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REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE NUTRICIÓ, CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ
i GASTRONOMIA
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.
Preàmbul
El Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia es constitueix, a
partir de la reforma d’estructures acadèmiques i d’organització administrativa de 2015,
i agrupa els professors i investigadors la recerca dels quals estigui motivada per
l’adquisició de nous coneixements propis dels àmbits de la nutrició, les ciències dels
aliments i la gastronomia que defineixen l’activitat del Campus Torribera i participin en
la docència dels ensenyaments adscrits a la Facultat de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació o en la d’altres centres, o del propi Departament. Així mateix agrupa al
personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit.
La diversitat de procedència del professorat implicat en els ensenyaments de l’àmbit de
la nutrició, les ciències del aliments i la gastronomia, aconsella inicialment l’ús de
seccions departamentals amb un caràcter transitori durant el període de transició
establert (2 anys). En el moment de la seva constitució, el Departament inclou les
següents àrees de coneixement: Bioquímica i Biologia molecular, Fisiologia, Medicina
Preventiva i Salut Pública, Nutrició i Bromatologia, Química Analítica, Química Física,
Química Orgànica, Tecnologia dels Aliments.
El Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia és l’òrgan
encarregat de coordinar la docència que li és pròpia de les àrees de coneixement
participants en els ensenyaments interdisciplinaris relacionats amb el seu àmbit, d’acord
amb la programació docent de la Universitat. A més a més, el Departament promou i
dóna suport a les activitats i iniciatives docents, de recerca i transferència del
professorat, i de les altres funcions que determinin l’Estatut de la Universitat de
Barcelona o les normes que el desenvolupin.
Article 1.
El Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia,
adscrit administrativament a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, te la
seva seu al Campus de l’Alimentació, espais de que disposa la Universitat de Barcelona
dins el recinte de Torribera de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Als efectes de
funcionament i utilització d’espais assignats, el Departament es coordina amb
l’estructura organitzativa del Campus de l’Alimentació.
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.

CAPÍTOL 2. COMPETÈNCIES DEL DEPARTAMENT.
Article 3.
Són competències del Departament:
a) Intervenir en el govern de la Universitat, d’acord amb el que preveu l’Estatut
de la Universitat de Barcelona,
b) Organitzar i impartir la docència assignada en el marc de la programació dels
ensenyaments realitzada pels Consells d’estudis i comissions coordinadores de
màsters en centres propis i adscrits,
c) Organitzar i impartir ensenyaments de doctorat i cursos de postgrau, com
també cursos d'especialització, de reciclatge i d'extensió universitària,
d) Nomenar els coordinadors o les coordinadores de les assignatures i aprovar
els plans docents d’aquestes, tot seguint les directrius especificades en les
matèries o mòduls dels plans d’estudis i segons l’assignació d’encàrrecs docents
emanats dels Consells d’estudis i, si escau, de les comissions de coordinació
dels programes de doctorat i dels màsters universitaris,
e) Proposar i elevar als òrgans competents dels centres, els membres de les
comissions d’accés i de contractació de personal acadèmic que corresponguin
al Consell de Departament, segons la normativa vigent,
f) Coordinar les activitats de recerca dels seus membres pel que fa a la distribució
d’espais, a la incorporació de personal investigador i a l’adquisició i el
manteniment de les infraestructures de recerca d’ús comú,
g) Fomentar la coordinació i cooperació amb altres Departaments en aquells
aspectes que els siguin comuns
h) Concertar i executar treballs científics, tècnics i artístics amb persones físiques
o entitats públiques o privades, encarregats als seus membres o als seus grups
de recerca, en el marc de la legislació vigent i d’acord amb la normativa que
estableixi el Consell de Govern,
i) Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres,
j) Administrar els fons que li siguin atribuïts com a Departament de forma
coordinada
amb
l’Administració
del
Campus
Torribera,
k) Vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient, així
com del protocol de la UB contra les situacions d'assetjament sexual en l'àmbit
d'actuació del Departament de manera coordinada amb els òrgans de la Facultat
i el responsable de l’Administració del Campus Torribera, d’acord amb les
directrius de la comissió delegada del centre, per tal de garantir unes condicions
segures per a l'exercici de l'activitat que li és pròpia,
l) Actuar de forma coordinada amb el professorat d’altres Departaments, centres
i institucions, assignat a la docència d’ensenyaments en el Campus
Torribera,
m) Fomentar i aplicar polítiques de gestió de la qualitat en tots els àmbits de les
seves competències. Així mateix, promourà la elaboració i implementació d’un
pla
estratègic
del
Departament,
n) Actuar de forma justa i equilibrada en la promoció de tots els membres del
Departament,
o) Proposar candidats empresarials i d’institucions en el Consell assessor
econòmic i social sectorial en els àmbits de la nutrició, ciències dels aliments i la
gastronomia,
p) Totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona
i els seus reglaments els atribueixen.
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CAPÍTOL 3. ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT.
Article 4.
El Departament té un Consell de Departament, un Director o Directora, un Secretari o
Secretària i una Comissió Permanent de la seva composició, s’organitza inicialment en
dues seccions departamentals: a) Nutrició i Bromatologia i b) Ciències bàsiques
aplicades a l’Alimentació i, sense perjudici d’una futura revisió, d'acord amb les
disposicions transitòries establertes, tant pel que fa a la seva existència.
Article 5.
En el marc de les activitats del Campus de l’Alimentació de Torribera, el Departament
participa en el Consell del Campus amb la finalitat de promoure, amb d’altres actors i
unitats, els objectius encaminats a consolidar un campus de referència en l’àmbit de la
nutrició les ciències dels aliments i la gastronomia.
Secció primera: El Consell de Departament
Article 6.
El Consell de Departament és l’òrgan col·legiat de govern del Departament i en són
membres:
a) tot el personal acadèmic doctor,
b) una representació de l’altre professorat, en cap cas superior a una quarta part
del personal representat a l’apartat anterior,
c) una representació del col·lectiu d'ajudants i d’investigadors i d'investigadors
en formació, en cap cas superior a una quarta part del personal representat a
l’apartat a),
d) una representació de l'alumnat dels ensenyaments de tots els nivells docents,
en cap cas superior a una cinquena part del personal representat a l’apartat a) o
inferior
al
deu
per
cent
dels
membres
del
Consell, i
e) una representació del personal d'administració i serveis del Departament,
sense superar les tres quartes parts dels seus membres.
La suma de membres dels apartats b), c), d) i e) mai podrà ser superior al nombre de
membres de l’apartat a). Així mateix, el director o directora del Departament, amb el
vistiplau del Consell de Departament, podrà convidar amb veu però sense vot, un
nombre superior dels representants inclosos als apartats b i c.
El procediment per a l’elecció dels representants enumerats en aquest article es el
previst en el Reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans col·legiats i
unipersonals de la Universitat de Barcelona.
Article 7.
Són funcions del Consell de Departament:
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a) Elaborar el reglament del Departament, el qual ha de ser aprovat pel Consell
de Govern amb un informe previ de la junta de Facultat,
b) Elegir el director o la directora de Departament,
c) Elaborar el pla anual d’activitats docents,
d) Aprovar l’assignació de l’encàrrec docent emanat dels Consells d’estudis i, si
escau, de les comissions de coordinació dels programes de doctorat i dels
màsters universitaris, així com encarregar-se’n de l’organització i la coordinació,
e) Elaborar i donar el vistiplau als plans docents de les assignatures i nomenarne els coordinadors o les coordinadores,
f) Proposar i organitzar programes de doctorat,
g) Aprovar el pressupost, planificar les despeses i fer-ne el seguiment,
h) Sol·licitar les modificacions de la relació de llocs de treball de personal
acadèmic,
i) Proposar els membres de les comissions d’accés i contractació de personal
acadèmic d’acord amb el que estableix l’Estatut de la Universitat de Barcelona,
j) 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,
k) Conèixer els plans individuals de docència i recerca dels seus membres,
l) Designar els representants del Departament a les comissions delegades de la
junta de Facultat en què es prevegi la presència del Departament,
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) Sol·licitar la creació d’instituts universitaris de recerca i,
o) Totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona
i els seus reglaments li atribueixin.
Article 8.
8.1. El Consell de Departament és presidit pel director o la directora del Departament i
està integrat per tots els membres del Consell.
8.2. El Consell de Departament és convocat pel secretari o secretària del Departament
per ordre del seu director o directora. Aquest Consell ordinari es reunirà un mínim de 2
cops l’any.
8.3. El Consell de Departament es podrà convocar amb caràcter extraordinari, per
decisió del cap de Departament o a petició d’una cinquena part dels membres del
Consell.
8.4. Els membres del Consell de Departament tenen el deure d’assistir a les sessions
convocades, sempre que no hi hagi una causa justificada que ho impedeixi.
8.5. L’assistència és personal, sense que hi càpiguen la representació ni la delegació
de vot.
8.6. El Consell queda vàlidament constituït en primera convocatòria si hi és present la
majoria absoluta dels seus membres, entre ells el director o la directora i el secretari o
la secretària del Departament o, si escau, qui els substitueixin. El Consell es pot
constituir vàlidament en segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després de la
primera, essent-hi presents almenys la tercera part dels membres del Consell inclòs el
director o la directora i el secretari o la secretària o, si escau, qui els substitueixin.
8.7. Els acords del plenari es prendran per majoria simple dels vots vàlidament emesos,
llevat dels casos d’exigència de majoria absoluta dels membres del Consell. En cas
d’empat, el vot del director o la directora és diriment.
8.8. Les votacions en el sí del Consell seran normalment públiques, excepte quan:
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a) ho sol·liciti el director o la directora del Departament;
b) ho sol·liciti un membre del Consell i compti amb el suport d’almenys el 20%
dels membres assistents a la reunió amb dret de vot;
c) s’hagin de prendre decisions que afectin a drets fonamentals de persones
concretes del Departament.
8.9. Els drets i deures dels membres del Consell de Departament, així com qualsevol
procediment de notificació, s’han d’adequar al règim de garanties previstes a l’Estatut
de la Universitat de Barcelona i als seus reglaments.
Article 9.
9.1. El Consell de Departament crearà una comissió permanent i de coordinació del
Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia que li delegui el
plenari del Consell de Departament. No són delegables les funcions regulades als
apartats a) b) n) de l’article 7.
9.2. Són membres de la Comissió Permanent el director o directora, que el presidirà, el
secretari o secretària, els coordinadors o coordinadores de secció i, a proposta del
director o directora del Departament i amb l’aprovació del Consell, fins a quatre membres
més i un representant del col·lectiu del personal d’administració i serveis. És funció del
director o directora del Departament garantir la representativitat i equilibri entre ambdues
seccions, tenint en compte el nombre de persones que formen cada una d'elles.
9.3. Els membres de la comissió permanent han d’ésser membres del Consell de
Departament, i en cas de no poder assistir a les reunions, hauran de ser substituïts per
un altre o una altra membre del Consell que pertanyi a la mateixa secció o col·lectiu.
9.4. La Comissió Permanent s’encarregarà de qüestions de tràmit i de procediment, de
qüestions urgents i d’altres que puguin ser delegades pel Consell, així com assessorar
al director o directora en les seves atribucions.
9.5. El director de Departament informarà de les activitats i els acords de la Comissió
Permanent al Consell de Departament.
9.6. La comissió permanent haurà de retre comptes al Consell de Departament almenys
2 vegades durant el curs acadèmic.
Article 10.
El Consell de Departament podrà constituir les comissions delegades o per matèries
específiques que consideri convenients i delegar-ne les competències. Per a aquestes
comissions, el Consell de Departament aprovarà les corresponents normes de
constitució i funcionament.
Secció segona: El director o la directora, i el secretari o la secretària del
Departament.
Article 11.
11.1. El director o la directora de Departament n’exerceix les funcions de direcció i gestió
ordinària i el representa.
11.2. El procediment per a la seva elecció és el previst al Reglament d’eleccions del
personal acadèmic a òrgans col·legiats i unipersonals de la Universitat de Barcelona,
entre els professors i professores doctors/es amb vinculació permanent a la
universitat.
11.3. La seu de direcció del Departament estarà ubicada al Campus de l’Alimentació de
Torribera (Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació) a Santa Coloma de
Gramenet.
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11.4. Amb l’objectiu de fomentar la consolidació del nou Departament al Campus
Torribera, els candidats a director o directora i secretari o secretària de Departament, si
no estiguessin ja ubicats en els espais del Campus de l’Alimentació, es comprometen a
fer-ho sempre que sigui possible.
11.5. En cas d’absència temporal, el director o directora delegarà interinament les seves
funcions en el coordinador o coordinadora de la secció departamental de major
categoria acadèmica. En cas d’absència d’aquests, el director o directora delegarà
interinament en el secretari o secretària de Departament.
11.6. Una cinquena part dels membres del Consell de Departament poden presentar
una moció de censura al director o la directora. La moció de censura ha de proposar un
candidat o una candidata que reuneixi les condicions necessàries per a ocupar el càrrec
i s’ha d’aprovar per majoria absoluta del total dels membres de dret del Consell de
Departament.
Article 12.
Són funcions del director o la directora de Departament:
a) presidir les reunions del Consell de Departament,
b) dirigir i coordinar l’activitat del Departament,
c) presidir les diverses comissions del Departament o, si s’escau, delegar-ne la
presidència,
d) representar el Departament davant de qualsevol altra instància, universitària
o no,
e) administrar les partides pressupostàries assignades al Departament,
f) responsabilitzar-se del compliment de la docència assignada al Departament,
g) coordinar l’activitat de les seccions departamentals, i
h) totes les altres que la normativa vigent, l’Estatut de la Universitat de Barcelona
i els seus reglaments li atribueixin.
Article 13.
13.1. El secretari o la secretària és designat o designada pel director o la directora entre
el personal acadèmic amb dedicació a temps complet. Haurà de ser d’una secció
departamental a la que no pertanyi el director o la directora.
13.2 El secretari o secretaria col·labora en la coordinació del Departament, és la persona
fedatària dels acords del Consell de Departament i custodia la seva documentació.
13.3. El secretari o secretària cessa quan acaba el mandat del director o la directora que
el va designar, sens perjudici de la seva continuïtat en funcions fins que hi hagi un nou
nomenament.
13.4. En cas d’absència o vacant del secretari o la secretària, n’assumeix
accidentalment les seves funcions la persona que designi el director o la directora del
Departament.
Secció tercera: De les seccions departamentals
Article 14.
Són membres de cada secció departamental:
a) el professorat funcionari i contractat,
b) el personal investigador vinculat a la secció,
c) el col·lectiu d’ajudants i d’investigadors i investigadores en formació, incloent
l’alumnat matriculat de doctorat, vinculat a la secció, i
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d) el personal d’administració i serveis vinculat a la secció.
Article 15.
Les funcions de les seccions departamentals seran aquelles que el Consell li pugui
delegar.
Article 16.
16.1. En cada Secció hi haurà el Coordinador o la Coordinadora, que serà elegit d’entre
el professorat permanent de la secció, mitjançant elecció per tots els membres de la
secció que pertanyen al Consell.
16.2. 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 i serà nomenat pel Rector.
16.3. Es podrà constituir una Comissió de Secció amb funcions de suport i
assessorament, la composició de la qual i les normes de funcionament hauran de ser
aprovades pel Consell.
16.4. La durada de l’encàrrec del coordinador o la coordinadora de secció és de quatre
anys i només pot ser prorrogada consecutivament una vegada.
Article 17.
Són funcions del coordinador o la coordinadora de secció:
a) convocar i presidir les reunions de la comissió de secció,
b) conèixer i coordinar les activitats de la secció,
c) executar i fer executar en el si de la secció les decisions del Consell de
Departament, i
d) totes les altres funcions que el Consell de Departament i la comissió de secció
li puguin atribuir.
Article 18.Moció de censura al coordinador o coordinadora de Secció departamental
Una cinquena part dels membres de la Secció departamental poden presentar una
moció de censura al/a la Coordinador/a de la seva secció. La moció de censura ha
d’incloure un candidat/a i s’ha d’aprovar per la meitat més un dels membres de la Secció
departamental.
Article 19. Resolució de conflictes entre les seccions del departament
Davant dels hipotètics conflictes de competència que es puguin plantejar, entre les
seccions del departament, quant al desenvolupament de les seves funcions, el consell
de departament elevarà el conflicte per a la seva solució, en primera instància, a la Junta
de Facultat; i, en segona instància, al Consell de Govern.
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CAPÍTOL 4. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT.
Article 20.
20.1.Poden prendre la iniciativa de reformar el present Reglament:
a) El director o la directora del Departament,
b) un 30% dels membres del Consell de Departament amb dret de vot.
20.2. La proposta de reforma ha de contenir el text articulat i una memòria explicativa.
20.3.La reforma del Reglament només es pot produir transcorregut un any a partir de la
seva entrada en vigor, llevat que es produeixi una transformació de l’estructura
organitzativa del Departament, referida a l’article 14.1.
20.4. Aquesta decisió ha de ser presa per majoria absoluta dels membres del Consell
de Departament amb dret de vot.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1ª Fins al trasllat definitiu de tots els membres del Departament al recinte de Torribera,
aquest mantindrà a la Facultat de Farmàcia (Campus Diagonal) uns espais per a les
activitats de PDI i PAS. Aquest professorat, investigadors i membres del PAS
constituiran una unitat depenent en primera instància de la Secció Nutrició i
Bromatologia i del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia.
Aquesta unitat escollirà un representant que de manera provisional formarà part de la
comissió permanent i de coordinació del Departament, a petició de la direcció del
Departament.
La Direcció del Departament vetllarà per tal que el funcionament d’aquesta unitat
gaudeixi de les dotacions necessàries pel seu funcionament i manteniment dins el marc
del propi Departament i la Facultat.
La Direcció del Departament, de comú acord amb el representant de la Unitat, vetllarà
per facilitar el trasllat dels seus membres al campus de Torribera.
2ª Transcorreguts dos anys des de l’aprovació del nou Departament pel Consell de
Govern de la Universitat de Barcelona, el Consell de Departament analitzarà el
recorregut de les dues seccions departamentals, i en proposarà la seva dissolució,
modificació o continuïtat, així com el nou període de funcionament.
3ª Aquells professors/professores o investigadors del mencionat Departament que
vulguin traslladar-se a espais del Campus de l’Alimentació de Torribera i que no puguin
fer-ho de forma complerta amb la qualitat desitjable, per manca d’espais de despatx o
de laboratori de recerca o per manca d’instrumentació científica bàsica, poden mantenirse com a membres del Departament, als mateixos espais actuals de la Facultat al
Campus Diagonal.
4ª Totes les necessitats docents resultants del complet desenvolupament dels
ensenyaments de grau i màster universitari relacionats amb l’alimentació que promogui
la Universitat de Barcelona i s’adscriguin a la Facultat de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació hauran d’assignar-se, sempre que sigui convenient i possible, al nou
Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per Consell de
Govern.
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