Departament d’Econometria,
Estadística i Economia Aplicada

REGLAMENT DEL
DEPARTAMENT D’ECONOMETRIA, ESTADÍSTICA I ECONOMIA APLICADA

I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1.- Àmbit
Mitjançant aquest Reglament es regula el funcionament del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada
(en endavant, “el Departament”), que està integrat per la Secció d’Econometria i Estadística, la Secció de Polítiques
Públiques i les que es puguin crear més endavant pel procediment establert per la Universitat de Barcelona (en endavant,
“les Seccions”). El Departament és l’òrgan de la UB encarregat de coordinar la docència pròpia de les seves àrees de
coneixement a diversos ensenyaments d’acord amb la programació de la Universitat, de donar suport a la recerca i a les
iniciatives d’innovació docent dels seus membres i de desenvolupar les funcions que li són pròpies i les altres tasques
que determinin l’Estatut de la UB (en endavant, “EUB”) i les normes que el desenvolupin.
Art. 2.- Membres del Departament
Són membres del Departament:
a) El professorat funcionari o contractat de qualsevol categoria;
b) El personal investigador;
c) Els investigadors i investigadores en formació que desenvolupin la seva activitat en el marc de programes i projectes
del Departament;
d) L’alumnat matriculat de doctorat, d’acord amb la normativa vigent; i,
e) El personal d’administració, serveis i suport a la recerca adscrit al Departament.
Art. 3.- Funcions del Departament
Correspon al Departament:
a) Intervenir al govern de la UB d’acord amb l’EUB;
b) Organitzar i impartir la docència que li sigui assignada en el marc de la programació dels ensenyaments establerta
pels Consells d’Estudis i les Comissions de Coordinació dels màsters universitaris en què participa el Departament;
c) Participar amb els centres en la proposta de programes de doctorat a l’Escola de Doctorat, així como en les propostes
de cursos de postgrau, d’especialització, de reciclatge, d’extensió universitària i de formació continuada;
d) Impartir docència als cursos de postgrau, especialització, reciclatge, extensió universitària i formació continuada;
e) Gestionar els recursos humans i materials i administrar els fons que li siguin atribuïts per al compliment de les seves
funcions;
f) Coordinar les assignatures que formin part de l’encàrrec docent del Departament als diferents ensenyaments,
nomenar-ne els coordinadors i aprovar-ne els plans docents, d’acord amb les directrius emanades dels Consells
d’Estudis i les Comissions de Coordinació dels màsters universitaris;
g) Proposar i elevar als òrgans competents el nomenament de membres de les comissions d’accés i contractació de
personal acadèmic i selecció de becaris que li corresponguin;
h) Proposar les línies de recerca i coordinar l’activitat de recerca dels seus membres pel que fa a la distribució d’espais,
la incorporació de personal investigador i l’adquisició i manteniment de les infraestructures de recerca d’ús comú;
i) Concertar amb persones físiques o entitats privades o públiques treballs científics i tècnics que hagin de ser executats
per investigadors o grups d’investigadors del Departament, en el marc de la normativa que sigui d’aplicació;
j) Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres;
k) Fomentar la coordinació i cooperació amb altres Departaments afins en aquells aspectes que els siguin comuns;
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l)

Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient i igualtat entre sexes en l’àmbit del
Departament en coordinació amb el responsable del Centre i, en general, garantir unes condicions de treball segures
i dignes als seus membres; i
m) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent, l’EUB, els reglaments que el desenvolupin i qualsevol altra
normativa que sigui d’aplicació.

II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Art. 4.- Òrgans de govern del Departament i les Seccions
1. Són òrgans de govern del Departament el Consell, que n’és el màxim òrgan de decisió; la Comissió Permanent, que
n’és l’òrgan col·legiat executiu de gestió ordinària; el Director, i el Secretari.
2. Cadascuna de les Seccions del Departament tindrà un Coordinador, un Comitè de Coordinació i un Plenari, i podrà
establir les seves normes internes de funcionament i organització en els termes de l’article 9 d’aquest Reglament.
Art. 5.- Components del Consell de Departament
1. Formen part del Consell de Departament:
a) Tot el personal acadèmic doctor en situació d’actiu;
b) La resta del professorat amb el límit establert per l’apartat 2 d’aquest article. En cas que se superi aquest límit,
s’escolliran sis representants distribuïts entre les Seccions en proporció a la presència en cadascuna d’elles d’aquest
personal i escollida a cada Secció pels seus representats;
c) El personal investigador i els investigadors en formació amb el límit establert per l’apartat 2 d’aquest article. En cas
que se superi aquest límit, s’escolliran quatre representants distribuïts entre les Seccions en proporció a la presència
en cadascuna d’elles d’aquest personal i escollida a cada Secció pels seus representats;
d) Una representació dels estudiants formada per dos alumnes d’ensenyaments on el Departament tingui docència, un
de Grau i un altre de màster universitari, que seran escollits d’acord amb la normativa vigent; i
e) Tot el personal d’administració, serveis i suport a la recerca del Departament.
2. Els membres del Consell dels anteriors apartats b), c) d) i e) no poden superar el nombre dels de l’apartat a).
3. El procediment per a l’elecció dels representats enumerats a l’apartat 1 és el previst al Reglament d’eleccions del
personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona.
Art. 6.- Funcions del Consell de Departament
1. Correspon al Consell de Departament:
a) Elaborar i modificar el Reglament del Departament;
b) Elegir i revocar el Director de Departament;
c) Aprovar l’assignació de l’encàrrec docent emanat dels Consells d’Estudis i, si s’escau, de les Comissions de
Coordinació dels màsters;
d) Elaborar els plans docents de les assignatures i nomenar-ne els coordinadors;
e) Aprovar el pressupost del Departament i fer-ne el seguiment, tot tenint present que aquest pressupost ha de distribuirse entre les Seccions en proporció al professorat ETC de cadascuna d’elles, que serà revisada a cada exercici
pressupostari;
f) Coordinar les Seccions del Departament i aprovar la creació de noves Seccions;
g) Sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de personal acadèmic, així com determinar el nombre i
categoria de les places de personal acadèmic a sol·licitar a les diferents convocatòries, i la seva adscripció a les
Seccions departamentals;
h) Aprovar els canvis de Secció dels membres del Departament que ho sol·licitin;
i) Proposar els membres de les comissions d'accés i contractació de personal acadèmic d'acord amb el que estableix
el present Reglament;
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j)
k)
l)
m)
n)

o)

Proposar la modificació, requalificació o redistribució del personal d’administració, serveis i suport a la recerca adscrit
al Departament, i participar en els corresponents procediments de selecció i de provisió de llocs de treball;
Conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus membres, així com les seves activitats de transferència
de coneixement i tecnologia;
Aprovar la memòria i el programa d’activitats quadriennals del Departament, i les seves actualitzacions anuals;
Sol·licitar la creació d’instituts universitaris de recerca;
Designar els representants del Departament a les comissions delegades de la Junta de Facultat, Consells d’Estudis
i Comissions de Coordinació de Màster, garantint sempre que sigui possible la presència de les Seccions en òrgans
les decisions dels quals afectin als respectius membres;
Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent, l’EUB, els reglaments que el desenvolupin i qualsevol altra
normativa que sigui d’aplicació.

2. Les funcions de les lletres c), d), e), g), i), k) i m) anteriors queden atribuïdes a les Seccions i s’exerciran d’acord amb
el que estableix l’article 9 d’aquest Reglament, relatiu a les seves competències.
Art. 7.- Funcionament del Consell de Departament
1. El Consell de Departament és convocat pel Director/a, per iniciativa pròpia o a petició d’alguna Secció, o d'una cinquena
part dels seus membres, amb un mínim de tres dies hàbils d'anticipació.
2. Els membres del Consell de Departament tenen el deure d'assistir a les sessions convocades si no hi ha una causa
justificada que els ho impedeixi.
3. El Consell de Departament quedarà constituït en primera convocatòria si hi són presents el Director/a i el Secretari/a,
els Coordinadors/es de les Seccions i la meitat dels membres del Departament. Transcorreguda mitja hora de la fixada
en la convocatòria, encara que en aquesta no s’hagi previst expressament una segona convocatòria, el Consell quedarà
constituït si hi són presents almenys la tercera part dels seus membres, el Director/a, el Secretari/a i els Coordinadors/es
de les Seccions.
4. Els acords es prenen per majoria simple de vots, llevat dels casos en què se n’exigeixi una altra majoria. En cas
d'empat, el Director/a té vot de qualitat. La votació serà secreta quan ho sol·liciti un dels assistents.
5. Les convocatòries i notificacions i l’exercici dels drets i deures dels membres del Consell de Departament es faran en
la forma que preveu la legislació material i de procediment que sigui d’aplicació, les disposicions de l’EUB i els seus
reglaments.
Art. 8.- Comissió Permanent
1. Formen part de la Comissió Permanent:
a) El Director del Departament;
b) El Secretari del Departament;
c) Dotze membres del Consell de Departament entre els quals hi haurà els Coordinadors de Secció, escollits per les
Seccions de manera que inclosos el Director i el Secretari es distribueixin en proporció, revisable al principi de cada
curs, al nombre de professors ETC de les Seccions; i
d) Un membre del PAS, designat pel Director.
2. Correspon a la Comissió Permanent:
a)
b)
c)
d)

L’estudi i preparació dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la consideració del Consell;
La gestió quotidiana dels assumptes ordinaris del funcionament del Departament;
Recolzar al Director i el Secretari en la direcció del Departament; i
Qualsevol funció que li sigui atribuïda o delegada pel Consell, llevat que correspongui a les Seccions.

3. La Comissió Permanent quedarà constituïda en primera convocatòria quan assisteixin a la reunió almenys la meitat
dels seus membres, entre ells el Director/a del Departament. Transcorreguda mitja hora de la fixada en la convocatòria,
encara que en aquesta no s’hagi previst expressament una segona convocatòria, la Comissió quedarà constituït si hi són
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presents almenys la tercera part dels seus membres i el Director/a del Departament. L’assistència a les sessions de la
Comissió Permanent no podrà ser objecte de delegació, excepte en el cas dels Coordinadors de Secció en funció dels
assumptes a tractar.
4. Els acords de la Comissió Permanent es prenen per majoria simple de vots. En cas d'empat, el Director té vot de
qualitat. La votació serà secreta quan així ho sol·liciti un dels assistents.
5. La Comissió Permanent haurà de retre comptes al Consell de Departament.
Art. 9.- Seccions
1. Les Seccions són agrupacions de membres del Departament que s’uneixen per raons funcionals, d’afinitat docent i de
recerca, per actuar conjuntament de manera autònoma i participar col·lectivament en la vida del Departament, d’acord
amb les previsions d’aquest Reglament.
2. La creació de noves Seccions es farà d’acord amb la normativa de la Universitat de Barcelona i requerirà, en tot cas,
l’acord per majoria simple del Consell de Departament i dels Plenaris de cadascuna de les Seccions existents.
3. Correspon a cada Secció:
a)
b)
c)
d)
e)

Proposar un candidat a Secretari de Departament quan el Director sigui d’una altra Secció;
Escollir el Coordinador de la Secció;
Assignar entre els seus membres la càrrega docent que correspongui a la secció;
Aprovar els plans docents de les assignatures;
Nomenar, a proposta del Coordinador de la Secció, els coordinadors de les assignatures i els membres del Comitè
de Direcció de la Secció;
f) Escollir els representants de la Secció a la Comissió Permanent del Departament;
g) Aprovar la part del pressupost que correspongui a la Secció i fer-ne el seguiment;
h) Sol·licitar les modificacions de les relacions de llocs de treball de personal acadèmic i determinar el nombre i categoria
de les places que s’hagin de demanar a cada convocatòria;
i) Proposar el nomenament de membres de les comissions d’accés i contractació de personal acadèmic i selecció de
becaris que li corresponguin;
j) Conèixer els plans individuals de docència i recerca i les activitats de transferència del coneixement;
k) La iniciativa de la sol·licitud de creació d’instituts universitaris de recerca; i
l) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent, l’EUB, els reglaments que el desenvolupin i qualsevol altra
normativa que sigui d’aplicació, o que li sigui assignades pel Departament.
4. Cada Secció podrà dotar-se d’un reglament intern que serà aprovat per la majoria absoluta dels seus membres i haurà
de respectar els Reglaments del Departament i la Facultat i la resta de la normativa aplicable.
5. Cada Secció tindrà un Coordinador, escollit pels seus membres entre el professorat permanent doctor i nomenat pel
Director del Departament per a un mandat de quatre anys renovable només per a un segon mandat. La revocació del
Coordinador requerirà d’una moció de censura constructiva presentada per un mínim de la cinquena part dels membres
de la Secció i aprovada per majoria absoluta. El Coordinador actua sempre en estreta col·laboració amb el Director o
Secretari del Departament si és membre de la Secció, representa la Secció sense perjudici de la representació general i
de la respectiva Secció que correspon al Director i al Secretari del Departament, coordina el seu funcionament, convoca
les seves reunions, proposa els coordinadors d’assignatura i els membres del Comitè de Direcció de la Secció i transmet
als membres de la Secció qualsevol comunicació o informació rellevant de què tingui coneixement.
6. El Comitè de Coordinació de Secció està format pel Coordinador, el Director o Secretari del Departament si és membre
de la Secció i no n’és el Coordinador, i les persones que esculli la Secció a proposta del Coordinador. El Comitè es reuneix
a iniciativa del Coordinador, del Director o el Secretari del Departament si és membre de la Secció, o d’una cinquena part
dels seus membres. Té en l’àmbit de la Secció funcions equivalents a les de la Comissió Permanent del Departament.
Pot prendre acords quan estiguin presents el Coordinador de Secció o el Secretari o el Director del Departament si és
membre de la Secció i la meitat dels seus membres, i pren acords per majoria simple. En cas d’empat el Coordinador de
Secció i el Secretari o el Director del Departament si és membre de la Secció tenen conjuntament vot de qualitat. La
votació serà secreta quan ho sol·liciti un dels assistents.
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7. Cada Secció regularà al seu reglament intern la composició, periodicitat de les reunions, règim de convocatòria i
procediments de presa de decisions del respectiu Plenari, que té en l’àmbit de la Secció funcions equivalents a les del
Consell de Departament.
Art. 10.- Director
1. El Director és el màxim responsable del funcionament del Departament. Exerceix les funcions de direcció i gestió
ordinària, així com la representació del Departament.
2. Correspon al Director:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Presidir les reunions del Consell i la Permanent i executar-ne els acords;
Presidir les altres comissions o delegar-ne la presidència;
Designar i rellevar el Secretari del Departament i nomenar els altres càrrecs del Departament;
Dirigir i coordinar la gestió i l’activitat del Departament;
Representar el Departament davant de qualsevol altra instància;
Administrar les partides pressupostàries assignades al Departament;
Responsabilitzar-se del compliment de l’encàrrec docent del Departament;
Participar en la direcció de la seva Secció en els termes previstos a l’article 9; i
Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent, l’EUB, els reglaments que el desenvolupin i qualsevol altra
normativa que sigui d’aplicació.

3. El Director exerceix les seves funcions dels anteriors apartats d), e), f) i g) d’acord amb el que disposen els articles 6.2
i 9 pel que fa a les competències de les Seccions.
4. El Director serà elegit pel Consell de Departament entre el professorat doctor permanent, pel procediment previst al
Reglament d’Eleccions de Personal Acadèmic a Òrgans Col·legiats i Unipersonals de la UB.
5. La durada del mandat del Director és de quatre anys, i és només reelegible consecutivament una vegada.
6. La revocació del Director requerirà d’una moció de censura constructiva presentada per un mínim de la cinquena part
dels membres del Consell i aprovada per majoria absoluta. El candidat proposat haurà de reunir les condicions establertes
a l’apartat 4.
Art. 11.- Secretari
1. El Secretari col·labora amb el Director en la gestió i coordinació del Departament i és el fedatari dels acords del Consell
i de la Permanent.
2. Correspon al Secretari:
a) Convocar les reunions del Consell i la Permanent en nom del Director, aixecar-ne l’acta i contribuir a l’execució dels
acords;
b) Coordinar les altres comissions;
c) Substituir el Director en els casos previstos a aquest Reglament i representar el Departament davant de qualsevol
altra instància quan el Director així li encomani;
d) Participar en la direcció de la seva Secció en els termes previstos a l’article 9; i
e) Qualsevol altra funció que li atribueixi la legislació vigent, l’EUB, els reglaments que el desenvolupin i qualsevol altra
normativa que sigui d’aplicació.
3. El Secretari serà designat pel Director entre el professorat proposat per una Secció de la que el Director no formi part.
4. El mandat del Secretari, vinculat al del Director, és de quatre anys i és només reelegible consecutivament una vegada.
5. La revocació del Secretari pot produir-se per decisió del Director o, alternativament, requereix una moció de censura
no constructiva presentada per un mínim d’una cinquena part dels membres del Consell i aprovada per majoria absoluta.
Aprovada la moció, el Director nomenarà un altre Secretari per la resta del mandat, en els termes de l’apartat 3.
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III. REFORMA DEL REGLAMENT
Art. 12.- Procediment
1. Podran proposar la reforma d’aquest Reglament:
a)
b)
c)
d)

El Director del Departament,
El Consell de Departament;
Una Secció; o
Una cinquena part dels membres del Departament.

2. La proposta de reforma haurà d’incloure una memòria explicativa i el text articulat, i la seva aprovació requereix una
majoria de dos terços dels membres del Consell de Departament. Superat aquest tràmit se seguirà el procediment previst
a l’EUB i les normes que el desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per Consell de Govern.
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