
NORMATIVA BASICA DE DEPARTAMENTS, D'ADSCRIPCIÓ A FACULTATS I
ESCOLES UNIVERSITÀRIES DELS DEPARTAMENTS VINCULATS A MÉS D'UN
CENTRE I DE SECCIONS DEPARTAMENTALS

[Aprovada pel Consell de Govern de la UB el 10 de febrer de 2004]

Exposició de motius.

Aquest reglament complementa les previsions estatutàries referides als departaments,
alhora que desenvolupa la Disposició Addicional Tercera en relació als departaments
vinculats a més d’un centre. S’estableixen els criteris d’adscripció administrativa dels
departaments als centres, els índexs per a establir aquesta adscripció i els
mecanismes més operatius per la gestió d’aquests departaments, com ara les
seccions departamentals.

En la seva elaboració, s’ha tingut en compte l’encara vigent Reial Decret 2360/1984,
de 12 de desembre, sobre departaments universitaris, en compliment d’allò que
disposa l’incís final de l’apartat 2 de l’article 9 de la LOU. No obstant, s’ha intentat
emprar al màxim les facultats d’autoorganització, com a element del principi
d’autonomia universitària, i que imbueix tot el text articulat.

Capítol I. Normes generals

Article 1

1. Els departaments són els òrgans encarregats de coordinar la docència d’una o
diverses àrees de coneixement en un ensenyament o més, d’acord amb la
programació docent de la Universitat, i de les altres funcions que determinen l’Estatut
de la Universitat de Barcelona i de les normes que el puguin desenvolupar.

2. Els departaments es constitueixen per afinitat d’àrees de coneixement científic,
tècnic o artístic. Les àrees de coneixement venen definides i relacionades al Reial
Decret 774/2002, de 26 de juliol, de regulació del sistema d’habilitació nacional per a
l’accés a Cossos de funcionaris docents universitaris.

Als efectes de constituir departaments, la Universitat de Barcelona podrà agrupar
excepcionalment als professors en àrees de coneixement diferents de les esmentades
anteriorment, atenent a criteris d’interdisciplinarietat o especialització científica. La
constitució d’aquests departaments requerirà el previ informe favorable del Consell de
Coordinació Universitària.

3. La denominació dels departaments serà la de l’àrea de coneixement corresponent.
Quan en un mateix departament coincideixin més d’una d’aquestes àrees, es
procurarà que la seva denominació inclogui la de totes elles.

Article 2

1. D’acord amb la normativa vigent, per a la constitució d’un departament seran
necessaris dotze professors funcionaris doctors a temps complert.



2. Als efectes de còmput, dues dedicacions a temps parcial es consideren equivalents
a una a temps complert. En tot cas, el departament ha de tenir, com a mínim, cinc
professors funcionaris doctors a temps complert.

3. Quan el nombre de places de professors funcionaris doctors a temps complert d’un
departament sigui inferior a l’establert a l’apartat 1 d’aquest article durant un període
de temps superior a tres anys, la Universitat, mitjançant acord del Consell de Govern,
determinarà l’agrupació d’aquests professors en un altre departament.

Article 3

1. La composició i competències dels departaments són les establertes als articles 27
a 34 de l’Estatut de la Universitat.

2. El procediment per a la creació, modificació, fusió i supressió de departaments és el
previst a l’article 36 de l’Estatut de la Universitat. L’expedient que s’instrueixi a l’efecte,
serà sotmès a l’informe i consulta de les juntes de facultat o d'escola universitària, dels
consells de departament i dels consells d'estudis implicats. Tan bon punt se n'acabi la
tramitació, el rector o la rectora ha de sotmetre l'expedient a la consideració del
Consell de Govern, que, prèviament, ha d'haver sol·licitat el dictamen corresponent de
la Comissió Acadèmica, de la Comissió de Recerca i de la Comissió Econòmica. Els
dictàmens de les Comissions Acadèmica, de Recerca i Econòmica s’hauran de lliurar
en un termini de  dos mesos.

Capítol II. Adscripció administrativa dels departaments.

Article 4

1. De conformitat amb allò que disposa l’article 26.5 de l’Estatut de la Universitat, tots
els departaments estaran adscrits a un centre, facultat o escola, als efectes
administratius i pressupostaris.

2. Els departaments estaran adscrits administrativament a aquell centre en el qual hi
hagi un major nombre de personal acadèmic vinculat. L’adscripció serà establerta per
acord del Consell de Govern.

3. Com a criteri general, als efectes d’assignació i imputació de les despeses, es tindrà
en compte preferentment el lloc efectiu on el personal acadèmic desenvolupa la seva
activitat i genera el cost.

Article 5

Els departaments adscrits administrativament a un centre que tinguin més d’un 25%
del seu personal acadèmic vinculat a un altre centre o que, tenint-ne més d’un 15%,
compleixin el requisit de l’article 6, apartat 2, lletra b), participen en l’activitat d’aquest
centre de la manera següent:

a) els seus directors formaran part sense vot de la Junta de Facultat, d’acord amb
el que estableix l’article 16.3 EUB,

b) poden formar part de les comissions d’aquest centre on estiguin representats
tots els departaments.



Capítol III. Seccions departamentals

Article 6

1. Poden constituir seccions departamentals aquells departaments en els quals hi
concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) el personal acadèmic del departament estigui vinculat a dos o més centres
dispersos geogràficament,

b) el departament estigui constituït per dues o més àrees de coneixement
científic, tècnic o artístic.

2. Per la constitució d’una secció departamental hi ha de concórrer els requisits
següents:

a) el nombre de personal acadèmic vinculat a un altre centre o a una altra àrea
ha de significar, com a mínim, el 20% del personal acadèmic del departament,

b) el nombre de personal acadèmic de la secció ha de ser, com a mínim, de
vuit, dels quals cinc hauran de ser funcionaris a temps complert o personal doctor
contractat permanent. A aquests efectes, dues dedicacions a temps parcial es
consideraran equivalents a una a temps complert.

3. Amb caràcter excepcional, el Consell de Govern podrà  aprovar la constitució de
seccions departamentals quan no es compleixin les condicions d’un dels apartats
anteriors, sempre que hi concorrin les de l’altre, previ informe favorable de les juntes
dels  centres implicats.

Article 7

1. La iniciativa per a la creació de seccions departamentals correspon als
departaments i als centres afectats, i s’haurà de justificar per raons d’organització o
d’estructuració acadèmica.

2. La creació, modificació o supressió de seccions departamentals requereix que el
centre al qual el departament estigui adscrit administrativament, previ acord per
majoria absoluta del consell de departament, obri un expedient administratiu
individualitzat, en el qual hi figurarà una memòria que contingui:

a) la justificació acadèmica de la iniciativa,
b) el detall de les facultats, escoles i consells d’estudis afectats, en funció dels

ensenyaments en que la secció hagi d’impartir docència,
c) les activitats i competències que inicialment s'atribueixen a la secció
d) l'anàlisi econòmica de les despeses de funcionament que la creació de la

secció comporta.
e) el llistat dels professors que l’integren.

3. L’expedient s'ha de sotmetre a informació pública i a consulta dels òrgans afectats,
especialment de les juntes de facultat o escola.

4.  El Consell de Govern aprova la creació, modificació o supressió de les seccions
departamentals.

Article 8



1. El reglament del departament regularà l’organització i el funcionament de les
seccions departamentals que tingui integrades, tot respectant l’Estatut de la Universitat
de Barcelona i la normativa que se’n deriva.

2. El reglament del departament establirà, així mateix, les facultats de coordinació i
control de les seves seccions.

Article 9

1. Cada secció departamental té un coordinador.
2. El coordinador de la secció haurà de ser un professor funcionari a temps complert
de la mateixa, que serà elegit d’acord amb el procediment establert en el Reglament
del Departament, tot respectant l’article 81 de l’Estatut.

Disposició Addicional

Inicialment, la vinculació als centres del personal acadèmic que es tindrà en compte
per calcular els percentatges que estableix la present normativa és l’existent a 1 de
gener de 2004.

Disposició Transitòria

Les seccions departamentals actualment existents creades mitjançant aprovació
específica dels Consells de Divisió hauran de ser ratificades pel Consell de Govern en
el termini de sis mesos.

Disposició Final

Aquesta normativa entra en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Consell de
Govern de la Universitat de Barcelona.


