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Barcelona
Department of Biomedical Sciences

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona
PREAMBUL
El Departament de Biomedicina sorgeix de la fusió dels antics Departaments de Biologia
Cel·lular, Immunologia i Neurociències, i de Ciències Fisiològiques I, ambdós situats al campus
Casanova/Clínic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. El Departament de Biomedicina
doncs participa i podrà participar en les activitats docents i de recerca docència d’altres
departaments de la Universitat de Barcelona. També ho farà en d’altres Universitats i Institucions
de Recerca, en ensenyaments vinculats a altres facultats i escoles, quan així ho determini la
pròpia Universitat de Barcelona. D’acord amb lo anterior, el Departament de Biomedicina es
responsabilitzarà de potenciar la tasca investigadora i docent dels seus membres i, en l’àmbit de
les seves competències, de la continuada millora de la formació dels estudiants i graduats.
Són atribucions i competències del Departament de Biomedicina totes aquelles que els Estatuts
de la Universitat de Barcelona, el Reglament de la Facultat de Medicina i de les Ciències de la
Salut i els donats pel propi Reglament del Departament li atribueixin, i altres que els organismes
competents li atorguin amb posterioritat.

CAPITOL 1: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
1. El Departament de Biomedicina, d’acord amb el marc estatutari de la Universitat de Barcelona, constitueix una unitat de docència i recerca.
2. El departament de Biomedicina es constitueix per afinitat científica de les seves àrees i subàrees de coneixement: Biofísica i Bioenginyeria, Biologia Cel·lular, Bioquímica i Biologia Molecular, Fisiologia, Genètica, Histologia, Immunologia, i Neurociències.
Article 2
Són membres del Departament:
a) el professorat funcionari i contractat,
b) el personal investigador,
c) el col·lectiu d’ajudants i d’investigadors i investigadores en formació,
d) l’alumnat matriculat de doctorat, d’acord amb la normativa vigent, i
e) el personal d’administració i serveis.

CAPITOL 2: COMPETENCIES DEL DEPARTAMENT
Article 3
1.- El Departament de Biomedicina es l’òrgan encarregat de coordinar els ensenyaments d’una
o varies àrees de coneixement en un o diversos centres, d’acord amb la programació docent de
la Universitat de Barcelona.
2.- El Departament de Biomedicina desenvolupa la seva activitat docent en diferents Campus de
la Universitat de Barcelona.
3.- Les tasques docents que ha de dur a terme el Departament s’han d’ajustar al que s’estableix
a l’article 5 i als Estatuts de la Universitat de Barcelona.

CAPITOL 3: ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT
Article 4
1.- Les unitats funcionals del Departament són les Unitats Docents (UD) definides a partir de les
àrees de coneixement i dels equips docents que participen en els ensenyaments que li són
propis.
2.- Sense perjudici de la unitat única de Direcció del Departament i de la imprescindible
coordinació orgànica, cadascuna de les UD i els Grups de Recerca integrats en les mateixes
conserven la necessària autonomia de funcionament en l’àmbit de les activitats docents i de
recerca que li són pròpies, però no podran tenir reglament propi.
3.- Per cada UD hi haurà un Coordinador/a que serà elegit d’entre el professorat permanent de
la UD mitjançant elecció per tot el professorat permanent i contractat d’aquesta, i haurà de ser
ratificat pel Consell de Departament. El procediment d’elecció s’ajustarà a les disposicions
contingudes al reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals
de la Universitat de Barcelona.
4.- El departament de Biomedicina té un consell de departament, un director i un secretari, i
aquelles comissions que puguin ésser establertes pel Consell de Departament.
Article 5
Pel que fa a les Unitats Docents:
1.- Les UD tindran un coordinador que serà professor permanent acadèmic doctor escollit pels
professors permanents i pels professors doctors amb dedicació plena dins de cada unitat.
2.- Els coordinadors de les UD no tindran competències autònomes al marge del Consell de
Departament i la seva gestió haurà d’estar acordada amb la resta de professors permanents i
professors doctors amb dedicació plena.
3.- El pressupost del Departament s’assignarà i repartirà entre les diferents UD del Departament.
La distribució es realitzarà segon barems objectius de docència i recerca marcats per la
Universitat de Barcelona.

4.- En el moment de la seva constitució, el Departament està constituït per les següents UD:
Biofísica i Bioenginyeria, Biologia Cel·lular, Bioquímica i Biologia Molecular, Fisiologia, Histologia,
Immunologia, i Genètica.
5.- El Consell de Departament podrà autoritzar la creació de noves UD amb la finalitat de complir
de la millor manera amb la programació docent encarregada al Departament.
6.- Els coordinadors de les UD informaran de les seves activitats de docència i de recerca al
Consell de Departament per a l’elaboració del programa i de la memòria tal com fa referència en
els Estatuts de la Universitat de Barcelona.
Article 6
Pel que fa als Grups de Recerca:
1.- La creació de Grups de Recerca dins l’entorn del Departament ha de ser autoritzat pel Consell
de Departament a proposta d’un professor permanent del Departament que tingui projectes de
recerca propis.
2.- El coordinador del Grup de Recerca sols tindrà potestat en l’àmbit dels projectes de recerca
del seu grup, sempre que tingui el vist i plau de tots els membres permanents que en formin part.
3.- Els Grups de Recerca podran establir contractes i convenis de recerca o de prestació de
serveis i assessorament amb entitats i organismes públics i privats o amb persones físiques,
d’acord amb el capítol 3 del títol V dels Estatuts de la Universitat de Barcelona.
4.- Els Grups de Recerca podran formar equips de Recerca amb altres grups tant de caràcter
departamental com interdepartamental a criteri del coordinador del Grup.
5.- Els coordinadors dels grups de recerca informaran de les seves activitats de recerca al Consell
de Departament per a l’elaboració del programa i de la memòria tal com fa referència en els
Estatuts de la Universitat de Barcelona.

CAPITOL 4: ORGANS DE GOVERN
Secció 1: El consell de Departament
Article 7
El Departament de Biomedicina tindrà un Consell de Departament que estarà dirigit per un
director i un secretari.

Article 8
Són funcions del consell de departament:
a) elaborar el reglament del departament - que ha d’incloure les normes de funcionament del
consell -, el qual ha de ser aprovat per la Facultat de Medicina i pel Consell de Govern de la
Universitat de Barcelona.
b) elegir el director o la directora de departament,

c) elaborar el pla anual d’activitats docents i distribuir entre els membres del departament les
tasques docents assignades,
d) elaborar els plans docents de les assignatures,
e) sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de personal acadèmic,
f) informar sobre la convocatòria, la minoració o el canvi de denominació o categoria de places
de personal acadèmic vacants i elevar la proposta de membres pertinents de les comissions
de selecció del professorat sol·licitat,
g) proposar la modificació, la requalificació i la redistribució del personal d’administració i serveis que el departament té adscrit, i participar en els procediments de provisió de llocs de
treball de personal d’administració i serveis que hi siguin adscrits,
h) nomenar els representants a totes les comissions que requereixin representació departamental,
i) planificar les despeses del departament i fer-ne el seguiment,
j) proposar un Pla de Gestió dels Espais, tenint en compte les recomanacions de la Comissió
de Recerca de la Universitat de Barcelona, i sotmetre aquesta proposta a l’aprovació de
l’òrgan competent,
k) fer propostes de nomenament de Doctor “Honoris Causa” a la Junta de Facultat, i informar
aquelles que corresponguin,
l) conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus membres,
m) elaborar cada quatre anys la memòria i un programa d’activitats del departament, que s’han
d’actualitzar anualment i trametre al Consell de Govern,
n) prendre la iniciativa d’obrir, i informar, expedients de creació, modificació, fusió o supressió
de departaments, d’acord amb l’article 36 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona,
o) sol·licitar la creació d’un institut universitari de recerca, d’acord amb l’article 42 de l’Estatut
de la Universitat de Barcelona, i
p) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona i els seus
reglaments li atribueixin.
Article 9
1.- El Consell de Departament estarà format per:
a) El director o directora del Departament, que el presideix, i el Secretari
b) tot el seu personal acadèmic doctor i
c) una representació dels següents col·lectius
c.1.) personal acadèmic no doctor elegit per i entre els membres d'aquest col·lectiu equivalent a un màxim del 5% del total del Consell,
c.2.) estudiants de 3er Cicle, elegit per i entre els membres d'aquest col·lectiu equivalent
a un màxim del 10% del total del Consell.
c.3.) Estudiants de 1er i 2on Cicle, elegits per i entre els membres d'aquest col·lectiu
equivalent a un màxim del 3% del total del Consell. Aquests representants seran escollits
segons la normativa vigent.
c.4.) Col·lectiu del personal d'administració i serveis, elegit per i entre els membres d'aquest col·lectiu equivalent a un màxim del 4% del total del Consell.
2.- Els representats dels diferents col·lectius seran elegits segons la normativa d’elecció
establerta pel Claustre Universitari de la Universitat de Barcelona. La seva durada al Consell serà
entre un i quatre anys.
3.- Els representants dels diferents col·lectius s’incorporaran al Consell de Departament amb el
mateix ordre que ocupaven a l’acta electoral. En cas d’esgotar-se l’acta electoral, el Consell de
Departament convocarà eleccions a representants.

Article 10
1. El consell de departament es reunirà amb caràcter ordinari com a mínim, un cop l’any. Es
podran convocar reunions extraordinàries quan el director del departament ho consideri
convenient o quan ho sol·liciti un nombre de membres del consell no inferior al 20% del total. En
aquest cas, el consell s’haurà de reunir dins dels 15 dies a partir de la data de petició.
2. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de 48 hores per a les convocatòries
de caràcter ordinari i de 24 hores per a les extraordinàries o urgents. Serà redactada i signada
pel secretari d’acord amb les instruccions rebudes del director del departament.
3. En primera convocatòria, la sessió quedarà vàlidament constituïda si hi són presents el director
i el secretari del departament o si s’escau, els que els substitueixin, i almenys la meitat dels
membres del consell de departament. En segona convocatòria, la sessió quedarà vàlidament
constituïda encara que no s’assoleixi el quòrum necessari en la primera convocatòria.
4. Els membres del consell de departament tenen el deure d’assistir a les sessions convocades
si no hi ha una causa justificada que ho impedeixi.
5. Llevat dels casos d’exigència de majoria absoluta, els acords es prenen per majoria simple
dels vots vàlidament emesos. En cas d’empat, el vot del director o directora és diriment.
6. Les notificacions i els drets i deures dels membres del consell de departament s’han d’adequar
al règim de garanties previstes a l’Estatut de la Universitat de Barcelona i als seus reglaments.

Secció 2: La Comissió Permanent i altres comissions específiques
Article 11
1.- El Consell de Departament crearà una Comissió Permanent en la que estaran representades
totes les UD. També podrà crear comissions per matèries específiques que consideri convenients
i delegar-los competències. No són delegables les competències regulades als apartats a i b de
l’article 8.
2.- La Comissió Permanent del Departament estarà formada pel Director, el Secretari i dos
representants de cada Unitat Docent, un dels quals serà el coordinador de la Unitat Docent. En
la mesura del possible es tindrà en compte les diferents sensibilitats existents dins les Unitats.
Els membres de la Comissió Permanent seran personal permanent acadèmic doctor.
3.- La Comissió Permanent realitzarà les funcions que li atribueixi el Consell de Departament.
4.- La Comissió Permanent es reunirà com a mínim abans del Consell de Departament.
5.- La Comissió Permanent és convocada pel secretari o la secretària per ordre del seu director
o la seva directora, que n’estableix la convocatòria per decisió pròpia o a petició de dues UD del
Departament, amb un mínim de tres dies hàbils d’anticipació i com a mínim una vegada l’any.
Quan així és consideri necessari és podrà convocar a les sessions de la Comissió Permanent
amb veu i sense vot a qualsevol membre del Departament.
6.- La Comissió Permanent podrà convocar-se tant en forma presencial com virtual mitjançant
els recursos informàtics de comunicació. En cas de convocar-se de forma virtual hauran de
participar tots els membres de la Permanent per prendre un acord.

7. Els coordinadors de les unitats docents informaran preceptivament als membres de la seva
Unitat Docent, de forma presencial o per escrit, dels temes tractats a les reunions de la Comissió
Permanent i en tot cas dins els terminis en el que poguessin comprometre accions o decisions a
prendre. A més, el Secretari del Departament circularà tant l’ordre del dia de la Comissió
Permanent com l’esborrany d’acta, seguint el criteri dels terminis en el que poguessin
comprometre accions o decisions a prendre.
Secció 3: El director o la directora i el secretari o la secretaria
Article 12
1.- El Director o Directora del Departament és elegit/da pel Consell de Departament entre el
personal acadèmic doctor permanent a temps complet. El procediment per a la seva elecció és
al previst al Reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de
la Universitat de Barcelona, aprovat pel Claustre de la mateixa. El seu nomenament correspon
al rector o rectora.
2.- El seu mandat tindrà una durada de quatre anys i serà renovable per un únic mandat, sense
que es pugui tornar a ocupar el mateix càrrec fins que hagi transcorregut un període de temps
igual al corresponent a un mandat.
3.- El Director o la Directora no podrà ocupar un altre càrrec unipersonal al mateix temps.
4.- En cas d’absència temporal del Director o de la Directora, assumirà la funció temporalment
vacant el personal acadèmic doctor amb dedicació a temps complet proposat pel Director o per
la Directora de conformitat amb allò que disposa l’article 25 de la LOU, modificat per la LOMLOU.
Si el Director o la Directora no es troba en condicions de delegar les seves funcions o es preveu
que la vacant durarà més de quatre mesos, el Consell de Departament procedirà a l’elecció del/a
seu/va successor/a segons el procediment de l’apartat 1 aquest article.
Article 13
Són funcions del Director o Directora del Departament:
a) presidir les reunions del Consell de Departament i, d’acord amb les directrius fixades pel
Consell, aquestes altres:
b) dirigir i coordinar l’activitat del Departament,
c) representar el Departament davant les instàncies universitàries i, si escau, davant les no
universitàries,
d) administrar les partides pressupostàries assignades al Departament,
e) responsabilitzar-se del compliment de la docència assignada al Departament, i
f) totes les altres funcions que aquest Reglament i els Estatuts i reglaments de la Universitat
de Barcelona li atribueixin.
Article 14
1.- El Director o la Directora del Departament podrà ésser revocat/da per acord de l’òrgan que el
va elegir, adoptat per majoria absoluta dels membres de dret de l’òrgan.
2.- A proposta d’almenys un terç dels membres del Departament, el Consell celebrarà reunió
extraordinària per debatre i votar la revocació del Director o de la Directora.

Article 15
1.- El Secretari o la Secretaria del Departament serà designat/da pel Director/a del Departament
amb el vistiplau del consell de Departament. El Secretari o Secretaria haurà de ser elegit/da,
entre el personal acadèmic doctor amb dedicació a temps complet. El seu nomenament
correspon al rector o rectora.
2.- La durada del mandat del Secretari o la Secretaria serà de quatre anys.
3.- En cas d’absència temporal del Secretari o de la Secretaria, assumirà la funció temporalment
vacant el personal acadèmic amb dedicació a temps complet proposat pel/per la Director/a. Si es
preveu que la vacant durarà més de sis mesos, el/la Director/a designarà el seu successor
segons el procediment de l’apartat 1 aquest article.
Article 16
Són funcions del Secretari del Departament:
a) col·laborar en la coordinació del Departament,
b) ésser fedatari dels seus acords,
c) realitzar la convocatòria de les reunions del Consell de Departament per ordre del director, i
també les citacions als seus membres,
d) rebre els actes de comunicació dels membres del Consell de Departament i, per tant,
e) les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrits dels
quals s’hagi de tenir coneixement,
f) preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions del Consell
de Departament,
g) expedir certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats,
h) totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de Secretari.
Article 17
El Secretari podrà ésser revocat pel Director d’acord amb l’article 34 de l’Estatut de la Universitat
de Barcelona.

CAPÍTOL 5. MODIFICACIO DEL REGLAMENT
Article 18
La modificació o revisió d’aquest Reglament es farà segons el següent procediment:
a) Poden prendre la iniciativa de reformar el present Reglament:
1.) El Director o la Directora del Departament
2.) Una tercera part dels membres del Departament
b) La proposta de reforma ha de contenir el text articulat i una memòria explicativa.
c) El Consell de Departament haurà de celebrar reunió extraordinària per debatre i votar modificacions d’aquest Reglament.
d) La votació serà nominal i secreta i la modificació serà acceptada per majoria absoluta.
e) La reforma del Reglament només es pot produir transcorregut un any a partir de la seva
darrera aprovació.

Disposició Final
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern
Barcelona, 25 d’abril de 2016

