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INSTITUT INTERUNIVERSITARI LÓPEZ PIÑERO D’ESTUDIS HISTÒRICS I SOCIALS SOBRE 
CIÈNCIA, TECNOLOGIA, MEDICINA I MEDI AMBIENT 
(Aprovat en la sessió número 8 del Consell de Govern del dia 2 d’octubre de 2019) 

 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
 
 
CAPÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, ÀMBIT I COMPOSICIÓ 

 

Article 1. L’Institut Interuniversitari López Piñero d’Estudis Històrics i Socials sobre 
Ciència, Tecnologia, Medicina i Medi Ambient té el caràcter d’institut interuniversitari, 
creat per la Universitat de València-Estudi General, la Universitat Miguel Hernández i la 
Universitat Jaume I de Castelló. 
 
L’Institut Interuniversitari López Piñero s’estructura en tres seus adscrites a cadascuna 
de les universitats promotores, amb entitat pròpia. Els principis que regeixen la relació 
entre les seus són els de coordinació i autonomia. 
 
A l’Institut Interuniversitari López Piñero podrien incorporar-se noves universitats amb 
les seues respectives seus, mitjançant conveni realitzat amb les diferents universitats 
implicades. 
 
Article 2. La denominació oficial és «Institut Interuniversitari López Piñero d’Estudis 
Històrics i Socials sobre Ciència, Tecnologia, Medicina i Medi Ambient», i pot adoptar el 
nom abreujat d’«Institut Interuniversitari López Piñero» o altres sigles que es puguen 
acordar. 
 
CAPÍTOL SEGON. FINALITATS DE L’INSTITUT 

 
Article 3. L’Institut s’ha creat com un centre de recerca i d’especialització teòrica i 
pràctica en l’àmbit dels estudis històrics, socials, humanístics i comunicatius sobre 
ciència, tecnologia, medicina i medi ambient, així com d’altres àrees afins, i cadascuna 
de les seus pot desenvolupar línies de recerca pròpies. 
 
Article 4. Són finalitats de l’Institut Interuniversitari López Piñero: 
 
a) Fomentar qualsevol iniciativa encaminada a la potenciació de l’estudi i la recerca. 
b) Organitzar cursos de postgrau i doctorat, cursos d’especialització, jornades, seminaris 
i congressos. 
c) Promoure i desenvolupar activitats de divulgació, difusió i transferència de la recerca 
en l’àmbit de les línies de treball pròpies. 
d) Elaborar informes i dictàmens a petició d’institucions públiques i privades. 
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e) Elaborar els materials didàctics que s’estimen oportuns per a la realització de cursos, 
seminaris i altres activitats formatives. 
f) Establir relacions permanents amb altres instituts i centres de recerca, tant espanyols 
com estrangers. 
g) Realitzar activitats relacionades amb el patrimoni bibliogràfic, material i immaterial 
relacionat amb el seu àmbit. 
 
Article 5. Per a la consecució d’aquests objectius generals l’Institut, o cadascuna de les 
seues seus, podran proposar a les diferents universitats l’establiment de relacions 
contractuals o de col·laboració científica i tècnica amb altres centres de recerca, 
empreses i persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en els termes previstos 
en els estatuts de les universitats promotores i en la resta de la legislació vigent. 
 
Article 6. L’Institut Interuniversitari López Piñero es regirà per aquest reglament, així 
com per les disposicions que resulten d’aplicació i, subsidiàriament, pel conveni de 
creació i per la legislació vigent. En el que no dispose aquest Reglament específicament 
per a cadascuna de les seus regirà la normativa interna de cada universitat. 
 
Article 7. Les universitats promotores destinaran les instal·lacions adients per a les seus 
de l’Institut Interuniversitari López Piñero. 
 
Article 8. Els béns adscrits a l’Institut Interuniversitari López Piñero són els que figuren 
atribuïts en els corresponents inventaris generals de la Universitat Miguel Hernández, 
Universitat Jaume I i Universitat de València. 

 

CAPÍTOL TERCER. ELS MEMBRES DE L’INSTITUT 

 
 
Article 9. Membres 

 

1. Podrà ser membre de l’Institut Interuniversitari López Piñero el personal docent i 
investigador que es trobe en alguna de les situacions següents: 
 
a) Ser personal docent i investigador de qualsevol de les universitats promotores i haver 
estat admès com a membre de l’Institut. L’activitat investigadora dels membres de 
l’Institut Interuniversitari López Piñero s’imputarà segons la normativa vigent a la 
universitat a la qual pertanga la seu a la qual es troba adscrit. 
 
b) Haver accedit a una plaça adscrita a l’Institut o estar contractat per a ocupar-la. Les 
obligacions docents d’aquest personal les determinarà la normativa d’ordenació docent 
de la seua universitat. 
 
2. Són membres de l’Institut el personal investigador en formació (PIF) que estiga adscrit 
a aquest centre, segons el que establisca la normativa reguladora de cada universitat. 
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3. També serà membre de l’Institut el personal d’administració i serveis que ocupa 
places que s’hi troben adscrites. 
 
4. La participació de l’alumnat es regirà per la normativa pròpia de cadascuna de les 
universitats. 
 
5. La participació del personal de l’Institut Interuniversitari López Piñero en els processos 
electorals dels òrgans de govern i representació de les universitats es regirà per la 
normativa pròpia de cadascuna de les universitats promotores. 
 

6. Els drets i deures del personal, tant docent i investigador com d’administració i 
serveis, són els assenyalats amb caràcter general pels estatuts de la Universitat de 
València, de la Universitat Miguel Hernández i de la Universitat Jaume I per a la 
comunitat universitària. 
 
Article 10. Personal d’administració 

 
L’Institut pot dotar-se de personal de recerca i administració per al compliment de les 
funcions que li són pròpies. 
 
L’adscripció de personal que no pertanga a les plantilles de les universitats promotores 
a l’Institut Interuniversitari López Piñero podrà establir-se, en règim d’exclusivitat o no, 
mitjançant contracte, comissió de serveis, o una altra forma de vinculació que, a 
proposta del Consell d’Institut, autoritze l’òrgan competent de la universitat 
corresponent. L’adscripció es realitzarà per mitjà de la universitat on radique la seu en 
què desenvoluparà les seues activitats la persona de què es tracte, sempre que les 
disposicions pressupostàries de l’Institut ho permeten. 
 
Article 11. Personal d’altres centres 

 
Podran ser membres adscrits de l’Institut Interuniversitari López Piñero els investigadors 
i investigadores d’altres departaments, universitats i centres de recerca, tant nacionals 
com internacionals, així com altres investigadors o investigadores sense filiació 
institucional específica que desenvolupen la seua activitat en qualsevol de les línies de 
recerca pròpies de cada seu i les seues propostes de recerca o docència siguen 
aprovades per part del consell de seu. El procediment d’incorporació d’aquests 
investigadors o investigadores haurà d’acordar-se mitjançant conveni de les universitats 
a les quals pertany l’Institut amb l’entitat corresponent. 
 
Article 12. Membres honorífics 

 
A proposta de qualsevol membre de l’Institut es pot promoure el nomenament de 
membres honorífics d’acord amb la normativa de cada seu universitària. Aquesta 
proposta haurà de ser aprovada pel Consell d’Institut. 
 
Article 13. Personal en formació 
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La vinculació del personal investigador en formació (PIF) o de personal de suport a la 
recerca, o de personal contractat a càrrec de programes propis de les universitats 
promotores, projectes de recerca, convenis o contractes que es troben en l’àmbit 
científic o tècnic de l’Institut i en els quals l’investigador o investigadora principal siga 
membre de l’Institut, quedarà regulada segons determine la normativa de cada seu. 
 
Article 14. Incorporació de nous membres  
 

El procediment d’incorporació de nous investigadors o investigadores com a membres 
es regularà d’acord amb la normativa pròpia de cada seu universitària. Les 
incorporacions hauran de ser aprovades per part del consell de cada seu. 
 
L’admissió d’un investigador o investigadora com a membre de l’Institut 
Interuniversitari López Piñero de seu atorga, de manera automàtica, la condició de 
membre de l’Institut Interuniversitari López Piñero. 
 
Article 15. Baixes 

 
L’adscripció a l’Institut Interuniversitari López Piñero la determina la participació regular 
en les seues activitats. 
 
La baixa en l’Institut pot produir-se a petició pròpia o a proposta del consell de seu 
universitària o, també, de la junta permanent de seu universitària, per les causes 
següents: 
- Quan el consell, per majoria absoluta, estime que l’activitat exercida per l’investigador 
o investigadora s’allunya dels objectius generals de l’Institut. 
- En cas d’absència total de participació de l’investigador o investigadora en les activitats 
docents i investigadores desenvolupades en el marc de l’Institut en el termini de dos 
anys, tret dels casos de baixa mèdica continuada. 
 
El procediment per a l’exclusió de membres de l’Institut Interuniversitari López Piñero 
quedarà establert per la normativa pròpia de cadascuna de les seus universitàries. 
 

 

TÍTOL II 

DE L’ESTRUCTURA I DELS ÒRGANS DE L’INSTITUT 

 
CAPÍTOL I. ESTRUCTURA I ÒRGANS 

 
Article 16. El govern de l’Institut Interuniversitari López Piñero està encomanat a òrgans 
col·legiats i unipersonals. 
 
a) Òrgans col·legiats: Consell Interuniversitari. Consell d’Institut en cada seu i les 
corresponents juntes permanents d’aquests. 
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b) Òrgans unipersonals: director o directora de l’Institut Interuniversitari; un director o 
directora per cadascuna de les seus universitàries; un secretari o secretària de l’Institut 
Interuniversitari, i un secretari o secretària per cadascuna de les seus universitàries. 
 
Article 17. L’Institut es podrà estructurar en àmbits de recerca d’acord amb les línies de 
treball d’aquest. 
 
CAPÍTOL II. DELS ÒRGANS COL·LEGIATS 

 
CONSELL INTERUNIVERSITARI 
 
Article 18. El Consell Interuniversitari és l’òrgan de màxima representació, decisió i 
control de l’Institut Interuniversitari López Piñero. Està format pel director o directora i 
pel secretari o secretària de l’Institut Interuniversitari i pels altres directors o directores 
de seu universitària i secretari o secretàries de cada seu. 
 
El Consell Interuniversitari es reunirà almenys una vegada l’any. La convocatòria del 
Consell Interuniversitari correspondrà al director o directora de l’Institut 
Interuniversitari, per pròpia iniciativa o a sol·licitud de qualsevol dels seus membres. 
 
La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de tres dies hàbils. En cas 
d’urgència es podrà convocar amb una antelació de 24 hores i, per a poder prendre  
acords, el Consell haurà de decidir, per majoria absoluta dels seus membres, la 
procedència de la urgència. La convocatòria especificarà el lloc, data i hora de la reunió, 
acompanyada de l’ordre del dia i d’un annex documental suficient. 
 
L’ordre del dia l’elaborarà el director o directora, i podrà contenir-hi els punts que li 
suggerisquen la resta de membres del Consell. 
 
Article 19. El Consell Interuniversitari té les funcions següents: 
 
- Promoure activitats conjuntes de les tres seus. 
- Proposar les línies generals pressupostàries de l’Institut Interuniversitari. 
- Promoure i coordinar la recerca de l’Institut. 
- Aprovar la memòria d’activitats amb l’aprovació prèvia dels respectius consells de seu. 
- Proposar la modificació del Reglament de Règim Intern. 
- Elegir el director o la directora de l’Institut Interuniversitari. 
 
 
CONSELL DE SEU 

 
Article 20. El Consell de Seu d’Institut és l’òrgan de màxima representació, decisió i 
control de l’Institut Interuniversitari López Piñero en cadascuna de les seus. La 
composició del Consell s’ajustarà al que s’estableix en la normativa d’aplicació de 
cadascuna de les universitats en les quals l’Institut dispose de seu. 
 
Article 21. Són competències del Consell de Seu: 
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a) Elegir i remoure, si escau, el director o directora del Consell. 
b) Proposar programes de postgrau, i incloure-hi, si escau, el doctorat, i cursos 
d’especialització. 
c) Resoldre sobre l’admissió i exclusió de membres de l’Institut de seu. 
d) Distribuir l’assignació pressupostària. 
e) Aprovar, si escau, l’execució del pressupost de la seu i la memòria que ha de presentar 
la direcció. 
f) Aprovar el pla d’actuació i adoptar les mesures oportunes de coordinació de les 
activitats de recerca dels membres de l’Institut. 
g) Aprovar la memòria anual d’activitats. 
h) Elevar a la Comissió de Recerca la memòria d’activitats investigadores per a ser 
avaluada. 
i) Emetre, si escau, informe sobre els plans individuals de recerca i docència dels seus 
membres i dels contractes corresponents. 
j) Seleccionar, si escau, els i les representants de l’Institut en les comissions o òrgans de 
la universitat en què radique. 
k) Aprovar la proposta de Reglament de Règim Intern de cada seu, així com la 
modificació, perquè posteriorment passe al Consell Interuniversitari. 
l) Qualsevol altra competència que li siga atribuïda per aquest Reglament i les altres 
normes aplicables. 
 
Article 22. La convocatòria del Consell de Seu correspon al director o directora d’aquest. 
 
Tot el relatiu a la convocatòria, nombre mínim de reunions, terminis, característiques 
de la convocatòria i ordre del dia, notificacions, validesa de la constitució del Consell de 
Seu i adopció d’acords quedarà regulat pels estatuts propis, pels reglaments marc de 
règim intern i per altres disposicions vigents en les universitats en què radique aquest 
Consell. 
 
Article 23. El secretari o secretària del Consell de Seu universitària i, si escau, de la Junta 
Permanent, elevarà acta i especificarà necessàriament les persones assistents, les 
absències justificades, l’ordre del dia, la data, el lloc i temps en què s’ha realitzat, el 
contingut dels acords adoptats i el resultat de les votacions. 
 
Article 24. En les eleccions a Consell de Seu de l’Institut i Junta Permanent de Seu seran 
aplicables les disposicions que, a l’efecte, s’establisquen en la normativa vigent en cada 
universitat. 
 
Article 25. La Junta Permanent de Seu de l’Institut té caràcter potestatiu. És l’òrgan 
encarregat de la gestió ordinària de l’Institut en cada universitat i exerceix les 
competències que puga delegar el Consell de Seu universitària. 
 
La composició de la Junta Permanent, l’elecció dels seus membres i el règim de 
funcionament quedaran determinats per la normativa aplicable en cadascuna de les 
seus. 
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CAPÍTOL III. DELS ÒRGANS UNIPERSONALS 

 
DIRECTOR O DIRECTORA DE L’INSTITUT INTERUNIVERSITARI 
 
Article 26. El director o la directora de l’Institut Interuniversitari López Piñero serà 
nomenat pel rector o rectora de la seu a la qual pertanga, a proposta del Consell 
Interuniversitari. 
 
Sempre que siga possible, la Direcció de l’Institut Interuniversitari López Piñero tindrà 
caràcter rotatori, d’acord amb torns preestablerts per acord del Consell 
Interuniversitari. Aquest Consell podrà establir qualsevol altre sistema per a garantir la 
representació dels diferents centres. 
 
La Direcció de l’Institut Interuniversitari López Piñero l’assumirà qualsevol de les 
diferents seus durant quatre anys. Sempre que siga possible, serà nomenat director o 
directora interuniversitari qui detinga la Direcció de la seu en aquests quatre anys. 
 
Té com a funcions representar l’Institut, presidir el Consell Interuniversitari i coordinar 
les activitats conjuntes de les seus. 
 
SECRETARI O SECRETÀRIA INTERUNIVERSITARI 
 
Article 27. Actuarà com a tal el secretari o secretària de la seu a la qual pertany el 
director o directora interuniversitària. Per acord del Consell Interuniversitari, es pot 
modificar l’ordre preestablert, així com establir que una de les seus exercisca les 
funcions de Secretaria amb caràcter permanent.  
 

Té com a funcions ajudar el director o directora 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 estat 
encomanada. 
 
DIRECTOR O DIRECTORA DE SEU UNIVERSITÀRIA 

 
Article 28. Serà elegit pel Consell d’Institut de la seu i nomenat pel rector o rectora de 
la universitat on estiga situada la seu, entre el personal docent i investigador pertanyent 
a l’Institut amb el títol de doctor i amb dedicació a temps complet, i s’aplicaran les 
condicions per ser candidat o candidata regulades pel reglament marc de règim intern 
de cada seu. 
 
Article 29. L’elecció de director o directora de seu de l’Institut es durà a terme segons 
les previsions del reglament electoral de cada universitat on radiquen les seus. 
 
Article 30. La durada del càrrec serà la màxima establerta en la normativa aplicable de 
cada universitat, amb una única possibilitat de reelecció consecutiva, sense que 
computen els mandats inferiors a un any a l’efecte de presentar la candidatura a la 
reelecció. 
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Article 31. El cessament o revocació del director o directora de seu de l’Institut, de 
qualsevol altre càrrec o representant, elegit pel Consell de la Seu, es regularà per la 
normativa pròpia de cada universitat. 
 
En cas d’absència justificada o incapacitat del director o directora de seu que impedisca 
el desenvolupament de les seues funcions per un termini superior a tres mesos, 
aquestes seran assumides temporalment pel membre que designe el Consell de Seu. 
 
Article 32. Són competències del director o directora de seu: 
 
1) Exercir la representació de la seu de l’Institut. 
2) Executar els acords del Consell de Seu d’Institut. 
3) Convocar el Consell i la Junta Permanent de la seu universitària. 
4) Proposar al Rectorat el nomenament del secretari o secretària de la seu universitària. 
5) Donar la màxima difusió entre els membres de la seu de tota la informació que resulte 
adequada per al millor desenvolupament de les seues funcions. 
6) Totes les que li assigne o delegue expressament el Consell o la Junta Permanent de la 
seu universitària, com també les competències no atribuïdes a altres òrgans de l’Institut. 
 
SECRETARI O SECRETÀRIA DE SEU UNIVERSITÀRIA 

 
Article 33. Correspon a la Direcció de l’Institut de cada seu proposar el secretari o  
secretària de seu per al seu nomenament pel Rectorat entre el professorat amb 
dedicació a temps complet. El secretari o secretària de seu ho serà també del Consell i 
de la Junta Permanent de la seu universitària. 
 
La durada del càrrec del secretari o secretària de seu serà la que establisca el director o 
directora de seu, i deixarà el càrrec quan aquest ho faça, a proposta del director o 
directora de seu o per petició pròpia. 
 
Així mateix, informat el Consell d’Institut, el director o directora podran proposar al 
rector o rectora la destitució i un nomenament nou de secretari o secretària. 
 
En cas d’absència justificada o incapacitat del secretari o secretària de seu que impedisca 
el desenvolupament de les seues funcions, aquestes seran assumides provisionalment 
pel membre del Consell de la Seu que designe el director o la directora. 
 
Article 34. Són competències del secretari o secretària de seu: 
 
1) Ser el fedatari dels acords que els esmentats òrgans adopten. 

2) Assistir el director o directora de seu en la gestió ordinària de la seu. 
3) Cursar les convocatòries que li encomane el director o directora. 
4) Elevar acta de les reunions de l’òrgan la secretaria del qual exerceix, així com assumir 
la custòdia d’aquestes. 
5) Expedir els certificats que li siguen requerits. 
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6) Mantenir actualitzada la relació de membres i de materials inventariables de les seus 
de l’Institut. 
7) Totes aquelles que li siguen assignades o delegades expressament pel Consell de la 
Seu, la Junta Permanent de Seu i el director o directora de la seu. 
 

 

TÍTOL IV 

DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L’INSTITUT 

 
Article 35. Són recursos pressupostaris de l’Institut: 
 
a) Les partides econòmiques que li siguen assignades per les universitats promotores, 
corresponents als diferents capítols pressupostaris d’aquestes. 
b) Les quantitats percebudes per l’Institut pels contractes i projectes de recerca 
desenvolupats pels seus membres en l’àmbit cientificotècnic de l’Institut, en els termes 
que estableixen els estatuts de les universitats respectives. 
c) Qualsevol altre tipus de recurs que legalment puga correspondre-hi. 
 
Article 36. Una vegada consignats els recursos pressupostaris, i atenent l’origen, 
s’especificarà quines són les partides i quina quantitat, en el marc pressupostari general, 
correspon administrar als diferents investigadors o investigadores. Els recursos restants 
es destinaran a atendre les despeses generals de l’Institut. 
 
Article 37. Quant al règim de despesa, cada seu de l’Institut Interuniversitari López 
Piñero es regirà per la normativa pròpia de la seua universitat i per les altres normes 
vigents, i es realitzaran els controls que legalment corresponguen. 
 

TÍTOL V 

 
DE LES RELACIONS DE L’INSTITUT AMB ALTRES INSTÀNCIES DE LA UNIVERSITAT 

 
Article 38. Les relacions de l’Institut amb els departaments, centres i serveis de les tres 
universitats es realitzaran a través del director o directora de seu universitària o del 
membre de l’Institut en qui delegue, i es regularan d’acord amb els estatuts i normatives 
d’aquestes universitats. 
 
Article 39. L’Institut Interuniversitari López Piñero elaborarà anualment una memòria 
d’activitats que es remetrà, a l’efecte d’informació, avaluació i difusió, als rectors o  
rectores de les tres universitats, a les comissions de recerca i, si escau, a les institucions 
col·laboradores. 
 

Article 40. L’expedició de títol o de certificats pels cursos impartits per l’Institut quedarà 
subjecta al compliment dels requisits exigits per normativa de les universitats on 
s’imparteixen aquests títols. 
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TÍTOL VI 
 
DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 

 
Article 41. La proposta de reforma parcial o total del Reglament ha de ser aprovada pel 
Consell Interuniversitari, a iniciativa d’alguna de les seus. La reforma, per a ser 
tramitada, ha de tenir l’aprovació dels consells de les tres seus. 
 
La proposta de modificació se sotmetrà posteriorment a l’aprovació de cadascuna de les 
universitats promotores. 
 
Si no prospera la proposta de modificació, aquesta no podrà ser presentada novament 
durant el mateix curs acadèmic. 
 
DISPOSICIÓ DE ROGATÒRIA 

 
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que es 
disposa en aquest Reglament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquest Reglament entra en vigor l’endemà de la seua aprovació pels consells de govern 
de les universitats integrants de l’Institut Interuniversitari López Piñero. 
 
 
 
 


