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Regulació bàsica de les seccions departamentals 
 
Antecedents 
Les directrius generals per a l’elaboració dels reglaments d’organització i funcionament dels 
departaments, aprovades per Acords núms. 177/2012, del Consell de Govern de 5 de 
novembre, 202/2012, del Consell de Govern de 12 de desembre i 75/2013, del Consell de 
Govern de 28 de maig, en endavant directrius generals, estableixen la regulació general de les 
seccions departamentals a la UPC.  
A l’article 4 de les directrius generals es preveu que les seccions es creen, modifiquen i es 
suprimeixen per acord de Consell de Govern, d’acord amb la proposta del Consell de 
departament, que s’ha d’articular en base a raons d’organització i eficiència docent. 
Seguidament, en requadre, concreta els supòsits en què es pot proposar la creació de seccions 
departamentals i encomana a una futura regulació del Consell de Govern la determinació del 
nombre mínim de professorat doctor amb vinculació permanent que ha d’incloure 
necessàriament una secció.  
D’acord amb això, el capítol III de les directrius generals preveu la composició de la secció, de 
la figura del cap de secció i de les seves funcions, a més, per últim, de preveure una disposició 
transitòria on s’han de relacionar les seccions del departament. 
En desplegament de l’article 4 de les directrius generals el Consell de Govern, en sessió de 12 
de desembre de 2012, va aprovar l’Acord 204/2012, on es fixa en 4 el nombre mínim de 
professors doctors amb vinculació permanent que ha d’incloure cadascuna de les seccions i es 
determinen les ubicacions -campus i/o centres o agrupacions d’aquests- on es pot crear 
seccions. 
La regulació actual es basa en l’establerta pel Reial Decret 2360/1984, regulador dels 
departaments universitaris, el qual, malgrat la seva relativa antiguitat encara és vigent en 
determinats aspectes. 
L’entorn fortament restrictiu en quant a la provisió d’efectius de professorat té un fort impacte 
en l’organització dels departaments, en tots els seus àmbits d’activitat, i han provocat 
disfuncions que precisen de mesures per garantir la millor prestació de servei en l’àmbit 
docent. En aquest aspecte, l’actual regulació de les seccions no ha permès d’aplicar mesures 
flexibles que possibilitessin la millor adequació de l’organització departamental per articular 
millor la seva capacitat docent i, en alguns casos impedeix la continuïtat de sistemes 
d’organització interna que funcionaven satisfactòriament. 
De la mateixa manera, la flexibilitat en la creació, modificació i supressió de seccions pot 
constituir-se en una eina fortament útil en el procés de reorganització departamental que es 
pretén endegar a la UPC, sempre amb l’objectiu de permetre un millor acompliment de les 
funcions d’organització docent dels departaments. 
Per últim, la flexibilització dels actuals criteris a nivell general permetrà una millor adaptació a 
l’heterogeneïtat departamental de la UPC, però alhora requereix una coresponsabilitat 
d’aquestes unitats pel que fa  a la regulació concreta i específica, i afavoreix el principi 
d’autoorganització i subsidiarietat. 
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És per això que el Consell de Govern, 
 
ACORDA: 

Regulació bàsica de les seccions departamentals 
 
1. Aprovació de seccions 
La creació, modificació i supressió de seccions departamentals correspon al Consell de Govern, 
prèvia proposta motivada aprovada pel Consell de Departament. 
La proposta de seccions s’elaborarà d’acord amb criteris docents i amb l’objectiu d’acomplir 
millor les funcions del departament. 
 
2. Criteris de constitució de seccions 
Els departaments tenen autonomia per a proposar la seva organització en seccions. Els criteris 
d’abast geogràfic, temàtic i de composició de professorat de les seccions corresponen al 
departament, de forma justificada.  
Quan el departament s’organitzi en seccions, tot el personal docent i investigador amb 
capacitat docent que hi estigui adscrit o vinculat ha de formar part, almenys, d’una secció. 
 
3. Memòria justificativa de la proposta 
El departament haurà d’elaborar una memòria de la creació, modificació o, si escau, supressió 
de seccions, que contindrà la relació de professorat amb capacitat docent membre de la secció 
i justificarà la seva necessitat i com aquesta contribueix a l’acompliment de les funcions 
docents. 
 
4. Organització de la secció 
Cada secció tindrà un cap de secció, que ha de ser personal docent i investigador (PDI) 
permanent amb dedicació a temps complet i membre de la secció, i serà elegit d’acord amb el 
que estableixi el reglament d’organització i funcionament del departament. 
 
5. Articulació reglamentària 
El departament que s’organitzi en seccions establirà al seu reglament aquesta organització, 
preveient almenys el funcionament dels òrgans de govern de la secció. 
 
Disposició addicional: modificació de les directrius generals per a l’elaboració dels 
reglaments d’organització i funcionament dels departaments 
L’article 31 referent al cap de secció de les directrius generals per a l’elaboració dels 
reglaments d’organització i funcionament dels departaments queda redactat de la següent 
manera: 

Article 31. El cap de secció 
Cada secció departamental ha de tenir un cap de secció, que n’exerceix la 
representació i col·labora amb el director o directora del departament en la gestió 
ordinària de la secció. 
El cap de secció ha de ser professor o professora amb vinculació permanent i dedicació 
a temps complet. Ha de ser membre de la secció i serà elegit (a establir pel 
departament) . La durada del seu mandat és de (a establir pel departament). 
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Disposició transitòria 
Les actuals seccions departamentals aprovades juntament amb els reglaments d’organització i 
funcionament dels departaments continuen vigents. Per a la seva modificació és d’aplicació el 
present Acord. 
Els i les actuals caps de secció poden romandre en el seu càrrec fins a la finalització del seu 
mandat, d’acord amb la normativa que els hi és aplicable. Una vegada exhaurit el seu mandat 
s’han d’elegir d’acord amb el que es determini al reglament d’organització i funcionament 
corresponent. 
 
Disposició derogatòria 
Es deroga l’Acord 204/2012 del Consell de Govern de 12 de desembre, sobre seccions 
departamentals. 
Es deroga el requadre de l’article 4, l’article 32 apartat a) i la disposició transitòria única de les 
directrius generals per a l’elaboració dels reglaments d’organització i funcionament dels 
departaments, aprovades per Acords núms. 177/2012, del Consell de Govern de 5 de 
novembre, 202/2012, del Consell de Govern de 12 de desembre i 75/2013, del Consell de 
Govern de 28 de maig. 
Es deroga qualsevol disposició dels reglaments d’unitat aprovats amb anterioritat que 
contradigui el que s’estableix en aquest Acord.  
 
 
Barcelona, 21 de juliol de 2014 
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