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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’INSTITUT UNIVERSITARI DE 

DRET DEL TRANSPORT (IDT) 

(Aprovat en la sessió número 13 del Consell de Govern del dia 28 de juliol de 2011 i 
modificat en la sessió número 2-2019 del dia 28 de febrer de 2019) 

 

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ I CARÀCTER 

Article 1 

La denominació de l’institut és Institut Universitari de Dret del Transport (IDT). 

Article 2 

L’IDT és un institut universitari d’investigació propi de la Universitat Jaume I (UJI). Es 
regeix per les disposicions de la legislació universitària general aplicable als instituts 
universitaris, pels Estatuts i la normativa interna de l’UJI, així com pels articles del 
present Reglament de règim intern. 

 

CAPÍTOL II. NATURALESA I OBJECTIUS 

Article 3 

L’IDT és una estructura d’investigació científica de la Universitat Jaume I dedicada a 
l’estudi, consultoria i formació en l’àmbit del dret del transport. 

Article 4 

Són objectius de l’IDT: 

a) Organitzar, promoure, coordinar i millorar la investigació en l’àmbit del dret del 
transport, tant nacional com internacional, en tots els seus modes (terrestre, 
marítim, aeri i multimodal) i activitats complementàries, que es du a terme a la 
Universitat Jaume I. 

b) Desenvolupar la investigació en el dret del transport, tant per si mateix com en 
col·laboració amb altres entitats públiques i privades. 

c) Augmentar la capacitat investigadora i el nivell científic de les investigacions en 
matèria de transport a la Universitat Jaume I. 

d) Augmentar la projecció exterior de la investigació en dret del transport, mitjançant 
la participació en xarxes de transferència d’investigació, nacionals i 
internacionals, així com participar en projectes d’R+D+I coordinats amb altres 
centres d’investigació. 

e) Difondre i divulgar les investigacions i estudis realitzats mitjançant la publicació 
d’estudis, informes, articles i monografies, en revistes científiques i en altres 
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mitjans de difusió editorial, i la impartició de conferències, seminaris, congressos, 
col·loquis i reunions, tant nacionals com internacionals. 

f) Col·laborar amb empreses i entitats, públiques o privades, per a promocionar 
l’assessorament tècnic i impulsar la realització de projectes coordinats en l’àmbit 
del dret del transport. 

g) Impulsar la formació i el perfeccionament de personal especialitzat per a la 
docència i la investigació en l’àmbit del dret del transport, així com del dret 
mercantil i dret de la competència. 

h) Proporcionar un marc adequat per a la incorporació de personal investigador. 
i) Fomentar la cooperació internacional, especialment amb països membres de la 

Unió Europea i Llatinoamèrica. 
j) Realitzar qualsevol altra activitat científica o docent en matèria de dret del 

transport. 

 

CAPÍTOL III. PLANS D’ACTUACIÓ 

Article 5 

Per a la consecució d’aquests objectius, l’Institut realitzarà, entre altres, les activitats 
següents: 

a) Coordinar les activitats d’investigació dels membres de l’Institut en els diversos 
àmbits del dret del transport. 

b) Programar, organitzar i desenvolupar projectes d’investigació tant propis com 
coordinats, al voltant de l’àmbit del transport en les seues diverses manifestacions. 

c) Organitzar congressos i seminaris o jornades científiques relacionades amb la 
finalitat específica de l’Institut, que contribuïsquen a millorar i a transferir els 
coneixements en l’àmbit del dret del transport i a augmentar la projecció exterior 
de la Universitat Jaume I. 

d) Potenciar les relacions d’intercanvi de coneixements científics amb altres centres 
d’investigació, universitats i altres entitats, públiques o privades. 

e) Desenvolupar un servei d’informació i assessorament en matèria de dret del 
transport. 

f) Formar al seu propi personal investigador. 

g) Organitzar cursos de formació específica dedicats al dret del transport, tant per a 
l’estudiantat com per a personal investigador i professionals. 

h) Organitzar cursos de postgrau especialitzats en dret del transport. 

i) Realitzar serveis de consultoria jurídica en matèria de transport per a entitats 
públiques o privades. 

j) Realitzar qualsevol altra activitat docent o investigadora relacionada amb els 
objectius de l’IDT. 
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Article 6 

Per a l’adequat compliment dels seus fins, l’IDT definirà el seu Pla d’Actuació, de 
contingut científic o tècnic, que tindrà caràcter quadriennal. 

Article 7 

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’IDT. 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 8 

L’IDT, a càrrec del seu pressupost, podrá finançar 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 serà 
avaluada per una comissió integrada per membres del mateix Institut, en la qual, si es 
considera oportú, hi haurà representació de l’entitat pública o privada que concedisca 
l’ajuda. 

Article 9 

L’Institut pot coordinar-se amb altres entitats espanyoles o estrangeres en les activitats 
coincidents amb els objectius propis de l’Institut. 

 

CAPÍTOL IV. ESTRUCTURA I ÒRGANS DE DIRECCIÓ 

Article 10 

L’IDT està constituït pels membres permanents, per personal investigador propi, per 
personal investigador en formació, per personal d’altres universitats o entitats adscrit a 
l’Institut, per personal tècnic de suport a la investigació i per personal d’administració. 

Article 11 

Els òrgans de govern i representació de l’IDT són: 

a) De naturalesa unipersonal, la Direcció i la Secretaria de l’Institut. 
b) De naturalesa col·legiada, el Consell de l’Institut i la Junta Permanent. 

Article 12 

El Consell d’Institut és el màxim òrgan de representació i govern de l’IDT i està constituït 
per: 

a) El director o la directora de l’Institut, que presideix el Consell. 
b) Tots els membres de l’Institut. 
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Article 13 

El Consell de l’Institut s’ha de reunir, amb caràcter ordinari, almenys dues vegades a 
l’any, mitjançant convocatòria de la Direcció o a sol·licitud de la Junta Permanent o d’un 
terç dels membres del Consell.  

Article 14 

Són funcions del Consell de l’Institut:  

a) Vetlar pel compliment de les directrius i objectius generals de l’IDT, especificades 
en el present Reglament. 

b) Proposar l’aprovació i modificació del reglament intern. 

c) Triar i, si escau, remoure, la persona que exerceix la Direcció de l’Institut. 

d) Aprovar la rendició de comptes i la memòria anual que ha de presentar la Direcció. 

e) Aprovar la memòria d’activitats docents i investigadores de l’Institut i planificar 
la investigació i la docència. 

f) Aprovar els projectes i les accions d’investigació realitzades o per realitzar en o 
per l’Institut. 

g) Sol·licitar informació a la Direcció sobre el funcionament de l’Institut. 

h) Vetlar per la qualitat de la investigació i les activitats científiques realitzades per 
l’Institut. 

i) Qualsevol altra competència que li siga atribuïda pels Estatuts de la Universitat 
Jaume I i la normativa específica aplicable. 

Article 15 

La Junta Permanent de l’Institut és l’òrgan encarregat de la gestió ordinària de l’Institut i 
està formada per: 

a) El director o directora de l’Institut; 
b) El secretari o secretària de l’Institut; 
c) Dos representants del Consell de l’Institut, triats pels membres d’aquest. 

Article 16 

La Junta Permanent ha de reunir-se amb caràcter ordinari almenys, quatre vegades a l’any, 
per convocatòria de la Direcció o per sol·licitud de la meitat dels membres d’aquesta.  

Article 17 

Són funcions de la Junta Permanent: 

a) Realitzar el seguiment del compliment dels acords del Consell d’Institut. 
b) Elaborar la programació anual de les activitats investigadores i docents de 

l’Institut, així com elaborar la memòria d’ingressos i despeses de cada exercici. 
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c) Realitzar el seguiment dels resultats de les activitats dutes a terme per l’Institut. 
d) Elaborar una memòria anual dels resultats de l’Institut, que haurà d’aprovar-se, si 

escau, pel Consell d’Institut. 
e) Assessorar la Direcció de l’Institut en aquelles funcions que li siguen 

encomanades pel present Reglament.  
f) Qualsevol altra competència que li siga delegada pel Consell d’Institut. 

Article 18 

Les persones que opten a la Direcció han de ser professors o professores a temps complet 
de la Universitat Jaume I amb el grau de doctorat i membres permanents de l’Institut. 

Article 19 

El director o directora de l’IDT és triat pel Consell d’Institut d’entre les candidatures 
presentades. Serà necessari obtenir un nombre de vots superior a la meitat del nombre de 
membres del Consell. Si no s’obté la majoria necessària, es realitzarà una segona votació 
entre les dues candidatures més votades i serà triat qui obtinga el nombre més elevat de 
vots. 

Les eleccions seran convocades dos mesos abans de la finalització del mandat, en sessió 
del Consell de l’Institut, durant la qual s’aprovarà, si escau, el calendari electoral elaborat 
per la Junta Electoral.  

Article 20 

El director o directora de l’Institut és nomenat pel rector o rectora de la Universitat 
Jaume I. El nomenament tindrà una validesa de quatre anys amb només una possibilitat 
de reelecció consecutiva. A l’efecte de poder presentar la candidatura a la reelecció, no 
es computaran els períodes en els quals la convocatòria de l’elecció s’haja realitzat dins 
del primer any de mandat. 

En cas de cessament del director o directora, per qualsevol circumstància, el Consell de 
l’Institut ha de convocar eleccions en el termini d’un mes. 

El Consell de l’Institut podrà acordar la revocació de la Direcció, mitjançant l’adopció, 
per majoria absoluta dels seus membres, d’una moció de censura. La dita moció serà 
proposada per un terç, com a mínim, dels membres del Consell, i se sotmetrà a votació a 
partir dels set dies següents a la presentació i en un termini no superior a quinze dies. 
Conjuntament amb la moció de censura ha de proposar-se un nou candidat o candidata a 
la Direcció. 

Article 21 

Són funcions del director o directora de l’Institut:  

a) La representació oficial de l’Institut. 

b) Convocar i presidir la Junta Permanent i el Consell de l’Institut. 

c) Dirigir la gestió ordinària de l’Institut. 
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d) Revisar i aprovar els informes que de forma oficial hagen de tramitar-se. 

e) Informar el Consell dels convenis de col·laboració amb altres centres o entitats de 
caràcter públic o privat. 

f) Coordinar i impulsar l’activitat de l’Institut i dels seus membres. 

g) Ordenar la despesa en l’àmbit de la seua competència i d’acord amb el pressupost. 

h) Supervisar i coordinar l’execució dels plans d’investigació. 

i) Executar els acords dels òrgans col·legiats de manera que es complisquen 
fidelment els fins de l’Institut. 

j) Qualssevol altres que li encomane o delegue el Consell de l’Institut. 

Article 22 

El director o directora ha de designar la persona que ocupe la Secretaria de l’Institut 
d’entre els membres d’aquest. 

El secretari o secretària també ho és del Consell i de la Junta Permanent de l’Institut i és 
nomenat pel Rectorat a proposta de la Direcció. 

Article 23 

Són funcions del secretari o secretària de l’Institut: 

a) Actuar com a tal en totes les sessions del Consell i de la Junta Permanent de 
l’Institut i, en conseqüència, redactar les actes i ser fedatari de la documentació de 
l’Institut. 

b) Assistir a la Direcció en totes les funcions que tinga encomanades. 

c) Representar l’Institut en absència del director o directora. 

d) Assumir les funcions que li atribuïsca el Consell de l’Institut. 

e) Vetlar pel compliment d’aquest Reglament i de la normativa legal que 
corresponga. 

 

CAPÍTOL V. PERSONAL 

Article 24 

El personal de l’IDT està format per: 

a) Membres permanents 
b) Personal investigador en formació 
c) Personal d’altres universitats o entitats públiques o privades adscrit a l’Institut 
d) Personal de suport a la investigació 
e) Personal d’administració i serveis 
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Article 25 

Poden ser membres permanents de l’Institut el professorat, funcionari o contractat, de la 
Universitat Jaume I així com personal investigador propi de l’UJI o de l’IDT, sempre que 
acredite el títol de doctorat. 

Aquelles persones que complisquen els requisits enunciats en el paràgraf anterior poden 
sol·licitar l’adscripció a l’IDT com a membre permanent d’aquest. L’adscripció estarà 
condicionada a l’informe favorable de la Junta Permanent i a la posterior aprovació per 
part del Consell de l’Institut. 

Article 26 

El personal investigador en formació estarà format pel personal amb un contracte 
predoctoral regulat per la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació i que estiga realitzant la seua tesi doctoral sota la direcció d’algun dels 
membres permanents de l’Institut. 

Article 27 

Pot pertànyer com a membre adscrit a l’Institut el personal docent i investigador d’altres 
universitats o centres d’investigació, públics o privats, sempre que es justifique la 
conveniència de tal adscripció i que, a proposta del Consell de l’Institut, siga autoritzat 
pel Rectorat de la Universitat mitjançant la forma de vinculació que es considere 
adequada. 

Article 28 

El personal de suport a la investigació estarà format per tècnics i tècniques mitjans o 
superiors d’investigació contractats tant per la Universitat Jaume I com pel mateix 
Institut. 

Article 29 

L’Institut, segons les seues necessitats, podrà sol·licitar a l’UJI la contractació del 
personal necessari per al compliment de les seues funcions. 

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. 

Article 30 

Els drets i deures del personal de l’IDT són els propis del personal de la Universitat 
Jaume I. 
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CAPÍTOL VI. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER 

Article 31 

1. 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 el 

que estableix la normativa vigent de l’UJI. 
d) Els ingressos derivats dels contractes establits a través de l’Institut, segons el que 

estableix 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 el que estableix la 
normativa vigent de l’UJI. 

2. L’Institut, per al compliment de les seues finalitats i la realització de les activitats que 
li són pròpies, disposarà dels recursos financers a l'efecte i assumirà, de forma 
descentralitzada, totes aquelles despeses que, per no estar centralitzada la seua gestió ni 
assignades a altres òrgans, siguen necessàries per al normal funcionament d'aquest. A 
aquests efectes, es considera unitat funcional responsable de la seua contractació i, en 
conseqüència, prendrà les seues pròpies decisions de compra, celebrarà el contracte i el 
finançarà amb càrrec al seu pressupost, d’acord amb les bases d’execució pressupostària 
i, si escau, amb la corresponent delegació de l’òrgan de contractació. 

Article 32 

Les despeses de l’Institut estaran constituïdes pel desembossament 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. 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. Pla d’Actuació 

En el termini màxim de tres mesos comptadors des de l'entrada en vigor del Reglament 
de règim intern, es presentarà el Pla d'Actuació de l'Institut referit al següent període 
quadriennal.  

Segona. Composició 
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En el moment d’aprovar-se la modificació d’aquest Reglament el Consell de l’Institut 
està constituït pels membres que es detallen a l’Annex 2. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Reforma 

Per a la reforma d’aquest Reglament es requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
dels membres del Consell de l’Institut. La iniciativa per a la reforma la té la Direcció o 
un terç dels membres del Consell.  

Segona. Llenguatge no sexista 

De conformitat amb l’article 14.11 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, totes les denominacions que, en virtut del principi 
d’economia del llenguatge, es facen en gènere masculí inclusiu en aquest Reglament, 
s’entendran realitzades tant en gènere femení com en masculí. 

Tercera. Normativa de funcionament supletòria 
 
En els casos no previstos en aquest Reglament s’està al que disposa el Reglament 
d’Organització i Funcionament de la Universitat Jaume I. 

 DISPOSICIÓ FINAL 

Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Universitat Jaume I.   
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Annex 1: Membres de l’IDT en el moment de la seua creació 

Membres permanents 

Mª Victoria Petit Lavall 

Fernando Martínez Sanz 

Andrés Recalde Castells 

Francisco Javier Zamora Cabot 

Fernando Juan y Mateu 

Achim Puetz 

Stella Solernou Sanz   

Personal investigador en formació 

José Huguet Monfort 

Marta Mundo Guinot 

Michelle Mediel Bojorge 

Tarik Boufous 

Personal d’altres universitats o entitats adscrit a l’Institut 

Lorena Sales Pallarés 

Pablo Girgado Perandones 

 

Personal de suport a la investigació 

Marta González Monsonís
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Annex 2. Membres del Consell de l’Institut en el moment de l’aprovació de la 
modificació del Reglament 

Fernando Martínez Sanz, CU 

María Victoria Petit Lavall, CU 

Achim Puetz, TU 

Fernando Juan Mateu, TU 

Ciara Vicente Mampel, FPIU 

Silvia Madalina Boboc, PREDO 

 

 

 


