REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE
L’INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE GEOGRAFIA
(Aprovat en la sessió núm. 36 del Consell de Govern del dia 15/12/2009)

PREÀMBUL

La Universitat té, entre d’altres, la funció de transmetre a la societat els coneixements que
genera. En aquest servei, la investigació ocupa un lloc principal, ja que renova el saber, promou el
progrés personal i material dels pobles, així com la seua actitud crítica, alhora que estimula la difusió
d’idees i de valors, i dinamitza la convivència.
Dins de les múltiples orientacions de la investigació, són transcendents aqueixes referides a
les relacions entre el ser humà i el medi que l’envolta, particularment pel que fa als efectes de la
intervenció humana en el territori, i la necessària ordenació d’aquest últim per a conciliar els diferents
usos humans sobre aquest. Des de fa trenta anys, amb la publicació de l’Informe Brundtland, en 1987,
la comunitat científica es planteja de manera inqüestionable, la necessitat harmonitzar el necessari
desenvolupament tècnic i econòmic amb la conservació i la salvaguarda dels recursos naturals,
ecològics i paisatgístics del planeta. La geografia és, des d’antic, la disciplina que aborda aquestes
qüestions, i ho fa, a més, d’una manera més integrada.
La creació de l’Institut Universitari de Geografia d’Alacant, per Ordre ministerial de 15 de
novembre de 1982 (BOE de 12 de gener de 1983) va representar un fita en la investigació
universitària a Espanya en aquesta disciplina, alhora que constituïa el primer centre d’aquestes
característiques a la universitat alacantina. Des d’aqueixa data, i fins al dia d’avui, al seu si s’hi han
desenvolupat diverses línies d’investigació ja molt consolidades, en especial en matèria de clima i
aigua, precipitacions intenses, sequeres, estudi dels poblaments vegetals, planificació del turisme,
cartografia i sistemes d’informació geogràfica; s’han publicat nombrosos articles, defensat tesis
doctorals i celebrat col·loquis nacionals i internacionals que, per una altra banda, han donat lloc a
publicacions que són referència obligada en les respectives matèries. Al temps, l’Institut Universitari
de Geografia d’Alacant ha contribuït en gran manera a la difusió d’aquest coneixement científic a la
Societat, mitjançant la publicació ininterrompuda de la revista Investigaciones Geográficas (ISSN
0213-4691), una de les de major prestigi nacional en el seu àmbit, així com a través de la impartició
d’estudis específics d’especialització en geografia, amb la posada en marxa d’un programa de
doctorat en aquesta matèria, que des del curs 2006/07 adquireix caràcter interuniversitari gràcies a la
col·laboració amb el Departament de Geografia de la Universitat de València-Estudi General.
L’experiència acumulada durant aquests quasi 25 anys ha permès establir relacions
científiques sinèrgiques amb uns altres grups d’investigació que aborden qüestions complementàries
en l’ample àmbit del coneixement geogràfic. D’entre aquests, mereix especial atenció la col·laboració
amb el Laboratori de Clima de la Universitat Jaume I de Castelló, avui un dels centres d’investigació
més significatius en l’estudi del clima, particularment de la evolució històrica d’aquest i la prevista
dels diversos elements, com la temperatura de l’aigua del mar, així com les investigacions dutes a
terme sobre el canvi climàtic global.
L’escenari actual, en el qual es preveu la imminent posada en marxa de l’Espai Europeu
d’Educació Superior, preveu la necessitat que els grups d’investigació universitaris formalitzen
lligams estables de cooperació. En aquest sentit, la transformació de l’Institut Universitari de
Geografia d’Alacant en Institut Interuniversitari de Geografia (IIG), amb la incorporació del
Laboratori de Clima de la Universitat Jaume I de Castelló, ha de ser considerada com una
evolució natural d’ambdós centres, que uneixen així els seus esforços, mitjans i personal només en un,
a fi de consolidar i ampliar les seues línies d’investigació. Les positives experiències que, en semblant
direcció, s’han produït en les universitats valencianes (com és el cas de l’Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana, creat per D. 283/1994), animen a realitzar aquesta proposta de creació d’un
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Institut Interuniversitari de Geografia, les normes bàsiques d’organització i funcionament del qual es
detallen en els termes següents:

TÍTOL I
DEL CARÀCTER I DELS FINS
DE L’INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE GEOGRAFIA

Article 1. Naturalesa i integrants.
1. L’Institut Interuniversitari de Geografia (IIG) és un centre públic dedicat a l’estudi,
investigació i difusió del coneixement geogràfic, que regeix les seues activitats d’acord
amb el marc normatiu universitari i el que es disposa en el present Reglament de Règim
Intern.
2. S’integraran en aquest Institut Interuniversitari de Geografia, l’IUI de Geografia de la
Universitat d’Alacant i el Laboratori de Clima de la Universitat Jaume I de Castelló. Es
podran adherir, per mitjà de convenis específics, grups d’investigació d’altres universitats,
on es desenvolupen estudis i línies d’investigació semblants i els fins dels quals siguen
concordants amb els de l’IIG.
3. En cada una de les universitats integrants es constituirà una seu universitària de l’IIG.
Aquestes seus s’ubicaran als locals que amb aquest fi els assignen les universitats
respectives.

Article 2. Objectius.
1. L’objectiu de l’IIG és desenvolupar, promoure i divulgar la investigació en geografia.
2. Són objectius específics de l’IIG:
a) El desenvolupament de les línies d’actuació que marque el seu Consell General.
b) La impartició de docència d’especialització en geografia en tercer cicle (siga com
a curs de doctorat o com a màster oficial), a fi de satisfer la demanda social quant
a actualització acadèmica, especialització professional i formació de nous
investigadors.
c) La impartició de cursos especialitzats, així com la celebració de reunions
científiques, trobades, simposis, seminaris, etc., que promoguen la transferència
dels resultats de les investigacions, i contribuïsquen a la difusió del coneixement
geogràfic.
d) La formació específica del professorat d’ensenyaments preuniversitaris, pel que
fa a l’especialització en geografia i als recursos docents relacionats amb aquesta.
e) L’assessorament tècnic i científic, a instàncies de part, a empreses, organismes i
institucions que ho sol·liciten, en tots aqueixos aspectes que formen part de les
línies d’investigació que se seguisquen en l’IIG.
f) La difusió dels coneixements d’aquest a la societat, mitjançant la publicació dels
resultats de les seues investigacions, bé com a monografies, bé mitjançant l’edició
de publicacions periòdiques.
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Article 3
L’Institut Interuniversitari de Geografia exercirà les funcions d’investigació, docència i
difusió del coneixement per mitjà dels seus membres (investigadors, personal investigador en
formació i col·laboradors) que, bé individualment, bé en equips o grups d’investigació, informaran, a
requeriment del Consell General, de les seues activitats a fi d’elaborar les oportunes memòries
d’investigació anual.

Article 4
L’Institut Interuniversitari podrà coordinar-se amb uns altres centres d’investigació que
s’ocupen d’activitats semblants, a fi de dur a terme els objectius que li són propis. Aquesta
coordinació, que necessàriament es farà d’acord amb el marc legal corresponent, podrà ser de dos
tipus:
1. D’associació, que comportarà relacions mútues permanents de caràcter orgànic i
institucional. Per a això, cal l’aprovació oportuna de les universitats que proposen la seua
creació i de les que, en el futur, acorden adherir-se a aquest.
2. De col·laboració, que comportarà activitats compartides amb caràcter temporal i fixades
prèviament per acords, contractes o convenis.

Article 5
1. L’Institut Interuniversitari de Geografia pot proposar la formalització de contractes i
acords amb organismes, institucions i entitats, públiques o privades, i amb persones
físiques o jurídiques, per a realitzar activitats d’investigació, especialització docent,
assessorament tècnic i promoció de la geografia.
2. L’IIG promourà totes les publicacions que es deriven del compliment dels seus objectius,
d’acord amb l’autonomia editorial i econòmica que li reconeguen les respectives
universitats.
3. L’adscripció administrativa i la contractació del personal docent i investigador i del
d’administració i serveis que resulten necessaris per al funcionament correcte de l’IIG, es
formalitzarà a cada seu universitària d’acord amb la legislació en vigor i amb la normativa
pròpia de cada una de les universitats a les quals pertany l’IIG.
4. L’Institut, per iniciativa pròpia, o bé mitjançant col·laboració amb unes altres entitats,
podrà concedir beques i ajudes econòmiques a la investigació en les matèries que siguen
de la competència d’aquest.

TÍTOL II
DELS MEMBRES DE L’INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE GEOGRAFIA

Article 6. Dels membres.
1. És membre de l’Institut Interuniversitari de Geografia el personal docent i investigador
que es trobe en alguna de les situacions següents:

a) Ser doctor, o persona de reconeguda solvència en la investigació i la docència en
geografia o unes altres àrees afins, que forme part del personal docent i investigador
de plantilla de qualsevol de les universitats a les quals pertany l’IIG, i que haja estat
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admès com a membre. És el Consell General l’òrgan que ha de resoldre la sol·licitud
d’ingrés de la persona interessada, per a la qual cosa atendrà al currículum aportat, al
pla de treball que presente, i a l’informe favorable del centre de procedència.
L’admissió com a membre de l’IIG, no modifica les seues obligacions docents, que
determina la normativa d’ordenació docent de la universitat de la qual forma part.
b) Haver accedit a una plaça adscrita a l’Institut Interuniversitari de Geografia, o haver
estat contractat per a ocupar-la. Les obligacions docents dels que accediran a aquesta
situació, les determina la normativa d’ordenació docent de la universitat respectiva.
2. També forma part de l’Institut Interuniversitari de Geografia el personal investigador en
formació que a aquest s’adscriga, segons la normativa de cada universitat.

Article 7. Adscripció de personal aliè a les plantilles universitàries.
L’adscripció de personal no pertanyent a les plantilles de les respectives universitats pot
establir-se, en règim d’exclusivitat o no, mitjançant contracte, comissió de serveis o qualsevol altra
manera de vinculació que, a proposta del Consell General de l’Institut, autoritze el rector de la
Universitat on s’adscriga.

Article 8. Sol·licituds d’ingrés. Presentació.
Les sol·licituds d’incorporació a l’IIG de nous investigadors com a membres, han de ser
dirigides a la Direcció de l’Institut. Aquestes sol·licituds han d’incloure, necessàriament:
a) El curriculum vitae del sol·licitant.
b) Un pla de treball, on consten les activitats que pensa dur a terme, i les consideracions
del sol·licitant sobre l’adequació d’aqueixes activitats al pla de treball de l’Institut,
així com la menció dels recursos que aportaria, i els que necessitaria per a poder
desenvolupar adequadament la seua activitat al si de l’IIG.
c) El compromís exprés del sol·licitant de mantindre la vinculació amb l’IIG durant el
període de vigència del seu pla de treball.
d) L’informe favorable del seu centre de procedència.
e) L’aval d’almenys dos membres del Consell General de l’Institut.

Article 9. Sol·licituds d’ingrés. Tramitació.
La Direcció de l’Institut remetrà les sol·licituds d’incorporació a la Junta Directiva, que haurà
d’emetre un informe sobre aquestes, per a elevar-les al Consell General, que les ha de resoldre en un
termini màxim de sis mesos després de la recepció de la sol·licitud. Per a ser aprovada una sol·licitud,
caldrà la majoria absoluta d’entre els assistents.

Article 10. Personal adscrit a projectes.
En el cas del personal investigador en formació, becat o contractat, o de personal de suport a
la investigació, o personal contractat a càrrec de programes propis de les respectives universitats,
projectes d’investigació, convenis o contractes que es troben en l’àmbit d’actuació de l’IIG i en els
quals l’investigador responsable siga membre de l’Institut, s’entén que la vinculació d’aquests a l’IIG
es produeix de manera automàtica des de la data d’inici de la beca o contracte, en els termes que
s’establisquen en la convocatòria corresponent, i tindrà duració durant el període de vigència
d’aquests.
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Article 11. Baixa en l’Institut Interuniversitari de Geografia.
La baixa en l’IIG es produirà de manera automàtica després d’haver estat comunicada pel
director al Consell General en els casos següents:

a) A petició pròpia del membre ixent.
b) Quan la Junta Directiva constate l’incompliment del pla de treball al·ludit en l’apartat
b) de l’article 9.

Article 12
La baixa també es produirà quan la Junta Directiva estime que les línies de treball
desenvolupades per l’investigador s’allunyen manifestament de l’objectiu general de l’IIG.
La proposta d’exclusió de membres de l’IIG ha de ser presentada per la majoria de la Junta
Directiva o per una cinquena part dels membres del Consell General, i requereix de l’acord d’almenys
dos terços dels assistents a la reunió del Consell General, sempre que represente la majoria absoluta
d’aquest. En tot cas, la votació serà personal, directa i secreta.

Article 13
Les altes i baixes de personal investigador de l’IIG les ha de notificar la Direcció, en el
moment en què es produïsquen, al vicerectorat de la universitat corresponent amb competència en la
matèria d’instituts universitaris d’investigació, perquè en prenguen coneixement i als efectes
escaients.

TÍTOL III
DE L’ESTRUCTURA I ELS ÒRGANS
DE L’INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE GEOGRAFIA

Article 14
L’Institut Interuniversitari de Geografia es compon dels òrgans decisoris i càrrecs directius
següents:
Òrgans de govern col·legiats:
− El Consell General
− Els Consells de Seu, un a cada universitat
− La Junta Directiva
Òrgans de govern unipersonals:
− El director de l’Institut
− El —o els— directors de seu
− El secretari de l’Institut
− El —o els— secretaris de seu
Òrgans de treball:
− El Comitè Científic
− Comissions i grups d’investigació
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CAPÍTOL I
DELS ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS

Article 15. El Consell General de l’Institut Interuniversitari de Geografia.
1. El Consell General és el màxim òrgan de representació i decisió de l’IIG.
2. El Consell General està format pel conjunt de membres de cada una de les universitats a
les quals pertany l’IIG. Els membres del Consell General que no pertanyen a les plantilles
de personal docent i investigador de les universitats integrants podran ser adscrits, si així
ho acorda el mateix Consell General, a un dels consells de seu universitària.
3. Són competències del Consell General de l’Institut:

a) Elaborar i aprovar la proposta de Reglament de Règim Intern, així com la modificació
d’aquest.

b) Triar i remoure, si escau, al director del mateix i als coordinadors de les seus.
c) Proposar, si escau, la constitució de seccions internes.
d) Elaborar els informes relatius a la creació de nous departaments, instituts universitaris

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

d’investigació i centres, així com els relatius a la creació, modificació o supressió de
titulacions o ensenyances i els corresponents plans d’estudi d’aquestes, quan afecten
assignatures o especialitats de les seues àrees de coneixement.
Aprovar la proposta de modificació de les plantilles de personal docent i investigador
i de personal d’administració i serveis.
Triar i remoure, si escau, als representants de l’Institut en les distintes comissions del
centre o de la universitat on tinguen presència.
Proposar la convocatòria de les places vacants dels cossos docents universitaris i
elevar la proposta dels membres de les comissions d’acord amb el que preveuen els
estatuts de la universitat interessada.
Participar en els procediments d’avaluació del personal docent i investigador.
Participar en els procediments d’avaluació, certificació i acreditació de la universitat
que afecten les seues activitats.
Aprovar la proposta de pressupost i la liquidació de comptes del mateix.
Establir les necessitats personal i materials que calga per al desenvolupament de les
activitats de l’Institut.
Aprovar el pla d’actuació docent i investigadora i la memòria anual de l’Institut,
abans de l’inici de cada curs acadèmic, així com proposar les línies d’investigació del
centre.
Supervisar la qualitat de la docència que s’imparteix, entre la qual siga de la seua
competència (tercer cicle, postgraus, màsters i anàlegs).
Proposar programes i estudis de postgrau i especialització en matèries pròpies de les
línies d’investigació de l’Institut o en col·laboració amb uns altres departaments,
instituts universitaris d’investigació o altres centres.
Conèixer, coordinar i difondre les activitats investigadores dels membres de l’Institut.
Fixar els criteris per a avaluar i supervisar, si escau, l’activitat investigadora dels seus
membres.
Informar preceptivament i proposar la designació dels membres de les comissions
avaluadores per a l’obtenció del grau de doctor.
Qualsevol altra que li atribuïsquen l’ordenament vigent i aquest Reglament.
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Article 16. Els consells de seu universitària.
1. En cada una de les seus on tinga representació l’Institut Interuniversitari de Geografia
existirà un Consell de Seu.
2. Els consells de seu universitària es regeixen, de manera anàloga, pels mateixos
procediments que el Consell General. No obstant això, les decisions adoptades per un
Consell de Seu només afecten a la seu corresponent, i no són vinculants per al Consell
General. En tot cas, les decisions dels consells de seu han d’adequar-se a les línies
generals d’actuació adoptades pel Consell General.
3. Cada Consell de Seu estarà compost per membres nats i membres electes.
a) Són membres nats, tot el personal docent i investigador doctor de la seu de l’IIG.
b) Són membres electes els següents:
− Un representant del personal investigador en formació.
− Un representant de l’estudiantat dels programes que impartisca l’IIG en
aqueixa seu.
− Un representant del personal d’administració i serveis, adscrit a la seu.
4. Els membres electes del Consell de Seu han de ser renovats cada quatre anys, tret del
representant de l’estudiantat, que ho ha de ser amb caràcter anual. El cessament com a
membre del col·lectiu pel que va ser triat representant implica, alhora, la baixa com a
membre del Consell de Seu.
5. Són competències específiques del Consell de Seu Universitària:

a) Triar el director de seu universitària, i proposar el seu nomenament al rector que
corresponga.
b) Proposar al Consell General el pla anual d’activitats pròpies de les seus universitàries
respectives.
c) Proposar al Consell General la distribució del pressupost anual de la seu
corresponent.
d) Encarregar-se, en l’àmbit de les seus universitàries, de l’execució dels acords o línies
d’actuació aprovades pel Consell General.

Article 17. La Junta Directiva.
1. La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat encarregat de la direcció, coordinació i gerència
de tots els òrgans que componen l’IIG.
2. La Junta Directiva es renovarà sempre dins del procés d’elecció de director, tal com
s’especifica en l’article 18 d’aquest Reglament.
3. La Junta Directiva estarà integrada pels membres següents:
a) El director de l’Institut Interuniversitari, que la presideix.
b) El (o els) directors de seu, que seran un per cada universitat, tret per part d’aqueixa a
la qual pertany el director, que ha d’assumir, també, la representació de la seu
corresponent.
c) El secretari de l’Institut Interuniversitari de Geografia.
d) El (o els) secretaris de seu, que seran un per cada Universitat, tret d’aqueixa a la qual
pertany el secretari, que ha d’assumir la representació de la seu corresponent.
4. Són competències de la Junta Directiva:
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Per si mateixa:
a) Proposar al Consell, si escau, les despeses i inversions menors que foren
imprescindibles.
b) Coordinar els diferents òrgans de l’Institut i executar les activitats que aprove el
Consell General.
c) Informar sobre les propostes que figuren en l’ordre del dia en cada convocatòria del
Consell General o d’altres òrgans de l’IIG.
Per delegació del Consell:

a) Gestionar la vida econòmica i administrativa de l’Institut.
b) Mantindre els contactes convenients o necessaris amb persones, organismes i
institucions de qualsevol tipus, a fi de complir les finalitats de l’Institut i l’obtenció
dels recursos necessaris per a la realització d’aquestes.

CAPÍTOL II
DELS ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS: EL DIRECTOR DE L’IIG
Article 18
1. El director l’ha de triar el Consell General i nomenar-lo el rector de la Universitat a la
qual pertany com a personal de plantilla. Per tractar-se d’un institut interuniversitari
d’investigació, si el director és personal docent i investigador de la Universitat d’Alacant,
procedirà el seu nomenament pel rector amb els efectes previstos per a aquests casos. Si
el director no pertany a la Universitat d’Alacant, pot nomenar-se un director de la seu de
l’Institut a la Universitat d’Alacant, equiparat al càrrec de director d’institut universitari
d’investigació.
2. El director es tria per un període de quatre anys, d’entre els directors de seu universitària.
3. Per a presentar una candidatura a la Direcció, cal reunir les condicions següents:
a) Ser membre del personal docent i investigador pertanyent als cossos docents
universitaris de plantilla, amb el títol de doctor, dedicació a temps complet i, almenys,
dos sexennis d’investigació avaluats positivament.
b) No haver estat remogut com a director de l’IIG durant els dos anys anteriors a
l’elecció.
c) Haver presentat oficialment la seua candidatura.
4. Una vegada triats els nous directors de seu, el de més edat, com a director en funcions de
l’IIG, ha de convocar, en el termini màxim de quinze dies, la reunió de constitució de la
nova Junta Directiva. Constituïda aquesta, el director en funcions iniciarà immediatament
el procés d’elecció del nou director de l’Institut Interuniversitari de Geografia. Aquest
procés es regularà per la normativa electoral que regisca en la universitat a la qual pertany
el director en funcions.
5. No obstant açò últim, com a norma general queda establert que, per a ser triat director de
l’IIG s’ha d’obtindre, en votació secreta, el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres del Consell General. Si en la primera votació cap candidat l’obté, es repetirà la
votació, en el termini màxim d’una setmana, i en aquesta caldrà una majoria simple.
6. En el cas que no es presente cap candidat, o que cap candidatura assolisca la majoria
necessària, la Junta Directiva quedarà en funcions, i s’iniciarà un nou procés electoral de
directors de seu en el termini màxim de tres mesos.
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7. El director de l’IIG cessa en les seues funcions, com a tal, per:
a) Conclusió del seu mandat.
b) Qualsevol causa o absència que l’incapacite per a exercir les seues funcions.
c) Renúncia expressa, presentada davant de la Junta Directiva.
d) Destitució com resultat d’una moció de censura.

Article 19. Competències de la Direcció de l’IIG.
Són competències del director de l’Institut Interuniveritari de Geografia:
a) Representar a l’Institut, dirigir-ho i coordinar la seua gestió ordinària.
b) Convocar i presidir les reunions del Consell General de l’Institut, així com les del
Consell de Seu al qual s’adscriga.
c) Executar els acords adoptats pel Consell General de l’Institut.
d) Supervisar l’execució dels plans d’activitats a desenvolupar per l’Institut i elaborar la
memòria anual de les mateixes.
e) Vetllar pel compliment de la dedicació del personal investigador.
f) Dirigir l’activitat del personal d’administració i serveis adscrit a l’Institut.
g) Qualsevol altra funció que li atribuïsca la legislació vigent i aquest Reglament, així
com les que li puguen ser delegades pel Consell d’Institut.

Article 20. Absència del director.
En el cas d’absència justificada, o bé incapacitat que impedisca exercir les seues funcions amb
normalitat, les funcions del director de l’Institut les assumirà, provisionalment, el director de seu de
més edat. Si es tractara d’una absència del director de seu, les seues funcions les assumirà el membre
del personal docent i investigador de més edat d’entre els membres de la seu.

Article 21. Moció de censura.
1. La proposta de destitució del director es pot considerar efectiva si és sol·licitada per mitjà
d’una moció de censura firmada, almenys, per un 20 % dels membres del Consell General
i l’ha d’aprovar la majoria absoluta d’aquest. En el cas del director de seu, la destitució
l’ha de proposar el Consell de Seu (igualment per majoria absoluta), i les seues funcions
les ha d’exercir el membre del personal docent i investigador de més edat, que ha
d’iniciar, sense altres condicions, els tràmits per a l’elecció del nou director, segons les
normes i en els termes exigits en aquest Reglament. En cas de no prosperar la moció de
censura, els firmants no podran presentar-ne una altra fins que transcórrega un any.
2. En tot cas, si el resultat de la moció fóra favorable a la destitució del director, aquest
s’elevarà a l’òrgan competent en el nomenament i remoció (rector), per a la resolució
d’aquesta.

CAPÍTOL III
DELS ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS: DIRECTORS DE SEU
Article 22. Dels directors de seu.
1. Els directors de seu, els trien els consells de seu universitària respectiva que, per la seua
banda, elevaran la proposta de nomenament al rector de la universitat.
2. Per a ser triat director de seu, cal:
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a) Ser membre del personal docent i investigador pertanyent als cossos docents
universitaris de plantilla, amb el títol de doctor, dedicació a temps complet, i,
almenys, dos sexennis d’investigació avaluats positivament.
b) No haver estat remogut com a director de seu de l’IIG durant els dos anys anteriors a
l’elecció.
c) Haver presentat oficialment la seua candidatura.
d) Tindre destinació definitiva en la universitat on s’ubique la seu.
3. Correspon als directors de seu: auxiliar el director, així com representar-lo en les
universitats a les quals no pertany el director i exercir, en nom seu, totes les funcions
pròpies d’aquest en l’àmbit de les universitats respectives.
4. Atès el caràcter interuniversitari de l’IIG, el càrrec de director de seu, serà equiparat, en
l’àmbit de la pròpia universitat, al càrrec de director d’institut universitari o al que el
consell de govern de la universitat determine.

CAPÍTOL IV
DELS ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS:
EL SECRETARI DE L’IIG I ELS SECRETARIS DE SEU

Article 23. Del secretari de l’Institut Interuniversitari de Geografia.
1. El secretari el designa el director, d’entre el personal docent i investigador de l’Institut,
adscrit a la seua universitat. El director ha de proposar al secretari davant de Consell
General de l’Institut per a l’oportú nomenament pel rector de la universitat a la qual
pertany. Per tractar-se d’un institut interuniversitari d’investigació, si el secretari és
personal docent i investigador de la Universitat d’Alacant, escau el seu nomenament pel
rector amb els efectes previstos per a aquests casos.
2. El secretari ha de tindre vinculació permanent i a temps complet en alguna de les
universitats on l’IIG tinga seu.
3. Correspon al secretari, que ho és també del Consell General i de la Junta Directiva:
a) Ser fedatari dels acords que els esmentats òrgans adopten, i assistir al director en la
gestió ordinària de l’Institut.
b) Efectuar la convocatòria de les reunions del Consell de l’Institut per ordre del
director, així com les citacions als membres d’aquest.
c) Alçar —i custodiar— les actes de les reunions.
d) Rebre i tramitar les sol·licituds i propostes dels membres de l’Institut al director o a la
Junta Directiva, segons procedisca.
e) Portar a terme i dirigir els assumptes administratius, la correspondència de l’Institut
en col·laboració amb els altres secretaris (de seu), i lliurar les certificacions que li
siguen requerides.
f) Guardar l’arxiu, el llibre d’actes i tota la documentació de l’Institut, i, amb el vist-iplau del director, autoritzar la seua consulta per part dels membres del Consell
General.
g) Portar, en col·laboració amb el (o els) secretaris de seu, la comptabilitat de l’Institut i,
en general, tots els assumptes econòmics que afecten l’Institut.
h) Guardar còpies i justificants dels documents de cobrament i pagament de l’Institut, i,
en general, de tot el que faça referència al control d’ingressos i despeses. Per a un
millor funcionament, podrà auxiliar-se en el personal d’administració i serveis adscrit
a l’Institut per a aquesta tasca.
i) Posar a disposició de qualsevol membre del Consell General la informació que
sol·licite sobre l’estat de comptes de l’Institut.
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j) Coordinar el personal d’administració i serveis adscrit a l’Institut, sota la supervisió
del director.
k) Totes aqueixes funcions que li siguen assignades o delegades expressament pel
Consell General, la Junta Directiva o el director de l’Institut.

Article 24. Dels secretaris de seu.
1. Els directors de seu han de proposar als rectors de les universitats corresponents el
nomenament d’un secretari de seu, que necessàriament han de ser membres del personal
docent i investigador dels consells de seu de la universitat respectiva, i amb dedicació
plena i vinculació permanent en la universitat on radica la seu.
2. Correspon als secretaris de seu auxiliar el secretari de l’Institut, així com exercir les
funcions d’aquest en l’àmbit de les seues respectives universitats.
3. A causa del caràcter interuniversitari de l’IIG, el càrrec de secretari de seu universitària
s’ha d’equiparar, en l’àmbit de la pròpia universitat, al càrrec de secretari d’institut
universitari, o al que el consell de govern de la universitat respectiva determine.

CAPÍTOL V
DELS ÒRGANS DE TREBALL DE L’IIG:
EL COMITÈ CIENTÍFIC

Article 25
1. El Comitè Científic és competent per a proposar les directrius generals de les activitats
pròpies de l’Institut, supervisar el desenvolupament d’aquestes i avaluar-ne els resultats
obtinguts.
2. El Comitè ha d’estar compost per set membres, especialistes de reconegut prestigi en
l’àmbit de les activitats de l’Institut, amb almenys dos trams d’investigació reconeguts
positivament. Els designarà el Consell General de l’IIG, a proposta de la Junta Directiva.
3. Almenys tres dels set membres han de ser aliens a les universitats que conformen
l’Institut Interuniversitari de Geografia.
4. Formar part del Comitè Científic no comporta retribució econòmica, tret de la que
poguera derivar-se de les despeses de desplaçament, que serà retribuïda a càrrec del
pressupost de l’Institut Interuniversitari de Geografia.
5. El Comitè Científic ha d’avaluar, per períodes triennals, les activitats de l’Institut
Interuniversitari de Geografia. Els seus informes, i les recomanacions que, si escau, puga
formular, seran determinants per a la definició del pla de treball (o pla d’activitats) que
l’Institut elaborarà anualment.
6. El Comitè Científic es renovarà cada quatre anys.

CAPÍTOL VI
DELS ÒRGANS DE TREBALL DE L’IIG:
LES COMISSIONS I GRUPS D’INVESTIGACIÓ

Article 26
1. El Consell General de l’Institut pot establir, triades d’entre els seus membres, les
comissions de treball que estime convenients, i que poden ser de caràcter temporal o
permanent. Així mateix, es poden formar grups de treball i grups d’investigació a
proposta de dos o més membres del Consell. La creació d’aquestes comissions, grups de
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treball i grups d’investigació requereix l’acord simple del Consell General, sempre que
supose, almenys, el 25 % del cens. Les comissions, grups de treball i grups d’investigació
els ha de presidir el membre designat per la direcció de l’Institut.
2. A fi de definir i donar cabuda a les línies d’investigació de l’Institut Interuniversitari de
Geografia, en el moment de la seua creació els laboratoris d’investigació reconeguts i
integrats en l’IIG són els següents:

a)
b)
c)
d)

Laboratori de Climatologia (UA)
Laboratori de Clima (UJI)
Laboratori de Geomàtica (UA)
Laboratori de Biogeografia i Paisatge (UA)

3. La coordinació de cada un d’aquests laboratoris l’ha d’exercir un professor doctor
designat pel director de la seu corresponent i per delegació del mateix d’entre els
membres nats del Consell de Seu.
4. Podrà proposar-se la configuració de nous laboratoris en el futur, o reestructuració dels
existents, amb l’acord majoritari del Consell General, a proposta del Consell de Seu
respectiu, i amb l’informe favorable dels coordinadors de laboratori implicats i de la Junta
Directiva de l’Institut Interuniversitari de Geografia.

TÍTOL IV
DEL RÈGIM DE SESSIONS

Article 27
1. Els òrgans col·legiats de l’IIG han de funcionar mitjançant sessions plenàries, que poden
ser ordinàries o extraordinàries i a través de comissions, grups de treball, o d’investigació
o qualssevol altres seccions que es pogueren constituir. Les sessions dels òrgans
col·legiats de l’Institut podran celebrar-se en qualssevol de les seues seus universitàries.
2. El Consell General de l’Institut s’ha de reunir preceptivament en sessions ordinàries,
almenys dues vegades per any natural.
3. La Junta Directiva s’ha de reunir, almenys, una vegada al trimestre en sessió ordinària.
4. En els consells de seu universitària s’han de convocar reunions ordinàries amb la
freqüència prevista en els respectius estatuts de les universitats que acorden formar part
de l’IIG (art. 92 dels Estatuts de l’UA i art. 10 dels Estatuts de l’UJI).

Article 28
1. Les sessions del Consell General, del Comitè Científic i de la Junta Directiva les ha de
presidir el director o, en la seua absència, per la persona en qui delegue, d’entre les que
reunisquen els requisits per a actuar com a directors; el secretari ha d’alçar acta dels
acords que s’adopten (en la seua absència, actuarà com a tal qui designe el president de la
sessió).
2. Les sessions del Consell de Seu Universitària les ha de presidir el director, o persona en
qui delegue, d’entre les que reunisquen els requisits per a actuar com a tals.
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3. En les reunions de grups de treball, per ser òrgans de treball del Consell, la Presidència la
detentarà el director, amb assistència del secretari del Consell, o persones en les que
deleguen d’entre les que reunisquen els requisits per a exercir tal funció.

Article 29
1. El quòrum per a la vàlida constitució de qualsevol dels mencionats òrgans col·legiats, a
l’efecte de celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords, requerirà la presència
del director i secretari o, si escau, dels que els substituïsquen, i de la meitat almenys de la
resta de components, en primera convocatòria.
2. Si no existira quòrum, l’òrgan col·legiat s’ha de constituir en segona convocatòria mitja
hora després de l’assenyalada per a la primera. Als efectes de l’apartat anterior, n’hi ha
prou amb la presència del director i secretari o dels seus substituts i l’assistència de la
tercera part dels membres de l’òrgan.
Article 30
1. Les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries dels òrgans col·legiats
interuniversitaris han de ser formulades per escrit i, en tot cas, electrònicament. Sempre
que els membres del Consell ho sol·liciten o ho consentisquen expressament, les sessions
podran ser convocades només per via electrònica. En tot cas, sempre ha d’existir
constància de la transmissió i recepció del missatge, de la data i del contingut íntegre de la
comunicació d’aquest, i s’identificarà fidedignament el remitent i el destinatari de les
mateixes, d’acord amb el que disposa la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics.
2. Les convocatòries les ha de firmar el secretari, per indicació de la Direcció. Han
d’incloure l’ordre del dia, així com l’hora i el lloc de la reunió. S’han d’adreçar a tots els
membres de l’òrgan corresponent amb una antelació de cinc dies, com a mínim, a l’hora
de la sessió. S’ha d’actuar de manera anàloga en les convocatòries de les corresponents
seus universitàries.
Article 31
Totes les disposicions previstes per al règim de sessions del Consell General són aplicables,
de la mateixa manera, a cada Consell de Seu Universitària.
Article 32
L’aprovació dels acords, tret dels casos previstos en aquest Reglament, s’ha de produir amb
l’obtenció de la majoria simple dels vots emesos. Es requereix la majoria absoluta dels
membres del Consell General per a la proposta de reforma del Reglament de Règim Intern de
l’IIG.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Les referències a càrrecs com a director, secretari, etc. que conté aquest Reglament, no fan
referència al gènere, i han d’entendre’s compreses en aquestes tant el masculí com el femení, d’acord
amb les recomanacions de l’Institut d’Estudis Catalans (veieu: «gènere» en
http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=g%E8nere&operEntrada=0).
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. En el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, quedaran en funcions tots els òrgans
de l’Institut Universitari de Geografia d’Alacant i del Laboratori de Clima de la Universitat Jaume I
de Castelló, i en el termini màxim de quatre mesos han d’estar constituïts els òrgans col·legiats als
quals es refereix aquest Reglament (consells de seu i Consell General), a fi de donar inici, d’acord
amb el que preveuen els articles anteriors, a l’elecció de la Direcció de l’Institut. Una vegada aquesta
haja tingut lloc, el director nomenarà el secretari, i es constituirà la Junta Directiva de l’Institut
Universitari de Geografia, iniciant-se així el funcionament normal de tots els seus òrgans.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Aquest Reglament de Règim Intern de l’Institut Interuniversitari de Geografia entrarà
en vigor l’endemà de la seua publicació en els butlletins oficials de les universitats
respectives o, si no els hi haguera, a l’endemà de l’aprovació definitiva d’aquest pels
respectius consells de govern.
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ANNEX I
Són membres de la seu de l’Institut Interuniversitari de Geografia de la Universitat Jaume
I de Castelló, a data de l’aprovació d’aquest reglament:
. José Quereda Sala, catedràtic d’universitat, Anàlisi Geogràfica.
. José Escrig Barberà, catedràtic d’escola universitària, Anàlisi Geogràfica.
. Enrique Montón Chiva, professor titular d’escola universitària, Anàlisi Geogràfica.
. Vicente Ortells Chabrera, professor titular de Geografia Humana.
. Diego López Olivares, catedràtic d’escola universitària d’Anàlisi Geogràfica Regional.
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