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Centre d’Estudis en Biofísica (CEB) 
(Aprovat per la Comissió d’Investigació de 24 de novembre de 2005) 

 
 
 
Preàmbul 
 
Aquest Reglament del Centre d’Estudis en Biofísica (CEB) estableix el Centre com a propi de la UAB, per tal de 
desenvolupar totes aquelles activitats que tenen la Biofísica com a àmbit d’actuació. 
Una vegada s’hagi aprovat la creació del CEB, es sol.licitarà a la UAB que es signi un conveni amb el CSIC i amb 
el Laboratori de Llum de Sincrotró (LLS) per tal de facilitar la participació d’aquestes dues institucions en les 
activitats del CEB. Aquesta participació es podrà concretar en forma de personal col.laborador (cf. articles 9 i 
18) o personal propi (cf. article 17). 
 
Capítol 1. Naturalesa i objectius 
 
Article 1 
1. El Centre d’Estudis en Biofísica (CEB) és un Centre d’Estudis i Recerca de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), a la qual correspon per tant la seva titularitat jurídica. 
2.  El CEB es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de 

Barcelona i per aquest reglament. 
 
Article 2 
El CEB té per objectiu el desenvolupament de la investigació i la docència de tercer cicle i postgrau en l’àmbit 
de la Biofísica i altres àrees afins. Els seus objectius són: 
1. Coordinar i generar sinèrgies entre els plantejaments dels diferents grups per tal de potenciar la producció 

científica en l’àmbit de la Biofísica.  
2. Promocionar la recerca en l’àmbit de la Biofísica. Integrar nous investigadors i grups de recerca que 

complementin les línies de recerca actuals i n’expandeixin l’abast amb l’obertura de projectes en nous 
àmbits. 

3. Proveir un marc de treball adequat a les aplicacions biològiques del Sincrotró, en un doble aspecte: a) 
impulsar i mantenir un Laboratori de Preparacions Biològiques in situ, en el mateix edifici de l’ALBA; b) 
proporcionar, en els espais del CEB, les facilitats adequades per tal de mantenir col.laboracions amb grups 
de recerca usuaris del Sincrotró. 

4. Intensificar la captació de recursos financers d’àmbits locals i internacionals, aprofitant el sumatori 
d’infraestructures, d’equips i d’experiència investigadora que podrà oferir-se.  

5. Formar professors, investigadors i tècnics experts en Biofísica, mitjançant els corresponents programes de 
Doctorat i d’especialització avançada, així com  cursos, seminaris i tallers monogràfics. 

6. Facilitar les activitats de transferència de tecnologia en el sector de les aplicacions de la Biofísica. 
 
Article 3 
El CEB col·laborarà, en l'àmbit que li correspon, amb altres Centres, Instituts i Departaments tant de la UAB 
com d’altres institucions. 
 
Article 4 
A efectes d’impulsar la formació de nous investigadors, el CEB col.laborarà amb els Departaments implicats i 
altres centres de la UAB o externs, en un Programa de Doctorat en Biofísica. Així mateix, organitzarà i 
coordinarà diplomatures de postgrau i cursos d’especialització en Biofísica. 
 
 
Capítol 2: Organització 
 
Article 5 
El CEB pot tenir una o més seus en el marc de la UAB, segons la ubicació més adequada per l'organització i el 
funcionament de les unitats de recerca que la integrin. 
 
Article 6 
El CEB està organizat en unitats de recerca i unitats de serveis. 
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Article 7 
1. Les Unitats de recerca estan constituïdes per personal científic i per personal tècnic, d'acord amb les línies 

de recerca que desenvolupin. La proposta de creació d'aquestes Unitats haurà de ser aprovada pel Consell 
del CEB. 

2. Cada Unitat de recerca té un Coordinador responsable. 
 
Article 8 
Les Unitats de Serveis estan formades per: 
1. Serveis Científico-Tècnics, que s'ocupen del funcionament i manteniment de les tècniques científiques d'ús 

comú i compten amb el corresponent personal tècnic especialista. 
2. Serveis Administratius, que s'encarreguen de la gestió administrativa, la gestió econòmica i el suport 

administratiu del CEB. 
 
Article 9 
1. Es podran incorporar Unitats Associades, prèvia aprovació del Consell i d’acord amb el procediment 

establert a la normativa vigent a la UAB sobre la matèria, mitjançant el corresponent conveni establert per 
la UAB amb la institució corresponent. 

2. Les Unitats Associades estaran constituïdes per investigadors associats que mantinguin una relació de 
col·laboració amb el CEB. Les Unitats Associades tindran la seva seu a la corresponent institució. 

 
 
Capítol 3: Òrgans de govern 
 
Article 10 
Els òrgans de govern i de gestió del CEB són els següents: 
1. Col·lectius: el Consell del Centre i la Comissió Executiva. 
2. Unipersonals: el Director i el Secretari. 
 
Article 11 
1. El Consell del Centre té com a funcions l'elecció del director del CEB, l'aprovació i supervisió de les línies 

generals d'actuació, l'aprovació d'un programa plurianual de recerca i d'un programa anual de docència de 
tercer cicle i de postgrau, l’elaboració del pressupost i la supervisió de la gestió dels òrgans de govern del 
CEB. 

2. El Consell del Centre podrà acordar la constitució, quan ho estimi oportú, de comissions per tractar 
temàtiques específiques. 

 
Article 12 
1. El Consell del Centre està format per: a) tot el personal científic amb dedicació a temps complet; b) una 

representació proporcional del personal científic a temps parcial, dels becaris, dels estudiants de tercer cicle 
i del personal tècnic i d'administració i serveis. El col.lectiu b) serà el 80% del col.lectiu a). 

2. El Consell del Centre es reunirà, com a mínim, un cop l'any sota la presidència del Director. El Consell es 
reunirà convocat pel Director o per la Comissió Executiva, o a petició escrita del 20% dels seus membres. 

3. La constitució vàlida del Consell del Centre requerirà l'assistència d'un mínim d'un terç dels seus membres. 
Els acords del Consell seran presos per majoria simple dels membres presents en el moment de la votació.  

 
Article 13 
1. La Comissió Executiva està formada pel Director, el Secretari, els Coordinadors de les unitats de recerca i 

els Vocals. Les seves funcions són la gestió ordinària del Centre i totes aquelles que li encomani el Consell 
del Centre. La Comissió Executiva serà presidida i convocada pel Director, i es reunirà, com a mínim, un 
cop al trimestre. 

2. A efectes de representació a la Comissió Executiva, cada unitat de recerca escollirà un Vocal per cada 10 
investigadors de plantilla o fracció que superin els 10 primers. 

3. Els Vocals seran nomenats pel Director. 
4. Els càrrecs electes seran vigents durant un període de tres anys. 
 
Article 14 
1. El Director del CEB ostenta la representació legal i pública del Centre i és responsable del compliment dels 

acords del Consell i de la Comissió Executiva. 
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2. Les funcions del Director són: dirigir l'activitat del Centre; promoure les iniciatives d'investigació d'acord 
amb les directrius aprovades pel Consell general i, en general, qualsevol activitat encaminada a 
l'acompliment dels objectius del Centre que no siguin competència d'un altre òrgan de govern. 

3. El Director del CEB serà elegit pel Consell entre els membres de l’apartat a) (Article 12.1) que tinguin un 
mínim de dos anys d’antiguitat, i nomenat pel Rector. Els candidats hauran de presentar un programa 
pluriannual d'actuació i una candidatura que inclogui també el càrrec de Secretari. 

4. La durada del mandat del Director és de tres anys, renovable per un periode consecutiu.  
5. El Director podrà ésser revocat pel Consell del Centre per majoria absoluta. 
 
 
Article 15 
1. El Secretari serà nomenat pel Director del Centre entre els membres del Consell. Es responsabilitza de 

l'organització del Centre en els seus aspectes administratius, i garanteix la publicitat dels acords del Consell 
i de la Comissió Executiva. 

2. Correspon al Secretari aixecar les corresponents actes del Consell i de la Comissió Executiva i tenir cura de 
la memòria anual del Centre. 

 
 
Capítol 4: Personal 
 
Article 16 
El personal adscrit al CEB està integrat per personal científic, personal col·laborador, personal tècnic i personal 
administratiu. 
 
Article 17 
1. El personal científic està constituït pels professors i investigadors de plantilla vinculats al CEB i pels 

investigadors contractats o becats. 
2. És funció del personal científic la realització de les tasques investigadores i docents pròpies del CEB. 
3. La vinculació dels professors d’unitats departamentals de la UAB com a personal científic del CEB es 

concreta mitjançant l’aprovació per la Comissió Executiva de projectes de recerca que es realitzin al CEB. 
La vinculació pot ser amb dedicació investigadora a temps complet o parcial. 

4. El CEB pot incorporar així mateix, mitjançant el corresponent conveni, personal d'altres institucions atenent 
als programes de recerca que es portin a terme. 

5. Tot el personal científic ha d'estar necessàriament adscrit a una de les unitats de recerca del CEB. 
 
Article 18 
1. El personal col·laborador estarà constituït per investigadors associats i per investigadors visitants. 
2. Els investigadors associats seran científics de reconegut prestigi professional en l'àrea de la Biofísica que 

mantinguin una relació de col·laboració amb el CEB des de la seva pròpia institució (Universitats, Centres 
hospitalaris, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc.). 

3. Els investigadors visitants seran científics d'institucions alienes a la UAB que desenvolupin tasques 
d'investigació en el CEB per un periode de temps limitat. 

 
Article 19 
1. El personal tècnic està constituït per personal de la UAB o altres institucions adscrit o contractat pel CEB 

amb fons propis. 
2. És funció del personal tècnic la realització de les tasques de suport necessàries pel desenvolupament de les 

línies i programes de recerca i de docència propis del CEB.  
 
Article 20 
1. El personal administratiu està constituït per personal de la UAB o altres institucions adscrit o contractat pel 

CEB amb fons propis. 
2. És funció del personal administratiu la realització de les tasques administratives i de gestió de les línies i 

programes de recerca i de docència propis del CEB. 
Capítol 5: Finançament 
 
Article 21 
1. El CEB comptarà amb un pressupost anual d'ingressos i de despeses que haurà d'ésser aprovat cada any 

per la Universitat. 
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2. El pressupost ordinari del CEB es dedicarà al funcionament i al manteniment general. El finançament dels 
projectes de recerca es farà a partir de les aportacions de les agències de finançament de la recerca, dels 
ens que els encarreguin, així com de beques i de donacions. 

 
Disposició addicional 
Als efectes d'aquest Reglament, s'entén que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit superen els 
emesos en qualsevol altre, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. S'entén que hi ha 
majoria absoluta quan s'expressa en el mateix sentit el primer nombre enter de vots que segueix el nombre 
resultant de dividir per dos el total dels electors o dels membres de ple dret d'un òrgan. Aquestes regles són 
també d'aplicació quan es procedeixi a l'elecció de persones. 
 
Disposició transitòria 
En el termini màxim de tres mesos a partir de la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament, es constituiran 
els corresponents òrgans de govern del CEB, i el seu Consell de Centre procedirà a l'elaboració i aprovació del 
Reglament definitiu en un termini de sis mesos des de la seva constitució. 
 
Disposició final 
El present Reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva aprovació pel Consell de Govern de la UAB. 

 
 


