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PREÀMBUL 
 
La UAB ha desenvolupat una tasca molt important en el camp de la Tecnologia 
d’Aliments vinculada a les activitats de la Unitat Departamental de Ciència dels 
Aliments del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de 
Veterinària. Resultat d’aquesta activitat, es va impulsar la creació d’una Planta Pilot de 
Tecnologia d’Aliments, que l’any 1992 es va a constituir com a CERPTA (Centre Especial 
de Recerca Planta de Tecnologia d’Aliments). El CERPTA obtingué el reconeixement 
normatiu dins de la UAB l’any 1993, amb dependència funcional del Vicerectorat de 
Projectes Estratègics de la UAB. Així mateix, el centre forma part de la Xarxa de 
Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya (XaRTA), i des de 
1999 va ser co-fundador de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica 
del CIDEM (Xarxa IT), actualment Grup TECNIO (ACC1Ó).  

 
Al llarg dels anys, el CERPTA ha esdevingut un centre les funcions del qual han 
ultrapassat la de centre d’estudis i recerca, fent també serveis de docència a la Facultat 
de Veterinària i serveis científico-tècnics en el seu entorn científic i professional. Cal 
tenir present també que l’entorn industrial i professional en l’àmbit de la tecnologia 
d’aliments és ric i actiu a Catalunya i que la pròpia UAB és una de les universitats més 
ben preparades per a la transferència i serveis tecnològics en aquest àmbit. Atès que 
aquest CER ja fa totes aquestes funcions, i que addicionalment, la universitat hi té 
destinats recursos humans i materials estables, es crea un nou  Servei Científico-Tècnic 
de Tecnologia d’Aliments (SPTA). Amb la finalitat de proveir dels elements necessaris 
per a la seva creació, s'ha elaborat el present Reglament del Servei de Planta de 
Tecnologia dels Aliments, pel qual es regirà aquest nou servei científico-tècnic de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
 
Títol I. Naturalesa, composició, funcions 
 
Article 1. Denominació i finalitats 
El Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments (SPTA) de la UAB és un servei cientifico-
tècnic, que engloba les instal·lacions, els equipaments i els recursos econòmics, 
organitzatius i humans necessaris per donar suport tant a la docència com a la recerca i 
la transferència als àmbits relacionats amb els aliments de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
Aquest servei està a disposició dels usuaris 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 



 

 

El SPTA té com a finalitat principal donar suport a la recerca, la docència i la 
transferència del coneixement, mitjançant l’equipament amb el qual estigui dotat.  
 
 
Article 3. Infraestructures 
El SPTA s'ubica en els dos edificis de la Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments de la 
Facultat de Veterinària de la UAB (950 m2). Comptarà amb equipament especialitzat 
pel control i processament dels aliments. 
 
Article 4. Personal 
El SPTA compta amb els recursos humans que formen part de les dotacions de 
personal d'administració i serveis que la UAB hi té assignades, els que altres centres hi 
puguin adscriure i el que es pugui contractar amb finançament del propi SPTA o extern. 
 
Títol II. Estructura. Òrgans de govern 
 
Article 5. Òrgans 
El SPTA dependrà funcionalment del vicerectorat responsable dels serveis cientifico-
tècnics i, orgànicament, de la gerència. Són òrgans del SPTA: 
 
a) La Comissió Executiva 
b) Director/a Científic del servei 
c) Director/a Tècnic del Servei 
d) La Comissió d'Usuaris 
 
Capítol I. La Comissió Executiva 
 
Article 6. Naturalesa i composició 
La Comissió Executiva és l’òrgan del SPTA responsable de prendre les decisions 
estratègiques del servei. 
 
La Comissió Executiva està formada per: 
a. El/La Vicerector/a responsable dels serveis cientificotècnics o la persona en qui 
delegui. 
b. El/La responsable gerencial dels serveis cientificotècnics. 
c. El/La Director/a Científic del Servei. 
d. El/La Director/a Tècnic del Servei. 
e. Un/a Delegat/da de Docència nomenat per la Facultat de Veterinària, que representi 
les àrees docents de ciències dels aliments. 
d. El director del CER (CERPTA) 
f.  Tres membres del personal acadèmic experts en les àrees cientificotècniques en les 
que s’adscriu el servei, nomenats per vicerector i proposats pel Departament de 
Ciència Animal i dels Aliments 
 
Article 7. Funcions 
Les funcions de la Comissió Executiva són: 
a) Mantenir el reglament del SPTA actualitzat d’acord amb les normatives de la UAB. 



 

 

b) Proposar al Rector/a el nomenament del Director/a Científic del SPTA. 
c) Avaluar i aprovar la proposta de tarifes de l’SPTA, per presentar-les al Consell Social 
de la UAB per a la seva aprovació. 
d) Avaluar i aprovar la memòria d’activitats anual de l’SPTA, les normatives de 
funcionament, i les decisions estratègiques que es considerin necessàries per al 
correcte funcionament del SPTA. 
e) Aprovar el Manual general de funcionament del SPTA. 
 
Capítol II. El/La Director/a Científic 
 
Article 8. Nomenament i funcions 
El/La Director/a Científic serà nomenat pel Rector/a, a proposta de la Comissió 
Executiva d’entre els membres del col·lectiu del personal acadèmic de la comissió 
executiva, per un període de tres anys renovables i exercirà la funció de Director del 
SPTA, segons el reglament dels Serveis Científico-tècnics 
Són funcions del/de la Director/a Científic/a: 
a) Coordinar i assessorar la política científica i els objectius del servei 
b) Representar el servei davant dels òrgans de govern de la Universitat 
c) Informar la Comissió Executiva i la Comissió d’Usuaris dels assumptes d’ordre 

intern, de les activitats del Servei i de la política de qualitat del servei 
d) Convocar la Comissió Executiva almenys un cop l’any 
e) Convocar la Comissió d’Usuaris almenys un cop l’any 
f) Prestar assistència científica en les circumstàncies que ho requereixin 

 
Capítol III. El/La Director/a Tècnic 
 
Article 9. Nomenament i funcions 
El Director/a Tècnic serà nomenat pel Rector/a i es seguirà el procediment habitual de 
contractació del personal d'administració i serveis de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
Les funcions del Director/a Tècnic del SPTA seran: 

a) Responsabilitzar-se del correcte funcionament del Servei 
b) Executar els acords de la Comissió Executiva que fan referència al 

funcionament del Servei 
c) Portar la gestió tècnica i administrativa del servei 
d) Organitzar el treball del personal del servei i programar i coordinar les tasques 

de docència, recerca i transferència que s’encarreguin al SPTA 
e) Implantar i mantenir el sistema de gestió de la qualitat al Servei 
f) Supervisar i validar la formació i condicions d’accés dels usuaris del SPTA per 

possibilitar l’autoservei  
g)  Elaborar i supervisar el Manual general de funcionament del SPTA 

 
Capítol IV. La Comissió d’Usuaris 
 
Article 10. Naturalesa i composició 
La Comissió d'Usuaris és un òrgan consultiu nomenat per la Comissió Executiva, que es 
reunirà com a mínim un cop l’any i serà convocada pel Director/a Científic del SPTA. 



 

 

Són membres de la comissió d’usuaris: 
a) el Director/a Científic del SPTA 
b) el Director Tècnic del SPTA 
c) el Degà de la Facultat de Veterinària, o en qui delegui. 
d) sis responsables científics, o persones en les quals deleguin, dels grups de 

recerca de la UAB que siguin usuaris regulars del SPTA 
e) un alumne de grau designat pel Consell d'Estudiants de Veterinària 
f) un alumne de post-grau designat pel Departament de Ciència Animal i dels 

Aliments 
 
Article 11. Funcions 
Són funcions de la Comissió d’Usuaris el seguiment i l’avaluació de les activitats del 
Servei i de la seva qualitat i l’elaboració de l’informe anual que elevarà a la Comissió 
executiva. 
 
 
TITOL III REGIM ECONÒMIC 
 
Article 12. Tarifes 
Les tarifes del Servei s’aplicaran d’acord amb la normativa establerta vigent per als 
serveis científico-tècnics. 
 
Article 13. Finançament i recursos 
El Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments de la UAB disposarà de 
recursosmaterials  i equipaments provinents de les aportacions  de la UAB i dels 
recursos humans que la UAB hi destini, i també dels recursos d’altres institucions 
públiques o privades que es puguin aconseguir i dels rendiments de la seva pròpia 
activitat 
 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de ser aprovat pel Consell de Govern o 
per la Comissió del Consell de Govern que tingui delegada aquesta competència. 
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