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PREÁMBULO 
 

Establécese como Misión do Departamento de Enxeñaría Agroforestal da Universidade de 
Santiago de Compostela (USC) contribuír á formación integral das persoas a través da creación e 
difusión do coñecemento mediante unha investigación e un ensino de calidade, fomentando a 
innovación e a transferencia tecnolóxica para contribuír ao desenvolvemento social e ao 
crecemento económico. 
  
Defínese a Visión que quere acadar o departamento do seguinte xeito:  
 
- Unha organización eficiente na que desenvolva a súa actividade un equipo de profesionais da 

Universidade de Santiago de Compostela, dirixida a unha formación integral no marco das 
enxeñarías e integrada por profesores comprometidos coa calidade da docencia e da 
investigación. 

- Unha organización integrada por profesionais que lideren os procesos de innovación e mellora 
continua no ámbito universitario dentro dun entorno estable, no que primen os criterios de 
honradez, transparencia, respecto mutuo, participación, pluralidade, diálogo e colaboración. 

- Unha organización integrada por profesionais con capacidade de adaptación aos cambios, con 
idea de equipo e con implicación nun proxecto común no que prevalezan os intereses xerais 
fronte aos individuais. 

- En definitiva, acadar un departamento eficiente na vangarda da docencia e da investigación, 
aberto á colaboración e percibido como exemplar polo seu contorno. 

 
Como consecuencia do anterior, o Departamento de Enxeñaría Agroforestal fixa os seguintes 
obxectivos programáticos: 
 
- Promover a impartición dunha docencia de calidade dirixida á formación integral e crítica dos 

estudantes cara á preparación para o seu exercicio profesional como enxeñeiros. 
- Potenciar o desenvolvemento persoal e profesional do persoal docente e investigador, así 

como a súa formación permanente orientada á calidade no desenvolvemento das actividades 
docentes, investigadoras e de xestión. 

- Mellorar a produción científica de calidade dentro das áreas de enxeñaría que o constitúen e 
incrementar a innovación e a transferencia de resultados. 

- Fomentar unha imaxe institucional de calidade e potenciar as relacións de colaboración con 
outros investigadores e centros de investigación. 

 
A lingua galega é a lingua propia da USC. O Departamento de Enxeñaría Agroforestal promoverá 
accións que contribúan á normalización e ao desenvolvemento da  lingua galega.  
 
O Departamento de Enxeñaría Agroforestal asume como principio inspirador de todas as súas 
actuacións a igualdade de tratamento e oportunidades entre mulleres e homes de conformidade co 
Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes aprobado polo Consello de 
Goberno da USC. 
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TÍTULO PRELIMINAR 
 
Artigo 1. 
 
O Departamento de Enxeñaría Agroforestal é a unidade básica encargada da programación e do 
desenvolvemento do ensino e de apoio á investigación na Universidade de Santiago de 
Compostela (USC) nas áreas de coñecemento de Enxeñaría Agroforestal, Enxeñaría Cartográfica, 
Xeodésica e Fotogrametría, Enxeñaría da Construción, Enxeñaría do Terreo, Enxeñaría e 
Infraestruturas dos Transportes, Enxeñaría Hidráulica, Enxeñaría Mecánica, Expresión Gráfica da 
Enxeñaría, Máquinas e Motores Térmicos e Proxectos de Enxeñaría. 
Poderán pertencer ao departamento outras áreas de enxeñaría que se creen na USC, se así o 
aproba o Consello de Goberno. 
 
Artigo 2. 
 
O departamento rexerase polo presente regulamento de réxime interno no que se determinan os 
distintos aspectos do seu funcionamento, segundo o disposto na lexislación universitaria (Lei 
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 
de abril, de universidades), a Lei 6/2013, do 13 de xuño, de universidades de Galicia, os Estatutos 
da USC e demais normais internas da USC 
 
Artigo 3. 
 
A sede do departamento situarase na Escola Politécnica Superior, Rúa Benigno Ledo s/n, Campus 
Universitario, 27002 Lugo. 
 
 

TÍTULO l. DA ESTRUTURA E FUNCIÓNS DO DEPARTAMENTO 
 
Capítulo 1. Da estrutura do departamento 
 
Artigo 4. 
 
1. Son órganos de dirección do departamento: 
 

a) O Consello de Departamento 
b) O director ou directora 
c) O secretario ou secretaria 

 
 
2. Tamén se constituirán unha Comisión Permanente e unha Comisión de Investigación. 

Ademais, o Consello de Departamento poderá establecer outras comisións delegadas, 
estables ou temporais, determinando as súas competencias e funcións. 

 
Capítulo 2. Das funcións do departamento 
 
Artigo 5. 
 
Son funcións do departamento, segundo os Estatutos da USC: 
 

a) A programación, desenvolvemento e seguimento de: 
- As ensinanzas asignadas ao ámbito ou ámbitos de coñecemento da súa 

competencia, de acordo coas previsións dos plans de estudos, así como 
cos criterios xerais emanados da universidade e cos criterios específicos 
emanados dos centros nos que se imparta a docencia 
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- Os estudos de doutoramento adscritos ao departamento 
- Os cursos de posgrao propio, de especialización e de formación continua 

organizados polo departamento 
b) O apoio ás iniciativas e actividades docentes e investigadoras do seu persoal docente 

e investigador, individualmente ou formando parte de grupos de investigación 
c) O rexistro actualizado da produción científica e da actividade investigadora do 

departamento de acordo co procedemento que estableza a USC 
d) A formación do persoal docente e investigador do departamento 
e) A iniciativa ou, no seu defecto, informe previo para a creación, mantemento, 

minoración ou cambio de denominación de prazas de persoal docente e investigador, 
funcionario ou contratado, así como, de ser o caso, a proposta dos membros das 
comisións encargadas de resolver os concursos 

f) Calquera outra actividade encamiñada ao axeitado desenvolvemento da actividade 
docente e investigadora que non corresponda a outros órganos 

 
 

TÍTULO II. DO GOBERNO DO DEPARTAMENTO 
 
Capítulo 1. Do Consello de Departamento 
 
Artigo 6. 
 
O Consello de Departamento estará composto, segundo o artigo 104 dos Estatutos da USC, por: 
 

a) Os doutores membros do departamento 
b) Unha representación do resto de persoal docente e investigador e persoal investigador 

en formación que non excederá do 10% do total dos membros do Consello de 
Departamento 

c) Unha representación do estudantado do ámbito de docencia do departamento, que 
suporá o 25% do total dos membros do Consello de Departamento. Desta porcentaxe, 
o 10% corresponderá a estudantado de grao e máster e o 15% ao estudantado de 
doutoramento 

d) Un representante do persoal de administración e servizos 
 
Artigo 7. 
 
1. Para a elección de representantes no Consello de Departamento seguirase a normativa 

electoral da USC. 
 

2. A convocatoria para a elección dos membros do Consello de Departamento de entre os grupos 
b), c) e d) do artigo 6 será realizada pola Comisión Electoral Central da USC. Os membros 
elixidos serano por sufraxio universal, libre, igual, directo e secreto dos seus respectivos 
colexios electorais. 

 
3. Todos os representantes elixidos desenvolverán as súas funcións por un período de dous anos 

agás os estudantes, que o serán por un ano. A condición de membro do Consello de 
Departamento perderase ao cesar a vinculación co departamento ou ao deixar de cumprir os 
requisitos demandados ao sector polo que se foi elixido. 

 
Artigo 8. 
 
O Consello de Departamento é o órgano superior de goberno do mesmo e corresponderalle: 
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a) A elección do director e, de ser o caso, a proposta ao reitor da súa remoción mediante 
unha moción de censura construtiva que, en todo caso, deberá ser aprobada pola 
maioría absoluta dos membros do Consello de Departamento 

b) A planificación docente das materias das que sexa responsable o departamento, así 
como a aprobación dos respectivos programas e sistemas de avaliación, a 
coordinación da actividade docente e a supervisión do seu cumprimento en 
colaboración cos centros, nos termos establecidos no artigo 49, alínea a), dos 
Estatutos da USC 

c) O apoio á actividade investigadora, nos termos establecidos no artigo 49, alínea b), 
dos Estatutos da USC 

d) A formulación das demandas de persoal docente e investigador de acordo coas 
necesidades docentes dos centros, dos seus programas de investigación e de 
doutoramento, e a información sobre a procedencia do mantemento, minoración, 
amortización ou cambio de denominación ou categoría dunha praza 

e) Coñecer o estado de execución do orzamento do departamento  
f) A creación de comisións para o mellor desenvolvemento das súas funcións 
g) A promoción do perfeccionamento da docencia 
h) A solicitude de convocatoria a concurso das prazas de corpos universitarios e persoal 

docente contratado, así como a proposta dos membros das comisións 
correspondentes, consonte a lexislación vixente e os Estatutos da USC  

i) A emisión dos informes preceptivos sobre a actividade docente e investigadora do seu 
profesorado e persoal investigador e sobre o rendemento académico do seu 
estudantado 

j) O informe, cando proceda, dos proxectos de tese de doutoramento e a proposta das 
comisións xulgadoras das mesmas 

k) A elaboración e aprobación do seu regulamento de réxime interno 
l) Calquera outra competencia que lle atribúan a lexislación vixente e os Estatutos da 

USC 
 
Artigo 9. 
 
1. O Consello de Departamento reunirase, polo menos, tres veces en sesión ordinaria durante o 

curso académico en período lectivo. 
 
2. A convocatoria do Consello de Departamento será realizada polo secretario por orde do 

director e nela deberá constar: lugar de reunión, data, hora e orde do día. A convocatoria 
deberá ser realizada, como mínimo, cunha antelación de 72 horas contabilizadas durante días 
laborables. Considerarase como medio ordinario de notificación o correo electrónico dirixido ao 
enderezo que cada membro do departamento debe ter na USC. 

 
3. O Consello de Departamento poderá reunirse con carácter extraordinario, calquera día hábil, 

cando a importancia ou urxencia do asunto ou asuntos que se vaian tratar así o requira, ben 
por iniciativa do director ou a pedimento dun terzo dos seus membros. Neste último caso 
deberase cursar á dirección do departamento unha solicitude de convocatoria debidamente 
razoada, facendo constar nela o tema ou temas que se van tratar, e asinada pola totalidade 
dos demandantes. A convocatoria da reunión extraordinaria farase nas seguintes 48 horas 
contabilizadas durante días laborables. 

 
4. A documentación relativa aos asuntos que se van tratar remitirase coa convocatoria ou estará 

a disposición dos membros do consello na secretaría do departamento desde o momento da 
convocatoria. 
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5. A orde do día será elaborada polo director, asistido polo secretario. Tamén se incluirán na orde 
do día os puntos que previamente solicitara un quinto dos membros do consello cunha 
antelación mínima de 24 horas á data da convocatoria. Esta solicitude deberá ser entregada na 
secretaría do departamento coa relación dos solicitantes. 

 
6. O Consello de Departamento constituirase validamente en primeira convocatoria coa asistencia 

da metade máis un dos seus membros e en segunda, que se celebrará media hora despois, 
cun mínimo de asistencia do 15% dos membros do Consello do Departamento. En todo caso, é 
necesaria a asistencia do director e do secretario ou dos membros do consello que legalmente 
os substitúan. 

 
7. O Consello de Departamento estará presidido polo director do departamento e será asistido 

polo secretario deste, que tamén o será do consello. En caso de ausencia do secretario, o 
director designará quen realice as funcións de secretario na sesión. 

 
8. Non poderá ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que non figure incluído na 

orde do día, salvo que estean presentes a totalidade dos membros do Consello de 
Departamento e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría. 

 
9. O Consello de Departamento poderá invitar a asistir ás súas reunións para discutir asuntos 

específicos, con voz pero sen voto, a calquera membro da comunidade universitaria que poida 
resultar afectado por eles ou no caso de que se considere de interese a súa opinión sobre os 
asuntos tratados. 

 
10. O director dirixe e modera o desenvolvemento dos debates, de acordo co establecido neste  

regulamento. 
 
11. As decisións poderanse tomar por asentimento ou por votación. Para axilizar o procedemento, 

as votacións poderán ser públicas e a man alzada. Tamén poderán ser secretas cando así o 
solicite algún dos asistentes ao consello. Serán secretas, en todo caso, cando afecten a 
persoas concretas. 

 
12. Se unha vez debatido un punto da orde do día procede a votación, só os membros do Consello 

de Departamento presentes poderán participar. A votación decidirase por maioría simple, 
excepto nos casos en que a normativa de aplicación impoña outras maiorías. 

 
13. En caso de empate, decidirá o voto de calidade do director do departamento. 
 
14. Os membros do consello teñen dereito a que conste na acta a transcrición íntegra da súa 

intervención ou proposta en relación co desenvolvemento do debate, o voto contrario ao 
acordo adoptado, a súa abstención e os motivos que a xustifiquen ou o sentido do seu voto 
favorable, debendo entregar por escrito ao secretario o texto que corresponda fielmente á súa 
intervención, nese momento ou no prazo de 48 horas. 

 
15. Os membros do consello que discrepen do acordo maioritario poderán formular voto particular, 

por escrito, no prazo de 48 horas a contar dende o remate do consello, que se incorporará ao 
texto aprobado. 

 
16. Non se admitirá o voto delegado. O voto anticipado poderá ser admitido de acordo co 

estableza o Regulamento electoral.  
 
17. As decisións do Consello de Departamento adoptarán a forma de acordos. 
 
18. Os acordos do Consello de Departamento serán susceptibles de recurso de alzada ante o 

Consello de Goberno da universidade. 
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19. O secretario levantará acta de cada reunión do Consello do Departamento. No relativo aos 

libros de actas terase en conta o establecido pola secretaria xeral. 
 
20. Na acta especificaranse necesariamente os asistentes, os que desculpan a súa ausencia, a 

orde do día da reunión, as circunstancias de lugar e tempo en que se realizou, os puntos 
principais das deliberacións, así como os contidos dos acordos adoptados. 

 
21. As actas aprobaranse na seguinte sesión ordinaria do Consello de Departamento. O secretario 

poderá, non obstante, emitir certificación sobre os acordos específicos que se adoptaran, sen 
prexuízo da ulterior aprobación da acta. Nas certificacións de acordos adoptados emitidas con 
anterioridade á aprobación da acta farase constar expresamente tal circunstancia. 

 
Capítulo 2. Da Comisión Permanente 
 
Artigo 10. 
 
1. De acordo co previsto no artigo 4.2 deste regulamento, establécese unha Comisión 

Permanente integrada por membros do Consello de Departamento tal como se indica a 
continuación: 

 
a) O director ou directora, que a presidirá. Cando isto non fora posible, designará unha 
persoa para que o substitúa 
b) O secretario ou secretaria 
c) Cinco representantes do persoal docente e investigador 
 

2. Os sete membros da Comisión Permanente pertencerán polo menos a catro áreas de 
coñecemento diferentes, sempre que haxa candidatos. 
 

3. Para a válida constitución da comisión requirirase a presenza, como mínimo, de 4 dos seus 
membros. En todo caso, é necesaria a asistencia do director e do secretario ou, no seu caso, 
das persoas que os substitúan. 

 
Artigo 11. 
 
Os representantes do persoal docente e investigador na Comisión Permanente serán elixidos polo 
Consello de Departamento por un período igual ao mandato do director. No caso de que non 
houbera candidatos, os membros da Comisión Permanente serán elixidos por sorteo. Neste caso, 
o seu mandato terá unha duración máxima de dous anos e os elixidos quedarán exentos de 
participar en vindeiros sorteos realizados coa mesma finalidade. 
 
Artigo 12. 
 
Son competencias da Comisión Permanente: 
 

a) Adoptar acordos sobre asuntos de trámite e aqueles que lle fosen delegados polo 
Consello de Departamento 

b) A redacción das normativas relacionadas co departamento para a súa presentación ao 
Consello de Departamento no que se debaterán 

c) Adoptar acordos sobre cuestións que, segundo o criterio do director do departamento, 
deban ser resoltas con urxencia 

d) Resolver as reclamacións inherentes a asuntos académicos que non sexan competencia 
exclusiva do Consello de Departamento 

e) Informar, a petición do director, sobre a resolución de conflitos que puideran orixinarse 
no ámbito de competencia do departamento  
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f) Informar e facer propostas de mellora ao Consello de Departamento sobre o 
cumprimento da normativa vixente sobre os programas e sistemas de avaliación das 
materias das que sexa responsable o departamento 

g) Asesorar en todas as cuestións que o director do departamento lle formule no exercicio 
das súas competencias 

 
Artigo 13. 
 
1. No relativo ao funcionamento da Comisión Permanente serán de aplicación todos os puntos do 

artigo 9.  
 
2. O director informará ao Consello de Departamento, na seguinte sesión ordinaria deste, dos 

acordos da Comisión Permanente. 
 
 
Capítulo 3. Da Comisión de Investigación 
 
Artigo 14. 
 
De acordo co previsto no artigo 4.2 deste regulamento, créase unha Comisión de Investigación que 
será presidida polo director, actuando como secretario o secretario do departamento. A súa 
composición, sempre que sexa posible, será a mesma que a da Comisión do Programa de 
Doutoramento ao que pertenza a maioría do profesorado do departamento. 
 
Artigo 15. 
 
Son competencias da Comisión de Investigación: 

a) Informar ao Consello de Departamento, mediante o seu presidente, de todo o relativo aos 
programas de doutoramento aos que pertenza o profesorado do departamento. 

b) Establecer e reforzar os vínculos de colaboración entre os grupos de investigación do 
departamento e coordinar as súas actividades.  

 
Capítulo 4. Do director ou directora do departamento 
 
Artigo 16. 
 
1. O director representa o Departamento de Enxeñaría Agroforestal, exerce a súa dirección, 

preside a actuación dos seus órganos colexiados e executa os seus acordos. 
 
2. O director será elixido polo Consello de Departamento entre os seus membros que sexan 

profesores doutores con vinculación permanente á universidade, segundo o procedemento 
establecido no Regulamento electoral xeral, e nomearao o reitor. 

 
3. O mandato do director será de catro anos e non poderá ocupar o cargo máis de dous 

mandatos consecutivos. 
 
4. En caso de ausencia ou enfermidade, o director será substituído, con carácter accidental, polo 

membro do departamento de maior categoría e antigüidade que sexa profesor doutor con 
vinculación permanente á universidade. 

 
5. As decisións do director adoptarán a forma de resolucións. 
 
6. As resolucións do director serán susceptibles de recurso de alzada ante o reitor da 

universidade. 
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7. O director cesará ao remate do seu mandato, por dimisión e como consecuencia dunha moción 
de censura construtiva aprobada por maioría absoluta.  

 
Artigo 17. 
 
1. Son competencias do director ou directora do departamento 
 

a) Acordar a convocatoria  e presidir as reunións do Consello de Departamento  
b) A execución dos acordos adoptados polo Consello de Departamento, a Comisión 

Permanente e a Comisión de Investigación, así como a vixilancia do seu cumprimento  
c) A organización e a coordinación, de acordo co Consello de Departamento, dos medios 

persoais e materiais dos que se dispoña para cumprir os obxectivos docentes e 
investigadores 

d) A execución das previsións orzamentarias 
e) A proposta ao reitor do nomeamento do secretario ou secretaria do departamento 

 
2. As competencias do director esténdense a todos os asuntos relacionados co goberno e a 

administración do departamento que non estean atribuídos a outros órganos. 
 
Artigo 18. 
 
1. O director do departamento poderá ser revogado mediante moción de censura construtiva. 
 
2. A moción de censura, para ser tramitada, deberá estar asinada por un terzo dos membros do 

Consello de Departamento e incluirá o nome dun candidato ou candidata alternativo, que 
deberá cumprir os requisitos esixidos para ser director. 

 
3. Cando concorran estas circunstancias, procederase do seguinte xeito: 
 

a) O director acordará convocar unha sesión extraordinaria do Consello de Departamento 
con este único punto da orde do día, que se celebrará nun prazo máximo de dez días 
hábiles dende a presentación da moción. 

b) Tanto o candidato proposto como o director disporán dun prazo máximo de trinta 
minutos para expoñer as súas propostas. Tras o oportuno debate, procederase á 
votación nominal e secreta. 

c) Se a moción de censura obtivese o voto favorable da maioría absoluta dos membros do 
Consello de Departamento, será proclamado director ou directora o candidato proposto 
na moción de censura. 

d) Se a moción de censura non acadase a maioría absoluta considerarase rexeitada e os 
seus asinantes non poderán presentar outra durante o resto do período de mandato do 
director. 

 
Capítulo 5. Do secretario ou secretaria 
 
Artigo 19. 
 
1. O secretario será nomeado polo reitor, tras a proposta do director, entre o profesorado, os 

axudantes e os funcionarios dos subgrupos A1 e A2 do departamento.  
 
2. O secretario cesará por decisión do reitor, logo da proposta do director do departamento ou a 

petición propia. 
 
Artigo 20. 
 
Son funcións do secretario ou secretaria: 
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1. Recibir os actos de comunicación dos membros do Consello de Departamento e, por tanto, as 

notificacións, peticións de datos, rectificacións ou calquera clase de escritos dos que deba ter 
coñecemento. 

 
2. Levantar acta das sesións do Consello de Departamento e de todas as comisións que 

pertenzan ao departamento. 
 
3. Custodiar os libros de actas, que estarán a disposición de calquera membro do departamento 

para a súa consulta. 
 
4. Expedir as certificacións dos acordos e de todos os actos que consten nos documentos oficiais 

do departamento. 
 
5. Redactar todos cantos escritos de carácter administrativo lle sexan encomendados.  

 
6. Redactar unha memoria científica anual do departamento. 
 
7. Ademais, exercerá aquelas outras funcións que lle encomenden o director, a lexislación vixente 

e os estatutos da USC.  
 
 

TÍTULO III. DO PERSOAL 
Artigo 21. 
 
1. O Departamento de Enxeñaría Agroforestal está constituído por todo o persoal docente e 

investigador pertencente ás áreas de Enxeñaría Agroforestal, Enxeñaría Cartográfica, 
Xeodésica e Fotogrametría, Enxeñaría da Construción, Enxeñaría do Terreo, Enxeñaría e 
Infraestruturas dos Transportes, Enxeñaría Hidráulica, Enxeñaría Mecánica, Expresión Gráfica 
da Enxeñaría, Máquinas e Motores Térmicos e Proxectos de Enxeñaría. 

 
2. Para os efectos do encargo docente, a Área de Enxeñaría Agroforestal organizarase de acordo 

coas normas propias que aprobe o Consello de Departamento. 
 
Artigo 22. 
 
O departamento disporá dunha relación do persoal que realice tarefas docentes e investigadoras. 
 
Artigo 23. 
 
O persoal docente que sexa membro do Consello de Departamento de Enxeñaría Agroforestal 
deberá asistir ou, no seu caso xustificar a súa ausencia, ás reunións do Consello de Departamento 
e ás comisións do departamento das que forme parte. A ausencia inxustificada a máis dun 50 % 
destas reunións suporá a non concesión do informe favorable do departamento cara ás solicitudes 
dos complementos docentes do profesorado. 
 
Artigo 24. 
 
O persoal docente do Departamento de Enxeñaría Agroforestal deberá facilitar á dirección toda a 
información que se lle demande relacionada coa súa actividade docente e investigadora.  
 

 
TITULO IV. DA DOCENCIA 

 
Artigo 25 
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1. O departamento promoverá, como un dos seus obxectivos fundamentais, a impartición dunha 

docencia de calidade dirixida á formación integral e crítica do estudantado e á preparación para 
o exercicio da súa actividade profesional. 
 

2. O departamento é responsable da programación, desenvolvemento e seguimento das 
ensinanzas asignadas ás áreas de coñecemento pertencentes ao mesmo, de acordo coas 
previsións dos plans de estudos, así como cos criterios xerais emanados da universidade. 

3. Os profesorado impartirá preferentemente materias relacionadas coa súa especialización 
docente.  

4. Na programación académica das materias terase en conta o disposto pola normativa 
universitaria correspondente, en particular a normativa específica da USC, as normas propias 
do centro e as que aprobe o Consello de Departamento, facendo especial seguimento para 
evitar a repetición de contidos nas materias e favorecer a colaboración entre as áreas de maior 
afinidade. 

 
5. O Consello de Departamento aprobará anualmente, conforme estableza a propia USC, a 

proposta de planificación da súa actividade docente (Plan de Ordenación Docente) para a súa 
remisión á/s vicerreitoría/s con competencias ao respecto. 

 
6. O departamento poderá organizar seminarios, conferencias, cursos ou congresos e 

corresponderá ao Consello de Departamento aprobar ditas actividades. 
 
7. Os profesores que desexen organizar ou impartir seminarios, conferencias, cursos ou 

congresos deberán comunicarllo ao departamento e incluír a este como entidade organizadora. 
Estas actividades poderán figurar así na correspondente memoria científica anual do 
departamento. 

 
 

  TÍTULO V. DA INVESTIGACIÓN 
 
Artigo 26.  
 
1. O departamento coordinará a actividade investigadora realizada polos seus membros 

individualmente ou formando grupos de investigación, favorecendo a comunicación e 
colaboración entre eles. 

 
2. O departamento, ou o seu profesorado a través deste, poderá promover contratos con 

entidades públicas ou privadas ou con persoas físicas para a realización de traballos de 
carácter científico ou técnico e tamén para o desenvolvemento de cursos de especialización, 
formación ou perfeccionamento, acordes coas normas e procedementos establecidos pola 
USC. 

 
3. O departamento manterá un rexistro da produción científica e de todo o conxunto de 

aportacións relacionadas coa actividade investigadora realizada polos seus membros, que se 
recollerán nunha memoria científica anual. 

 
4. O departamento promoverá a divulgación da actividade investigadora realizada polos seus 

membros, a través dos medios que considere máis adecuados e sempre co acordo dos grupos 
de investigación e dos centros e servizos implicados. 

 
5. O departamento asegurará a actualización e mantemento dunha páxina web para a difusión e 

coñecemento público da súas actividades.  
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6. A concesión de bolsas e a contratación de persoal con cargo a fondos de proxectos, contratos 

de investigación ou outras axudas deberán ser comunicadas na secretaría do departamento 
polo profesorado responsable. 

 
 

TÍTULO VI. DO RÉXIME ECONÓMICO 
 
Artigo 27. 
 
1. O Consello de Departamento aprobará ao termo de cada exercicio económico unha memoria 

na que se especifiquen ingresos, gastos e, de ser o caso, necesidades orzamentarias para a 
realización das actividades do departamento. 

 
2. Dos ingresos procedentes da organización de seminarios, cursos ou congresos e da produción 

científica asignada pola USC aos investigadores e aos grupos destinarase o 10% á 
organización de actividades docentes e investigadoras, as cales serán xestionadas polo 
departamento. Se fose necesario establecer criterios de reparto, terase en conta a contribución 
a estes ingresos por parte dos membros e grupos do departamento. A Comisión Permanente 
fará unha proposta de asignación destes recursos que deberá ser aprobada polo Consello de 
Departamento. 

 
 

TÍTULO VII. DA REFORMA DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO 
 
Artigo 28 
 
1. A iniciativa para a reforma deste regulamento poderá ser exercida polo director ou a pedimento 

dun terzo dos membros do Consello de Departamento. Neste último caso deberase cursar á 
dirección do departamento unha solicitude de reforma, debidamente razoada, facendo constar 
os artigos que se pretenden modificar e asinada pola totalidade dos demandantes, xunto cunha 
proposta de texto. O novo texto precisará para a súa aprobación o voto favorable da maioría 
absoluta do Consello de Departamento.  

 
2. Cando unha reforma normativa urxa a modificación dalgún artigo deste regulamento, será a 

Comisión Permanente a que redacte o novo texto, que será sometido á aprobación do 
Consello de Departamento para logo ser ratificado polo Consello de Goberno. Neste caso será 
suficiente a maioría simple do Consello de Departamento. 

 
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

 
Primeira: Corresponderá ao Consello de Departamento o desenvolvemento de cantas disposicións 
non previstas neste regulamento sexan necesarias para a súa aplicación. 
 
Segunda: En todo o non disposto neste Regulamento de réxime interno, aplicarase o estipulado 
nos Estatutos da USC e na lexislación xeral universitaria vixente. 
 
 

DISPOSICIÓN DERRADEIRA 
Única: O regulamento entrará en vigor coa súa publicación na sede electrónica da USC logo da 
súa ratificación polo Consello de Goberno da USC. 


