
REGLAMENT DE L’INSTITUT UNIVERSITARI DE 
TECNOLOGIA CERÀMICA AGUSTÍN ESCARDINO 

(IUTC) 
(Aprovat en la sessió número 31 del Consell de Govern del dia 31 de gener de 2013) 

 
 
 
Preàmbul 

La Universitat Jaume I és un centre d’ensenyament superior i investigació que persegueix el 
desenvolupament social, econòmic i cultural de la societat del seu entorn mitjançant la creació i 
transmissió de coneixements. Per al compliment de les seues finalitats, la Universitat manté una 
orientació cap al seu entorn, conscient que cada vegada és més necessària la col·laboració entre 
totes les institucions que participen en el desenvolupament social. 

L’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino de la Universitat Jaume I és una 
peça clau d’aquesta universitat atesa la importància cabdal del sector de materials ceràmics en 
l’entorn immediat d’aquesta universitat. Prova d’això ho constitueix el nombre significatiu d’empreses 
d’aquest sector situades en aquest entorn. L’actual Institut és fruit d’una llarga trajectòria que es va 
iniciar en 1969: 

a) L’Ordre ministerial de 16 d’agost de 1969 (BOE de 10 de setembre de 1969) va crear l’Institut de 
Química Tècnica de Formació Professional i Investigació a la Facultat de Ciències de la Universitat de 
València. 

b) L’Ordre ministerial de 28 d’octubre de 1983 (BOE d’1 de desembre de 1983) va canviar la 
denominació per la d’Institut Universitari de Química Tècnica (Tecnologia Ceràmica) i li va atorgar 
caràcter interfacultatiu per tal de desenvolupar les activitats a la Facultat de Ciències Químiques de la 
Universitat de València i al Col·legi Universitari Integrat de Castelló de la Plana. 

c) El Decret 27/1990, de 12 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV de 21 de 
febrer de 1990) va autoritzar-ne la transformació en Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica de la 
Universitat de València. 

d) El Decret 63/1993, de 17 de maig, del Govern Valencià (DOGV de 25 de maig de 1993) va 
autoritzar la integració d’aquest institut universitari de la Universitat de València en la Universitat 
Jaume I de Castelló, i es va convertir en l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica de la Universitat 
Jaume I de Castelló. 

e) El Decret 89/2006, de 16 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV de 20 de juny de 
2006) va autoritzar el canvi de denominació a l’actual d’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica 
Agustín Escardino de la Universitat Jaume I de Castelló. 

 

I. Denominació i caràcter 

Article 1 
La denominació de l’entitat és Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino, d’ara 
endavant IUTC. 

 
Article 2 
L’IUTC es constitueix com un institut universitari d’investigació adscrit únicament a la Universitat 
Jaume I i es regeix pel que disposa la legislació universitària general, pels Estatuts i la normativa de 
la Universitat i per les prescripcions del present reglament de règim intern. 

L’IUTC s’ubica a la ciutat de Castelló de la Plana, al campus universitari del Riu Sec de la Universitat 
Jaume I (Edifici ITC). 

 



II. Naturalesa i fins 

Article 3 
L’IUTC es concep com un centre de recerca científica i desenvolupament tecnològic (R+DT) en el 
camp de la tecnologia ceràmica, amb vocació de servei al progrés del sector ceràmic, especialment a 
l’entorn de la Universitat Jaume I, i d’excel·lència científica amb projecció internacional. 

 
Article 4 
Són fins de l’Institut: 

a) La realització d’investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de 
la tecnologia ceràmica. 

b) El foment d’activitats docents i de formació que conduïsquen a l’especialització de l’alumnat 
universitari en tecnologia ceràmica. 

c) La transferència de tecnologia a institucions i empreses en l’àmbit de la tecnologia ceràmica. 

d) La col·laboració amb les institucions i les indústries ceràmiques i altres indústries afins i 
connexes mitjançant la prestació de serveis, emissió de dictàmens, assessorament i 
realització d’estudis i projectes. 

 
Article 5 
Per a la consecució d’aquests fins són activitats pròpies de l’Institut: 

a) Investigar aquells temes que puguen contribuir a la millora de la competitivitat en les 
indústries ceràmiques, afins i connexes. 

b) La formació investigadora d’excel·lència mitjançant la participació en xarxes nacionals i 
internacionals de formació del personal investigador. 

c) Programar i organitzar esdeveniments de formació, promoció, intercanvi i difusió de la 
investigació cientificotècnica, seminaris, tallers, congressos, jornades, etc., que 
contribuïsquen a millorar els coneixements del personal tècnic de les indústries ceràmiques. 

d) Promoure, coordinar i desenvolupar la recerca mitjançant projectes d’investigació en els 
àmbits d’interès de l’Institut dins les convocatòries competitives locals, regionals, estatals i 
internacionals. 

e) Impulsar i desenvolupar activitats relacionades amb la investigació i la transferència de 
tecnologia a l’entorn social i productiu, especialment a les empreses i institucions 
relacionades amb el sector ceràmic, mitjançant activitats d’assajos, consultoria, assistència 
tècnica i projectes d’investigació i desenvolupament amb finançament propi de les empreses 
o cofinançats amb programes públics. 

f) Establir relacions amb altres grups d’investigació, centres i instituts d’investigació d’àmbit 
nacional i internacional i promoure l’intercanvi de coneixement i de personal investigador per 
tal d’aconseguir l’actualització permanent del personal investigador de l’IUTC. 

g) Transferir i adequar a les indústries ceràmiques aquelles tecnologies d’altres sectors que 
satisfacen les seues necessitats industrials. 

h) Qualsevol altra activitat que permeta l’IUTC el desenvolupament de la seua activitat 
investigadora i de suport a la transferència de tecnologia per tal d’assolir el nivell de prestigi i 
excel·lència propis d’un centre de referència nacional i internacional. 

 
Article 6  
La Universitat pot expedir títols, diplomes o certificats d’assistència a les persones que participen en 
els cursos i activitats organitzats per l’IUTC. L’expedició de títols o diplomes està subjecta al 
compliment dels requisits exigits pels Estatuts de la Universitat i la resta de normativa aplicable. 

 
Article 7  
L’IUTC, amb els recursos propis, o mitjançant el corresponent finançament públic o privat de caràcter 
general o individual, pot promoure la concessió de beques o ajudes econòmiques per a estudis i 
investigacions en matèries de la competència de l’Institut. 



III. Estructura i òrgans de govern  

Article 8  
L’IUTC s’organitza en seccions, que poden ser reorganitzades quan les necessitats del Institut ho 
requerisquen. 

En el moment de l’aprovació d’aquest reglament, l’IUTC s’organitza en una única secció: Tecnologia 
Ceràmica. 

La creació de noves seccions i la reorganització d’aquestes l’ha d’aprovar el Consell de Govern de la 
Universitat Jaume I, a proposta del Consell de l’Institut. 

 
Article 9  
Del govern de l’IUTC s’encarreguen tant òrgans unipersonals com col·legiats.  

1. Òrgans col·legiats:  

a) El Consell. 

b) La Junta Permanent. 

2. Òrgans unipersonals:  

a) La Direcció. 

b) La Secretaria. 

 
Article 10  
El Consell és el màxim òrgan de representació i govern de l’IUTC i està constituït per: 

a) La Direcció, que presideix el Consell. 

b) La Secretaria. 

c) La resta del personal docent i investigador a temps complet adscrit a l’Institut. 

d) Un nombre de representants del personal investigador en formació, entenent per personal en 
formació tots els becaris i becàries adscrits a l’Institut, que no supere el 10% del membres 
que integren els apartats a), b) i c). 

e) Una persona en representació del personal d’administració i serveis. 

Cada representant és elegit per i d’entre el seu col·lectiu o estament, i és nomenat pel Rectorat, per 
un període de quatre anys, excepte la representació del personal investigador en formació, que s’ha 
d’elegir cada dos anys. 

 
Article 11  
El Consell s’ha de reunir, amb caràcter ordinari, almenys, una vegada al trimestre, per convocatòria 
de la Direcció, per sol·licitud de la Junta Permanent o a petició d’un terç dels membres d’aquest. 

 
Article 12  
Les funcions del Consell són: 

a) Vetllar pel compliment dels fins generals de l’Institut. 

b) Administrar els recursos propis de l’Institut dins del seu pressupost i organitzar i distribuir les 
tasques entre els seus membres. 

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

d) Proposar les necessitats de personal de l’Institut i proposar al Consell de Govern l’estructura 
orgànica de l’Institut. 

e) Elaborar i aprovar la memòria d’activitats docents i investigadores de l’Institut i planificar la 
investigació i docència. Informar sobre els plans individuals d’investigació i docència dels 
membres de l’Institut i dels contractes corresponents.  



f) Elaborar i aprovar la proposta de reglament de funcionament de l’Institut, així com la 
modificació d’aquesta, d’acord amb els criteris generals establerts pels òrgans de govern de 
la Universitat.  

g) Elegir i remoure, si escau, la Direcció de l’Institut d’entre els membres funcionaris doctors de 
l’Institut.  

h) Establir l’organització d’investigació i de serveis de l’Institut.  

i) Impulsar el compliment de les funcions que atribueixen a l’institut universitari d’investigació les 
lleis vigents i els Estatuts de la Universitat.  

j) Sol·licitar informació sobre el funcionament de l’Institut. 

k) Vetllar per la qualitat de la investigació i les altres activitats realitzades per l’Institut.  

l) Qualsevol altra competència que li siga atribuïda pels Estatuts de la Universitat i altres 
normes aplicables. 

m) Acceptar les sol·licituds d’adscripció de nous membres de l’Institut, per a la qual cosa caldrà 
una majoria de dos terços. 

n) Acordar la pèrdua de la condició de membre de l’Institut per realització d’actuacions clarament 
contràries a les finalitats de l’Institut o que perjudiquen greument els seus interessos; en 
aquest cas caldrà una majoria de tres quarts. 

 
Article 13  
La Junta Permanent és l’òrgan encarregat de la gestió ordinària de l’Institut i està formada pels 
membres següents: 

a) La Direcció. 

b) La Secretaria. 

c) La persona responsable de cada secció de l’Institut o persona del Consell de l’Institut en qui 
delegue. 

 
Article 14  
La Junta Permanent s’ha de reunir, almenys, una vegada al mes, amb caràcter ordinari, per 
convocatòria de la Direcció o a sol·licitud de qualsevol membre d’aquesta. 

 
Article 15  
Són funcions de la Junta Permanent, a més d’assessorar la Direcció en aquelles funcions que li 
siguen encomanades pel present Reglament, les següents: 

a) Fer un seguiment del compliment dels acords del Consell. 

b) Elaborar la programació anual, tant pel que fa a projectes, investigacions i cursos, com a la 
memòria de despeses i ingressos de cada exercici. 

c) Proposar al Consell de l’Institut tant els avantprojectes de règim intern de l’Institut com 
qualsevol modificació d’aquests.  

d) Proposar al Consell de l’Institut el nomenament de les persones responsables de les 
seccions.  

e) Realitzar el seguiment dels resultats i rendiment de l’Institut.  

f) Elaborar una memòria anual de resultats per a la sanció i aprovació, si escau, pel Consell.  

g) Estar informada dels projectes d’Investigació, dels quals ha de retre compte al Consell. 

h) Aquelles que li delegue el Consell. 

 
Article 16  
Per a ser candidat o candidata a la Direcció de l’IUTC es requereix ser personal docent i investigador 
doctor, amb dedicació a temps complet i membre de l’Institut. 



Article 17  
El director o directora ha de ser elegit pel Consell d’entre el personal docent investigador doctor, amb 
dedicació a temps complet, membres de l’Institut, i és necessari 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 els dues candidatures més votades, i resultarà elegida la que obtinga un nombre més alt 
de vots.  

 
Article 18  
El director o directora és nomenat pel Rectorat de la Universitat. El nomenament té 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 ha de convocar 
en el termini d’un mes l’elecció de la nova Direcció.  

El Consell pot acordar, així mateix, la revocació de la Direcció mitjançant la presentació d’una moció 
de censura, segons el procediment establert a tal efecte en els Estatuts vigents de la Universitat 
Jaume I. 

 
Article 19  
Són funcions de la Direcció: 

a) Convocar i presidir la Junta Permanent i el Consell.  

b) Exercir la representació de l’Institut i la direcció acadèmica d’aquest.  

c) Dirigir la gestió ordinària de l’Institut.  

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

e) Supervisar i coordinar l’execució dels plans d’investigació, docència i formació competència 
de l’Institut. 

f) Supervisar i coordinar els contractes d’investigació i assessorament tècnic. 

g) Revisar i aprovar els informes que, de manera oficial, s’han de tramitar.  

h) Elaborar els pressupostos. 

 
Article 20  
El secretari o secretària de l’Institut també ho és del Consell i de la Junta Permanent d’aquest i és 
nomenat pel Rectorat, a proposta de la Direcció de l’Institut amb el vistiplau del Consell. 

Són funcions de la Secretaria: 

a) Actuar com a tal en totes les sessions i, en conseqüència, redactar les actes i ser fedatària i 
custodiar la documentació de l’Institut. 

b) Assistir la Direcció en totes les funcions d’aquesta. 

c) Assumir les funcions que li atribuïsca el Consell, en especial les d’administració i tresoreria i 
aquelles altres que s’estime oportunes. 

d) Vetllar pel compliment del reglament i de la normativa legal que li concernisca. 

e) Substituir la Direcció a petició d’aquesta o en cas d’absència, vacant o malaltia.  

 
Article 21  
Les persones responsables de secció són membres del personal docent i investigador de la 
Universitat Jaume I i són elegits pel Consell de l’Institut. 

Les seues funcions són: 

a) Preparar la part de la memòria corresponent a la seua activitat i programar despeses i 
ingressos que afecten la seua secció. 



b) Proposar convenis, projectes i contractes d’investigació, així com totes aquelles activitats 
docents i investigadores que afecten la seua secció. 

c) Retre compte del compliment i desenvolupament de la investigació programada en la seua 
secció. 

 
IV. Personal  

Article 22  
El personal que pertany a l’Institut està format per: 

a) Professorat universitari de la Universitat Jaume I integrat en l’IUTC. 

b) Personal investigador propi. 

c) Personal investigador en formació. 

d) Personal d’administració i serveis adscrit a l’IUTC en la relació de llocs de treball de la 
Universitat Jaume I. 

En l’annex d’aquest reglament s’indica el personal membre de l’IUTC en el moment de la seua 
aprovació.  

El secretari o secretària de l’IUTC ha de notificar a la Secretaria General de la Universitat les 
modificacions que es produïsquen. 

 
Article 23  
Pot sol·licitar l’adscripció a l’IUTC, en funció de les necessitats científiques i tecnològiques que es 
vagen creant, professorat de la Universitat Jaume I. L’adscripció estarà condicionada a l’informe 
favorable de la Junta Permanent de l’Institut i a la subsegüent aprovació del Consell de l’Institut. 

 
Article 24  
Els drets i deures del personal funcionari o contractat per la Universitat Jaume I són els propis del 
personal de la dita Universitat. 

 
V. Règim econòmic i financer  

Article 25  
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. 



Annex  
A l’efecte de la seua constitució, les seccions en què inicialment s’organitza l’IUTC són les següents: 
 

− Tecnologia Ceràmica 
 
En el moment de l’aprovació d’aquest Reglament, l’IUTC està format pels següents membres: 
 

Nom Categoria Departament 

José Luis Amorós Albaro 
 

Catedràtic d’universitat Enginyeria Química 

Antonio Barba Juan 
 

Catedràtic d’universitat Enginyeria Química 

Juan Carlos Jarque Fonfría 
 

Catedràtic d’universitat Enginyeria Química 

Eliseo Monfort Gimeno 
 

Catedràtic d’universitat Enginyeria Química 

Enrique Sánchez Viches 
 

Catedràtic d’universitat Enginyeria Química 

Carlos Feliu Mingarro 
 

Professor titular d’universitat Enginyeria Química 

Ana Gozalbo Nebot 
 

Professora titular d’universitat Enginyeria Química 

Sergio Mestre Beltrán 
 

Professor titular d’universitat Enginyeria Química 

Maria Monzó Fuster 
 

Professora titular d’universitat Enginyeria Química 

Arnaldo Moreno Berto 
 

Professor titular d’universitat Enginyeria Química 

María José Orts Tarí 
 

Professora titular d’universitat Enginyeria Química 

Vicente Sanz Solana 
 

Professor titular d’universitat Enginyeria Química 

Carolina Clausell Terol Personal investigador contractat 
doctor 

Enginyeria Química 

Sonia Sales Pla Personal investigador en formació 
(MEC-FPU) 

Institut Universitari de 
Tecnologia Ceràmica 

María Jesús Ibáñez García Tècnica superior de laboratori Institut Universitari de 
Tecnologia Ceràmica 

Adoración Muñoz Lázaro Oficial de laboratori Institut Universitari de 
Tecnologia Ceràmica 

Ángel de la Dedicación 
Rocha 

Auxiliar de laboratori Institut Universitari de 
Tecnologia Ceràmica 

 
 


