
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA COL.LECCIÓ ESPANYOLA DE CULTIUS 
TIPUS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

===================================================== 

 

INTRODUCCIÓ: L'article 70 dels Estatuts de la Universitat de València estableix que els serveis 
de caràcter general són unitats destinades a realitzar les activitats universitàries que calen per al 
compliment dels fins de la Universitat, i que no són específiques dels departaments o centres. 

La Junta de Govern de la Universitat de València, en la seua sessió ordinària de 28 
de maig de 1991, acordà aprovar la constitució de la Col.lecció Espanyola de Cultius Tipus, (en 
endavant, CECT), com a servei de la Universitat de València, que es regirà per unes normes 
aprovades per aquesta Junta. 

La CECT està funcionant des de l'any 1980 a la Universitat de València. Es 
ubicada en part de les dependències de la Unitat de Microbiologia, a la Facultat de Ciències 
Biològiques, i se li ha concedit un espai de 330 m2 en el nou edifici que es projecta construir al 
Campus de Burjassot. Anteriorment funcionà a la Universitat del País Basc (de 1974 a 1980), a la 
Universitat de Salamanca (de 1967 a 1974) i al Consell Superior d'Investigacions Científiques, a 
Madrid, (de 1960 a 1967). Des de 1981 ha anat adquirint un important reconeixement estatal i 
internacional. Es l'únic servei d'aquest tipus que funciona a tota Espanya. La CECT pertany a la 
World Federation of Culture Col.lections i figura al World Data Center amb el número 412; pertany 
a l'European Culture Col.lection Organization, i és el nus espanyol del Microbial Information 
Network Europe. 

La CECT compta en l'actualitat amb una plaça d'Ajudant d'Investigació del CSIC, i 
mentre no dispose de més places amb destinació específica en ella, comptarà amb la col.laboració de 
part del PDI i PAS del Departament de Microbiologia de la Universitat de València. Així mateix, la 
CECT té una plaça de contractat amb una ajuda de la Comissió de les Comunitats Europees, dins de 
l'anomenat projecte MINE. Tot aquest personal, junt amb el Director, s'encarregarà dels serveis a 
prestar per la CECT esmentats en l'article segon d'aquest Reglament. Es, doncs, necessari elaborar 
sobre la base de les normes de constitució de la mateixa, aprovades per la Junta de Govern de la 
Universitat de València, un reglament de règim intern de la CECT, que en regularà el funcionament 
per a conseguir la seua màxima rendabilitat. 

Aquest avantprojecte de reglament ha estat confeccionat pel Director en funcions 
de la CECT i el seu Consell Assessor; i se'n proposa l'aprovació per part dels òrgans rectors de la 
Universitat de València. 

ARTICLE 1r: La CECT és un Servei General de la Universitat de València que dóna ajut a la 
investigació i a les aplicacions tècniques en matèria de Microbiologia i Biotecnologia, constituït a 
l'empara de la disposició de l'article 70 dels Estatuts de la Universitat de València. Participen també 
en el funcionament de la CECT el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), la Societat 
Espanyola de Microbiologia (SEM) i el Registre de la Propietat Industrial (RPI) d'Espanya. 



ARTICLE 2n: Són funcions de la CECT: 

a) Rebre, mantenir i subministrar soques microbianes, convenientment preparades per a 
assegurar-ne la viabilitat a l'usuari. 

b) Realitzar identificacions de soques microbianes sempre que siguen de l'especialització del 
personal de què dispose la CECT. 

c) Actuar, si escau, com a Autoritat de Dipòsit Internacional de   Microrganismes (AIDM) 
amb Fins de Patents, segons disposa el Tractat de Budapest a través de les normes i regles 
emanades de l'Organització Mundial de la Propietat Intel.lectual (OMPI). 

d) Intervenir en els diferents projectes de nivell autonòmic, estatal, de la Comunitat Europea i 
internacionals, relacionats amb el funcionament de les col.leccions de cultius. 

e) Assessorar en matèria de Microbiologia en el seu sentit més ampli. 

f) Difondre els seus serveis a través de publicacions i xarxes informàtiques. 

ARTICLE 3r: El Director de la CECT és el responsable del seu funcionament, i serà nomenat i 
renovat pel Rector de la Universitat de València entre els professors pertanyents al Departament de 
Microbiologia de la Universitat de València, per períodes renovables de quatre anys, i a proposta del 
Consell Assessor que es regula als articles 4t. i 5è. 

ARTICLE 4t: El Consell Assessor de la CECT serà format pels següents membres: 

a) Dos representants del Departament de Microbiologia de la Universitat de València, elegits 
pel Consell d'aquest Departament. 

b) Un representant designat per la Societat Espanyola de Microbiologia. 

c) Un representant designat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques. 

d) Un representant designat pel Registre de la Propietat Industrial (RPI). 

e) Un representant del PAS de la CECT, proposat pels membres d’aquest col·lectiu de CECT. 

Un dels membres del Consell Assessor hi actuarà com a Secretari. 

El Consell Assessor es renovarà cada quatre anys a proposta de l'organització. 

ARTICLE 5è: Són funcions del Director: 

a) Elaborar la Memòria Anual d'activitats de la CECT. 

b) Elaborar i elevar a l'òrgan que corresponga les propostes de necessitats materials i de 
personal. 



c) Elaborar propostes de reforma d'infrastructura i organitzatives per al millor funcionament 
del Servei. 

d) Proposar a la Junta de Govern, per a la seua aprovació i amb l'informe del Consell 
Assessor, el pla d'actuació de la CECT. 

e) Representar la CECT davant la Universitat de València, el CSIC, el RPI i la SEM, així com 
davant qualsevol altra institució en els àmbits autonòmic, estatal i internacional, i en especial 
en la coordinació de projectes i programes conjunts que impliquen possibilitat de finançament. 

f) Tenir cura del bon funcionament dels serveis que presta la CECT, controlant-ne el treball 
del personal i la posada a punt dels mitjans de què disposa per al seu treball. 

g) Tenir cura de l'actualització de l'inventari de béns i equips de la CECT, així com del banc de 
dades i del Catàleg de les soques que es guarden. 

ARTICLE 6è: Són funcions del Consell Assessor: 

a) Assistir al Director en l'exercici de les seues funcions. A tal efecte, el Director podrà 
convocar els membres del Consell quan ho considere oportú, i haurà de convocar-los si ho 
demanen dos d'ells. 

b) Elaborar la proposició d'aquest Reglament de Règim Intern i les seues modificacions, que 
s'elevaran al Vice-rector d'investigació perquè les sotmeta a informe de la Junta de Govern i 
posterior aprovació del Consell Social. 

c)Elaborar les propostes del règim de taxes per prestacions de serveis i les seues 
modificacions, que s´elevaran al Vice-rector d´Investigació perquè les sotmeta a informe de la 
Junta de Govern i posterior aprovació pel Consell Social. 

d) Informar les propostes de convenis amb altres entitats l'objecte dels quals interesse o afecte 
les funcions de la CECT. 

e) Proposar al Director de la CECT per al seu nomenament per part del     Rector. 

ARTICLE 7è: L'estat d'ingressos del pressupost anual de la CECT estarà compost per: 

a) Les quantitats resultants de la percepció de les taxes per prestacions de serveis específics 
de la CECT. 

b) Les subvencions i qualsevol altra assignació de procedència externa a la Universitat de 
València que estiguen específicament destinades a la CECT. 

c) Les quantitats resultants de convenis signats per la CECT o que comprometesquen 
activitats seues, d'acord amb el règim general de distribució de les quantitats derivades de 
convenis. 

d) Altres crèdits que se li assignen. 



ARTICLE 8è: Quan la CECT actue en qualitat d'AIDM, ho farà d`'acord amb la memòria aprovada 
a tal efecte per l'OMPI, i que s'enquadra en el conjunt de normes disposades en el Tractat de 
Budapest. Qualsevol modificació ulterior d'aquesta memòria en assumptes tals com: 
microorganismes admesos a dipòsit, taxes, instal.lacions i qualsevol altra, haurà de ser notificada a 
l'OMPI amb anterioritat suficient. 

 

*     *     *     *     *     *     *     * 

APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN EL 24 DE JULIOL DE 1992. 

MODIFICAT EN CONSELL DE GOVERN DE L’1 DE DESEMBRE DE 2009 

*     *     *     *     *     *     * 

 

 

 


