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Reglament del Servei d’Estabulari (SE) 

 
 
 

(Acord de la Comissió d’Investigació del Consell de Govern de 22 de juny de 2010) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Preàmbul 
 
El Servei d’Estabulari, SE, es va crear i es va posar en funcionament el gener de l’any 1980, amb l’objectiu 
d’organitzar i gestionar de manera centralitzada tots els recursos materials, econòmics i humans que la UAB 
destinava a donar suport físic, instrumental i personal als projectes de docència i de recerca que requerien la 
utilització d'animals de laboratori. 
 
Malgrat que inicialment va atendre les necessitats relacionades amb gran varietat d’espècies animals, des 
d’insectes, peixos i rèptils fins a aus, gossos i primats, a partir de la posada en funcionament del Servei de Granges 
i Camps Experimentals, vinculat a la Facultat de Veterinària, el SE es va especialitzar en els diferents models de 
rosegadors: ratolins, rates i hàmsters.  
 
El SE va ser reconegut com a Servei Tècnic General de Suport a la Docència i la Recerca (S1) pels acords de la 
Comissió d’Investigació de 29 de setembre de 1994 i de la Junta de Govern de la UAB de 20 d’octubre de 1994, 
que establí la classificació dels serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
D’acord amb els articles 145 i 146 dels Estatuts de la UAB llavors vigents, el SE es dotà del reglament 
corresponent, que la Junta de Govern de la UAB va aprovar  el 28 de setembre de 1995. 
 
L'aprovació de la nova Normativa bàsica de serveis de la UAB per acord del Consell de Govern del 9 de juny de 
2008, desenvolupada posteriorment per mitjà de les Orientacions generals per adaptar els reglaments dels serveis 
cientificotècnics a la nova normativa bàsica, aprovades per la Comissió d’Investigació el 30 de juny del 2009, fan 
necessària l'elaboració d'un nou reglament, adaptat a aquesta nova normativa bàsica dels serveis, que substitueixi 
el reglament anterior del SE, vigent des de 1995. 
 
Amb aquesta finalitat s'ha elaborat el present Reglament del Servei d’Estabulari, SE, pel qual es regeixen les 
funcions, les activitats, els òrgans de govern i el funcionament d'aquest servei cientificotècnic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
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Títol I. Naturalesa, composició i funcions 

 

Article 1. Denominació i finalitats 

El Servei d’Estabulari (SE) de la UAB és un servei cientificotècnic que engloba les instal·lacions, els 

equipaments i els recursos econòmics, organitzatius i humans necessaris per a l'obtenció, el 

manteniment i la utilització de models animals requerits per projectes de recerca i docència. Aquest 

servei és a disposició de les persones usuàries dels diversos departaments i instituts de la UAB, així 

com de departaments d'altres universitats o centres públics externs i empreses privades. 

 

Article 2. Funcions 

Són funcions del SE de la UAB:  

a. L'adquisició, el manteniment i, eventualment, la millora o la substitució dels equipaments 

necessaris per a dur a terme el servei a les persones usuàries. 

b. La distribució entre les persones usuàries autoritzades del temps disponible als diversos 

equipaments i espais del SE. 

c. L'organització de cursos d'aprenentatge, que permetin a les persones usuàries rebre 

l'autorització corresponent per accedir i fer ús de les instal·lacions i l’equipament del Servei. 

d. La concessió o la denegació a cada persona usuària de l'autorització necessària per utilitzar 

cada equipament o espai de treball, amb la comprovació prèvia del seu nivell de coneixements. 

e. La generació i l’emmagatzematge dels registres de l’activitat feta al SE, d’acord amb els 

requeriments legals en aquests aspectes. 

f. La implementació de noves tecnologies per ampliar i adequar l’oferta de serveis als usuaris.  

 

Article 3. Personal 

El SE ha de disposar del personal tècnic i administratiu necessari per a desenvolupar les seves tasques. 

 

 

Títol II. Estructura. Òrgans de funcionament 

 

Article 4. Òrgans 

1. El SE depèn funcionalment del vicerectorat responsable dels serveis cientificotècnics i, orgànicament, 

de la Gerència. 

2. Són òrgans del SE: 

a. La Comissió Executiva  

b. La Comissió d’Usuaris 

c. El director o la directora del Servei 
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Capítol I. La Comissió Executiva 

 
Article 5. Naturalesa i composició 
  
La Comissió Executiva és un òrgan del SE per a la presa de decisions vinculants de cara al bon funcionament 

del Servei,  per a encaminar-ne l’evolució al llarg del temps, i prendre decisions sobre la sol·licitud de projectes, 

personal i infraestructura. Són membres de la Comissió Executiva: 

a. El vicerector o la vicerectora responsable dels serveis cientificotècnics o la persona en qui 

delegui. 

b. La persona responsable gerencial dels serveis cientificotècnics. 

c. El director o la directora del Servei. 

d. Un màxim de tres persones investigadores acadèmiques usuàries del SE i expertes en les 

activitats pròpies d’aquest Servei, designades pel vicerector o per la vicerectora responsable 

dels serveis cientificotècnics. 

 
Article 6. Funcions 
 

Les funcions de la Comissió Executiva són:  

a. Elaborar la proposta de Reglament del SE i proposar-ne les modificacions. 

b. Proposar, avaluar i aprovar la proposta de tarifes del SE, per presentar-les al Consell Social 

de la UAB a fi que les aprovi. 

c. Avaluar i aprovar la memòria anual del SE, amb el balanç econòmic d’activitats generades 

al Servei (ingressos i despeses), i aprovar el pressupost per a l’any següent. 

d. Avaluar i discutir els mecanismes proposats per la Direcció del Servei per millorar l'eficàcia 

dels béns d'equip disponibles i obtenir-ne el màxim rendiment. 

e. Avaluar i discutir les propostes d’ampliació de personal i equipaments del Servei. 

 
Capítol II. La Comissió d’Usuaris 
 
Article 7. Naturalesa i funcions  
 

1. La Comissió d’Usuaris és un òrgan consultiu nomenat per la Comissió Executiva.  

2. Són funcions de la Comissió d’Usuaris el seguiment de les activitats del Servei i l’elaboració de 

l’informe anual.  

3. Les reunions les convoca el director o la directora del SE. 

4. Són funcions de la Comissió d’Usuaris fer el seguiment i l’avaluació de les activitats del Servei així 

com garantir el control de qualitat. 

 
Article 8. Membres  
 

Són membres de la Comissió d’Usuaris: 

a. El director o la directora del SE 

b. Les persones responsables dels àmbits veterinari i administratiu del SE. 
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c. La Comissió d’Usuaris està constituïda per un mínim de cinc membres, en representació del 

personal responsable científic (personal investigador principal), o persones en les quals 

deleguin, dels grups de recerca de la UAB que siguin usuaris regulars del SE i que n'hagin fet ús 

en el darrer any. 

 

 
Capítol III. La directora o el director del Servei 

 

Article 9. Nomenament 

El rector o la rectora nomena el director o la directora del Servei d’Estabulari seguint el procediment  

habitual de contractació del personal de la Universitat.  

 

La persona candidata ha de complir les condicions de titulació i preparació tècnica específica que 

requereix el càrrec. 

 

El director o la directora és la persona responsable directa del compliment del Reglament del SE i ha de 

rendir comptes de la marxa del Servei a la Comissió Executiva. El director o la directora informa la 

Comissió Executiva dels mecanismes necessaris per millorar l'eficàcia dels recursos humans i dels béns 

d'equip disponibles i obtenir-ne el màxim rendiment.  

 
 
Article 10. Funcions 
 

Les funcions del director o la directora del SE són:  

a. Organitzar i gestionar el Servei. 

b. Elaborar, amb la col·laboració de la Comissió d’Usuaris,  la memòria anual del Servei. 

c. Vetllar per la correcta prestació dels diferents serveis als usuaris i pel manteniment dels 

aparells en òptim estat per ser utilitzats. 

d. Informar la Comissió d’Usuaris dels assumptes d'ordre intern, de les activitats i de la situació 

econòmica del SE. 

e. Resoldre, en casos de conflicte entre les persones usuàries i el Servei, les incidències que es 

puguin produir. 

 

Títol III. Règim econòmic  

 

Article 11. Tarifes  

 Les tarifes del Servei s’apliquen d’acord amb la normativa establerta vigent per als serveis. 
 

Article 12. Pressupost 

  El SE ha de disposar del pressupost assignat anualment per la UAB. 
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Disposició final 
 

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern o la Comissió del Consell 

de Govern que tingui delegada aquesta competència.  

 

Organigrama 

 

 

 

COMISSIÓ EXECUTIVA 
DEL SE 

VETERINARI/ÀRIA DEL SE PERSONAL EXTERN: 
- GESTIÓ TÈCNICA CENTRALITZADA 
- MANTENIMENT 
- NETEJA 

PERSONAL TÈCNIC 
DEL SE 

PERSONAL VETERINARI 
RESIDENT 

COMISSIÓ  
D’USUARIS 

PERSONAL 
ADMINISTRATIU 

DEL SE 

DIRECTOR/A 
DEL SE 


