ne compte en la reunió ordinària següent, a fi que el Consell les ratifique. 

 
b) Formaran la Junta Permanent la Direcció, Subdirecció i Secretaria de l’Institut més tres 

integrants de l’Institut, triats pel Consell. 
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Article 12 
a) El Consell de l’Institut triarà la directora o director entre els doctors i doctores PDI 

membres de l’Institut, per a la qual cosa cal obtindre un nombre de vots superior a la 
meitat del nombre de membres del Consell. Si no s’obté la majoria absoluta, s’ha de 
fer una nova elecció entre les dues candidatures més votades i resultarà triada la que 
obtinga un nombre més gran de vots. La duració del seu mandat serà de quatre anys, 
podent ser reelegida per un període consecutiu com a màxim.  

 
b) Són funcions de la Direcció: 
 

a) La representació oficial de l’Institut. 
b) Dirigir la gestió ordinària de l’IUEFG. 
c) Revisar i aprovar els informes que de manera oficial hagen de tramitar-se. 
d) Coordinar i impulsar l’activitat de l’Institut i dels seus membres. 
e) Convocar i presidir les reunions del Consell de l’Institut i executar els seus acords. 
f) Ordenar les despeses en l’àmbit de la seua competència i d’acord amb el 

pressupost. 
g) Supervisar i coordinar l’execució dels plans d’investigació. 
h) Executar els acords dels òrgans col·legiats, de manera que es complisquen 

fidelment els fins de l’Institut. 
i) Qualssevol altres que li encomane o delegue el Consell de l’Institut. 

 
 
Article 13 
En cas de cessament del director o directora, per qualsevol circumstància, el Consell ha 
de convocar eleccions a Direcció en el termini d’un mes. 
 
 
Article 14 
14. 1. La directora o director designarà les persones que han d’ocupar la subdirecció i 

secretaria de l’Institut d’entre les professores o professors i investigadors o 
investigadores membres de l’Institut. 

 
14. 2. Són funcions de la subdirectora o subdirector col·laborar activament amb la 

directora o director de l’Institut i representar a l’Institut en absència de la 
persona directora. 

 
14. 3. La secretària actuarà com a fedatària dels acords dels òrgans de govern de 

l’Institut, per la qual cosa les seues funcions comprenen la recepció, 
compilació, depòsit, custòdia i certificació de les actes dels òrgans col·legiats, 
dels arxius generals, de les disposicions de govern de l’Institut, del segell de 
l’Institut.  

 
CAPÍTOL V. 
 
Del PAS. 
 
Article 15. 
El personal d’administració i serveis de l’Institut estarà constituït pel personal adscrit al 
mateix pels òrgans rectors de la Universitat. 
 
CAPÍTOL VI. 
Del funcionament de la docència i la investigació. 
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Article 16. 
L’Institut exercirà la seua funció investigadora a través dels seus membres, individualment 
o en equip, bé per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’entitats públiques o privades, podent 
publicar els seus treballs d’investigació directament i per si mateix a través dels convenis 
que formalitze. 
 
Article 17. 
Les funcions docents de l’Institut podran comprendre ensenyaments complementaris a les 
impartides pels distints departaments, així com estudis i disciplines del tercer cicle, 
facilitant la realització de treballs de fi d’estudis o tesis doctorals, cursos 
d’especialització per als distints nivells educatius i en particular encaminats a la formació 
permanent i especialitzada de graduades i graduats. 
 
CAPÍTOL VII.  
Personal. 
 
Article 18 
18.1. El personal adscrit a l’Institut estarà format per: 
 
a) Professorat universitari i investigador de l’UJI adscrit a l’Institut. 
b) Personal investigador extern adscrit a l’Institut, mitjançant conveni amb el seu centre 

de procedència. 
c) Personal col·laborador extern, en funció de la seua trajectòria en l’antic Seminari 

d’Investigació Feminista (SIF). 
d) Investigadores i investigadors en formació, adscrits a l’Institut. 
e) Personal d’administració i serveis, adscrit a l’Institut en la relació de llocs de treball 

de l’UJI, o contractat per prestar els seus serveis a l’Institut. 
 
L’annex d’aquest reglament recull el llistat de personal membre de l’IUEFG en el moment 
de la seua constitució. Des de la Secretaria de l’Institut es notificarà a la Secretaria 
General de l’UJI les modificacions que puguen produir-se. 
 
18.2. Quan una o un integrant de l’IUEFG deixe d’acudir a les reunions durant un any, 
sense disculpar la seua assistència, cessarà en la seua condició de membre del mateix. 
 
18.3. Per a sol·licitar l’adscripció a l’Institut, qualsevol persona interessada ha de dirigir-
se a la Secretaria d’aquest per a ser informada sobre els tràmits que cal seguir.  
 
Article 19 
19.1. L’Institut, segons les seues necessitats, podrà sol·licitar a l’UJI la contractació del 
personal necessari per al compliment de les seues funcions. 
 
19.2. Podrà contractar-se personal temporal, tant docent i investigador com de suport 
tècnic a la investigació i d’administració i serveis per a fins concrets en programes 
d’investigació o cursos no regulars. Les gratificacions, drets i deures d’aquest personal 
s’establiran en l’acte contractual, d’acord amb la legislació aplicable.  
 
CAPÍTOL VIII.  
Règim econòmic i financer. 
 
Article 20 
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L’Institut té un pressupost, integrat en el pressupost general de la Universitat, i la gestió 
econòmica i patrimonial d’aquest es regeix per les normes i criteris que estableix la 
Universitat. Estarà constituït, especialment, pels aspectes següents: 
 
a) El pressupost destinat per l’UJI per al finançament de l’Institut. 
b) Les subvencions, donacions, ajudes i llegats que, destinats a l’Institut, puguen 

consignar entitats públiques o privades a través de l’UJI. 
c) Les taxes acadèmiques corresponents a cursos organitzats per l’Institut, segons allò que 
s’ha establert per la normativa vigent de l’UJI. 
d) Els ingressos derivats dels contractes establerts a través de l’Institut, segons allò que 
s’ha establert per la normativa vigent de l’UJI. 
e) Els ingressos derivats de les publicacions realitzades per l’Institut per a la difusió 
d’estudis o treballs relacionats amb els seus objectius, segons allò que s’ha establert per 
la normativa vigent de l’UJI. 
 
Despeses: 
Estaran constituïdes pel desemborsament necessari per a afrontar les necessitats i 
compliment dels fins de l’Institut: 
a) Generals d’infraestructura i serveis de l’Institut. 
b) Específics dels projectes, programes, contractes, etc. 
c) De personal. 
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ANNEX 
 

PERSONAL DE L’IUEFG 
 
 

a) Professorat universitari i investigador de l’UJI adscrit a l’Institut 
 
 
Agut Clausell, Fátima Professora associada Dep. de Filologia i Cultures 

Europees 
Alberola Crespo, Nieves Titular d’universitat Dep. d’Estudis Anglesos 
Badenes-Gasset Ramos, 
Inmaculada 

Titular d’escola universitària 
 

Dep. de Història, Geografia i 
Art 

Balboa Navarro, Imilcy Personal investigador 
contractat 

Dep. d’Història, Geografia i 
Art 

Burguera Nadal, María Luisa Titular d’universitat Dep. de Filologia i Cultures 
Europees 

Carballido González, Paula Professora associada Dep. de Filosofia i Sociologia 
Corona Marzol, Carmen  Titular d’universitat Dep. d’Història, Geografia i 

Art 
Escribano López, 
Purificación 

Catedràtica d’universitat Dep. de Química Inorgànica 

Esparducer Gargallo, 
Sebastián  

Professor associat Dep. de Psicologia 
Educativa, Social i 
Metodologia 
 

Farrell Kane, Mary Titular d’universitat Dep. d’Estudis Anglesos 
Galán Serrano, Julia Titular d’universitat Dep. d’Enginyeria de 

Sistemes Industrials 
Gámez Fuentes, María José Professora contractada 

doctora 
Dep. de Ciències de la 
Comunicació 

García Pastor, Begoña Professora associada Dep. de Filosofia i Sociologia 
Giménez Adelantado, Ana Titular d’universitat Dep. de Filosofia i Sociologia 
Marín Torres, Joan Manuel Professor associat Dep. d’Història, Geografia i 

Art 
Monlleó Peris, Rosa Catedràtica d’escola 

universitària 
 

Dep. d’Història, Geografia i 
Art 

Monzó Nebot, Esther Titular d’universitat Dep. de Traducció i 
Comunicació 

Palau Pellicer, Paloma Professora ajudanta Dep. d’Educació 
Renau Michavila, Marta Professora associada Dep. de Traducció i 

Comunicació 
Reverter Bañón, Sonia Professora contractada 

doctora 
Dep. de Filosofia i Sociologia 

Sales Salvador, Dora Titular d’universitat  Dep. de Traducció i 
Comunicació 

Sanfeliu Gimeno, Llum Professora associada Dep. d’Història, Geografia i 
Art 

Sos Peña, Rosa Titular d’universitat Dep. de Psicologia Bàsica, 
Clínica i Psicobiologia 

Torrent Esclapés, Rosalía  Titular d’universitat Dep. d’Història, Geografia i 
Art 
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b) Personal investigador extern adscrit a l’Institut, mitjançant conveni amb el seu 
centre de procedència 
 
Luengo López, Jordi Doctor. Professor de la Universitat Franche-

Comté, Besançon, França 
Senabre Llabata, Carmen Doctora. Titular d’universitat, Universitat 

de València-Estudi General 
 
 
c) Personal col·laborador extern, en funció de la seua trajectòria en l’antic Seminari 
d’Investigació Feminista (SIF) 
 
 
Fernández Nadal, Carmen María Doctora 
Rakotonanahary, Tahirisoa Doctora 
 
 
 
d) Investigadors i investigadores en formació 
 
Arcusa López, Reyes Becària de col·laboració 
Badenes Salazar, Patricia Llicenciada, amb suficiència investigadora 
Caballero Guiral, Juncal Llicenciada, amb suficiència investigadora 
Dos, Manuel Llicenciat 
Pascual Gargallo, Lourdes Llicenciada 
Ruiz del Árbol, Antares Llicenciada. Becària FPI 
Sánchez-Salas, David Llicenciat 
Sancho Ribes, Lidón Llicenciada 
Senent Ramos, Marta Llicenciada 
Velasco Pla, Lourdes Llicenciada 
 


