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Preàmbul 

 

 

L’Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, defineix 
l’estudiant universitari com a subjecte actiu del seu procés de formació, i així concreta aspectes que es troben 
també a les legislacions estatal i catalana en matèria d’universitats. També estableix un catàleg de drets i 
deures dels estudiants, entre els quals trobem, al capítol VIII, els de participació a la Universitat i exercici de 
representació. 

El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, en sessió celebrada el 13 de juliol de 2011, 
acordà restar assabentat del procés de creació del Consell d’Estudiants de la UAB i encarregar al delegat de la 
rectora per a Estudiants que prossegueixi amb la creació d’aquest òrgan i n’elabori una proposta de reglament 
de funcionament, perquè sigui aprovat amb l’informe favorable previ de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 

La proposta d’organització i funcions, així com altres aspectes del Reglament del Consell d’Estudiants, ha estat 
objecte d’un procés en què la comunitat estudiantil ha participat de forma notable. La primera fase d’aquest 
procés participatiu es va desenvolupar el 29 de març de 2011 a la I Jornada de Formació de Representants 
Estudiantils a la UAB, amb  la creació d’un grup de treball que va elaborar una primera proposta de reglament. 
El 6 de juny de 2011 va començar una segona fase del procés participatiu en què els estudiants van poder fer 
suggeriments a la primera redacció del Reglament. Aquesta segona fase del procés participatiu va acabar el 31 
d’octubre de 2011. Finalment, atenent la petició formulada pels estudiants, es va obrir un nou període de 
propostes de millora i suggeriments que va durar del 23 de desembre de 2011 al 18 de gener de 2012.  

Amb aquest procés participatiu, desenvolupat entre el març de 2011 i el gener de 2012, s’ha volgut garantir la 
presència i participació dels estudiants en l’elaboració de la proposta de reglament del Consell d’Estudiants de la 
UAB. 

Aquest reglament regula la naturalesa, la composició, les funcions i les estructures bàsiques del Consell 
d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, i deixa la regulació del seu funcionament intern i la 
concreció de les seves competències al mateix Consell d’Estudiants que, amb l’únic límit del respecte a 
l’ordenament jurídic i les normes internes de la Universitat Autònoma de Barcelona d’elaboració i aprovació de 
normes, proposarà el text que finalment haurà d’aprovar el màxim òrgan de govern de la Universitat. Així es 
garantirà, una vegada més, la presència i participació dels estudiants.  
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TÍTOL I. NATURALESA, COMPETÈNCIES I MITJANS MATERIALS 
 
 
Article 1. Naturalesa  
 
El Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEUAB) és  el màxim òrgan de representació, 
debat i coordinació dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 
 
Article 2. Composició 
 
1. La composició del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona és la següent: 
 

a) Quatre membres de cada centre, triats pels òrgans de representació de cada un dels centres, sempre 
que siguin membres electes, claustrals o membres de la Junta.  
 

b) Un estudiant que sigui membre del Consell de Govern. 
 

c) L’estudiant que sigui membre del Consell Social.  
 

d) Un representant dels col·lectius UAB inscrits al Directori de col·lectius de la UAB.  
 

2. Els membres del Consell escolliran un president, que gaudirà de les competències descrites a l’art. 9 d’aquest 
reglament i que serà membre de la Comissió d’Afers d’Estudiants, delegada del Consell de Govern. 
 
3. L’òrgan de representació d’estudiants de cada centre establirà els mecanismes per escollir els membres que 
formaran part del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, segons la seva pròpia 
normativa interna i d’acord amb la legalitat vigent.  
 
4. Podran assistir a les sessions del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb veu i 
sense vot, els estudiants que ho hagin sol·licitat al president del Consell d’Estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que els convidarà a la pròxima sessió del ple. 
 
 
Article 3. Competències 
 
Corresponen al Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona les competències següents: 
 

a) Representar la comunitat estudiantil de la UAB davant els òrgans de govern de la Universitat i els 
òrgans externs a la Universitat amb presència total o parcial d’estudiants, com ara el Consell de 
l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT), el Consejo de Estudiantes Universitarios del 
Estado (CEUNE) o la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 
 
b) Vetllar pels drets i deures dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
c) Fomentar la participació de l’estudiantat en les propostes i en les decisions internes de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
 
d) Fer d’interlocutor entre la comunitat estudiantil de la Universitat Autònoma de Barcelona i els seus 
òrgans de govern, sens perjudici de les competències dels òrgans de representació dels estudiants als 
diferents centres.  
 
e) Donar suport a les iniciatives dels estudiants i difondre-les.  
 
f) Ésser informat i escoltat sobre tot el que es refereixi a les bones pràctiques dels membres de la 
comunitat universitària. 
 
g) Elaborar el seu reglament de funcionament intern tot respectant el que estableix aquest reglament, 
els Estatuts de la UAB i la normativa estatal i catalana sobre universitats, d’acord amb la disposició final 
primera d’aquest reglament. 
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h) Realitzar les tasques que li siguin encomanades pels òrgans de govern de la UAB, d’acord amb la 
normativa vigent. 

 
 
Article 4. Mandat 
 
1. El mandat dels membres del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona serà d’un curs 
acadèmic, prorrogable automàticament per un curs més, amb opció de reelecció. 
 
2. Deixaran de ser membres del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona els estudiants 
que hagin exhaurit el seu mandat o els que, per qualsevol circumstància, deixin de formar part de la comunitat 
universitària del centre en què han estat escollits.  
 
 
Article 5. Mitjans materials 
 
1. La Universitat Autònoma de Barcelona assignarà al Consell d’Estudiants, dins les seves possibilitats, els 
mitjans materials necessaris perquè funcioni correctament.  
 
2. L’espai de reunió i referència ordinària de les reunions del Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, sempre que les condicions ho permetin, seran les dependències de l’edifici R. 
 
 
 
 

TÍTOL II.  ESTRUCTURA DEL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA 

 
 
 
Article 6. Estructura orgànica del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
1. El Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona s’estructura en dos òrgans: el Ple i la 
Comissió Permanent.  
 
2. Correspon al Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona crear comissions de 
caràcter estable o temporal per a l’estudi i preparació d’assumptes que li interessin. 
 
3. El Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el reglament de funcionament 
intern, podrà crear les comissions de treball que consideri oportunes per al desenvolupament de les seves 
activitats, i n’haurà d’especificar la composició i les funcions. 
  
Article 7. El Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
1. El Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona es reunirà cada tres mesos, en 
període lectiu, i sempre que estigui prevista la celebració d’una sessió del claustre.  
 
2. El Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona serà convocat pel seu president o, si 
s’escau, a instàncies d’un terç de tots els seus membres. 
 
4. El Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona escollirà els estudiants que formaran 
part de la Comissió Permanent.  
 
5. El Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona  designarà els representants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona que la representaran als òrgans de representació estudiantil 
suprauniversitaris, tant autonòmics com estatals, de conformitat amb la normativa que regeixi per a aquests 
òrgans. 
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Article 8. La Comissió Permanent del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona  
 
1. La Comissió Permanent del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan executiu 
el Consell.  
 
2. La Comissió Permanent està formada pel president del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, el vicepresident, el secretari i fins a deu vocals escollits entre els seus membres.  
 
3. El president o presidenta del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona és la persona 
encarregada de gestionar i coordinar els treballs de la Comissió Permanent.  
 
4. La Comissió Permanent del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona  es reunirà un cop 
al mes.  
 
5. La Comissió Permanent del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona serà l’encarregada 
de canalitzar la interlocució ordinària amb els òrgans de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
6. Els estudiants membres de la Comissió Permanent són escollits pel Ple del Consell d’Estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona al començament de cada curs acadèmic, entre els mesos de setembre i 
octubre, per un curs; el càrrec pot ser prorrogat automàticament i de manera consecutiva per un segon curs 
acadèmic. 
 
 
 
 
TÍTOL III

 

. EL PRESIDENT O PRESIDENTA, EL VICEPRESIDENT O VICEPRESIDENTA I EL SECRETARI O 
SECRETÀRIA DEL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 
 
Article 9. El president o presidenta del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 
  
1. El president o presidenta del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona és escollit per 
majoria simple del Ple a la primera reunió del curs acadèmic.  
 
2. El seu mandat és per un curs acadèmic, prorrogable de conformitat amb el que estableix l’article 4 d’aquest 
reglament.  
 
3. Són funcions del president o presidenta del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona: 
 

a) Convocar i moderar els debats del Ple i de la Comissió Permanent. 
   
b) Garantir l’execució de les decisions del Consell d’Estudiants en qualsevol dels seus àmbits o àrees de 

treball. 
 

c) Demanar informació a les persones responsables de les diverses àrees de la Comissió Permanent sobre 
la gestió que estiguin realitzant i informar-ne a la comunitat estudiantil de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

  
d) Representar aquest òrgan davant altres òrgans similars d’altres universitats. 
  
e) Fer arribar els suggeriments i acords del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 

al membre de l’Equip de Govern designat per a les relacions amb l’estudiantat. 
  

f) Informar a la Comissió d’Afers d’Estudiants dels acords i activitats que desenvolupi el Consell 
d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
4. El president o la presidenta del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, i qualsevol 
altre membre de la Comissió Permanent, podrà ser revocat pel Ple mitjançant l’aprovació d’una moció de 
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censura, per iniciativa de, com a mínim, un terç dels seus membres, incloent-hi la proposta d’un nou candidat. 
L’aprovació de la moció requerirà la majoria absoluta dels seus membres.   
 
 
Article 10. El vicepresident o la vicepresidenta del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma 
de Barcelona 
 
1. El vicepresident o vicepresidenta del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona és escollit 
per majoria simple del Ple a la primera reunió del curs acadèmic.  
 
2. El seu mandat és per un curs acadèmic, prorrogable automàticament de conformitat amb el que estableix 
l’article 4 d’aquest reglament.  
 
3. Són funcions del vicepresident o vicepresidenta del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona les assignades al seu president o presidenta en cas d’impossibilitat, o de renúncia del president o 
presidenta, així com aquelles funcions que el president o presidenta, expressament, li delegui i que no hagi 
delegat a cap vocal per raó de la matèria.  
 
 
Article 11. El secretari o secretària del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
1. Serà secretari o secretària del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona el membre que 
sigui escollit per majoria simple del Ple a la primera reunió del curs acadèmic.  
 
2. El seu càrrec és per un curs acadèmic, prorrogable automàticament, de conformitat amb el que estableix 
l’article 4 d’aquest reglament. 
 
3. El secretari o secretària ho és de la Comissió Permanent i del Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
4. Són funcions de secretari o secretària del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona: 
 

a) Convocar el Ple i la Comissió Permanent per ordre del president o la presidenta. 
 
b) Assistir a les sessions del Ple i de la Comissió Permanent per tal d’assegurar l’ordre en els debats i 
votacions. 
 
c) Redactar les actes de les sessions del Ple o de la Comissió Permanent, segons que escaigui.  
 
d) Certificar els acords del Ple i de la Comissió Permanent del Consell d’Estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 
 
 
 

TÍTOL IV
 

. REFORMA D’AQUEST REGLAMENT 

 
 
Article 12. Procediment de reforma 
 
1. La iniciativa de la reforma d’aquest reglament correspondrà a la Comissió Permanent o a una quarta part 
dels membres del Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
2. La reforma d’aquest reglament requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Ple del 
Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’informe favorable de la Comissió d’Afers 
d’Estudiants delegada del Consell de Govern i l’aprovació final del Consell de Govern de la UAB, de conformitat 
amb la normativa interna de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 
 
L’òrgan tècnic, de suport i d’assessorament del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona és 
la Unitat d’Estudiants i de Cultura o l’òrgan equivalent que quan s’escaigui tingui competències en aquesta 
matèria.  
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 
 
1. Quan no es puguin elegir els membres del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 
entre els membres electes dels consells d’estudiants de cada centre perquè l’òrgan encara no existeixi, la 
primera elecció dels representants del centre al Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 
es farà per elecció dels estudiants electes del centre, siguin claustrals, membres de la Junta, delegats, o una 
figura equivalent, sempre que tinguin el reconeixement formal del centre. 
 
2. El seu mandat tindrà caràcter provisional i finalitzarà quan es constitueixi el consell d’estudiants del centre i 
es procedeixi a l’elecció dels seus membres, de conformitat amb els criteris establerts en aquest reglament. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 
 
Fins que no s’aprovi el reglament intern de funcionament del Consell d’Estudiants que prevegi el mecanisme 
d’elecció dels estudiants previstos a l’article 2, apartats b) i d) d’aquest reglament, l’estudiant representant 
membre del Consell de Govern i l’estudiant representant dels col·lectius UAB del Directori de col·lectius de la 
UAB seran escollits pel Consell de Govern. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 
 
1. La sessió constitutiva del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona es farà dins el termini 
de 30 dies, des de l’entrada en vigor d’aquest reglament. 
 
2. En el termini màxim de tres mesos, des de la constitució del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, aquest òrgan haurà d’elaborar la proposta del seu reglament intern, que serà  aprovat pel Consell 
de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’informe previ favorable de la Comissió d’Afers 
d’Estudiants.  
 
3. Les sessions de treball del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona respectaran 
escrupolosament la legislació que regula la presa de decisions dels òrgans col·legiats, particularment la Llei 
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 
 
Per tal que funcioni el Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, abans que finalitzi l’any 
2012, els centres que no tinguin consell d’estudiants l’hauran de crear com a òrgan de representació 
institucional dels seus estudiants, i modificaran, si cal, el seu reglament intern. Amb aquesta finalitat hauran de 
garantir la presència de les diverses titulacions que s’imparteixin al centre, així com un procés democràtic 
d’elecció dels seus membres i dels òrgans en què aquest s’estructuri.   
 
 
DISPOSICIÓ FINAL TERCERA 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  
 


