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Reglament de funcionament intern del Consell 
d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
(Aprovat per acord del Consell de Govern de 5 de juny de 2013 i ratificat per acord 
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Preàmbul 

 
 
El Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEUAB) neix durant el curs acadèmic 
2011‐ 2012, impulsat per l’alumnat i pels òrgans de govern de la UAB, amb la voluntat d’esdevenir un espai de 
debat i treball on els estudiants puguin entendre’s i participar de manera activa en el funcionament de la 
Universitat. 
 
Així mateix, el Consell d’Estudiants de la UAB és l’òrgan de representació estudiantil de la UAB davant 
d’organismes externs a la Universitat, com ara el Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes 
(CEUCAT), la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) i els altres organismes de 
representació estudiantil suprauniversitaris que es consideri convenient. 
 
Aquest reglament de funcionament intern regula les funcions del Consell d’Estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, ofereix a l’alumnat eines i vies representatives per participar en el govern de la 
Universitat i  com articula les relacions entre els estudiants i la UAB. Per això, té per objectiu completar el marc 
creat pel Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB, establir eines i mecanismes de participació en 
l’elaboració de normativa interna de la Universitat, i fomentar i articular les relacions entre els òrgans de 
representació, de govern i de direcció de la Universitat, així com dels seus centres i facultats, per fer-les més 
transparents, eficaces i accessibles a tots els estudiants de la UAB.  
 
D’altra banda, aquest reglament també regula les facultats i les obligacions dels membres del Consell 
d’Estudiants de la UAB com a representants dels estudiants, així com aquells aspectes necessaris per a 
l’organització i el funcionament del Consell d’Estudiants. 

 
En definitiva, aquest reglament ha de ser el mitjà per aconseguir que el Consell d’Estudiants de la UAB sigui 
una eina eficaç i capaç de servir a tot el conjunt d’estudiants de la UAB.  
 
 
Títol I. El Consell d’Estudiants de la UAB 
 
Article 1 
 
1. De conformitat amb el que disposa l’article 2 del Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB, són membres 
d’aquest òrgan, amb veu i vot: 

 
a) Quatre representants de cada facultat o escola escollits democràticament a través dels òrgans de 
representació estudiantil de la facultat o escola i entre els seus membres. 
 
b) Un dels representants dels estudiants al Consell de Govern, a proposta del CEUAB. 
 
c) El representant dels estudiants al Consell Social, proposat també pel CEUAB.  
 
d) Un representant dels col·lectius de la UAB inscrits al Directori de Col·lectius de la UAB, escollit a través 
del procés intern que determinin els mateixos col·lectius sempre que garanteixi la democràcia i la 
participació i la transparència plenes. En cas que no s’estableixi aquest procediment intern de mutu acord, 
el lloc queda vacant i no compta a efectes de quòrum. 

 
2. Hi poden assistir, amb veu i sense vot, tots aquells estudiants que ho hagin sol·licitat de conformitat amb el 
que disposa l’article següent. 
 
Article 2 
 
Totes les persones matriculades a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb independència de la facultat o 
l’escola on cursin els estudis, poden participar, amb veu i sense vot, a les reunions del Ple del Consell 
d’Estudiants de la UAB si ho demanen al president o presidenta i al secretari o secretària amb una antelació 
mínima de cinc dies. 
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Article 3 
 
Són causes de pèrdua de la condició de membre del CEUAB: 
 

a) La pèrdua de la condició d’estudiant de la UAB.  
b) La pèrdua de la condició de representant que li ha permès ser membre del Consell d’Estudiants. No 

obstant això, en aquest cas hi podrà romandre en funcions fins que el Ple del Consell d’Estudiants 
designi una altra persona per al lloc. 

 
Article 4 
 
Tots els estudiants de la UAB que vulguin participar en l’activitat duta a terme pel Consell d’Estudiants tenen els 
drets següents:  
 

a) Dret d’assistir a les sessions plenàries i a les reunions de la Comissió Permanent amb veu i sense vot. 
b) Dret d’estar informats del desenvolupament i de les convocatòries de les sessions plenàries. 
c) Dret de disposar de mitjans de comunicació eficaços per a la transmissió d’informació relativa al Consell 

d’Estudiants. 
d) Dret de ser tractats amb respecte i no ser menystinguts en les decisions que es prenguin. 
e) Dret de presentar propostes i iniciatives per al posicionament del Consell d’Estudiants en les matèries 

que corresponguin, i de presentar propostes i iniciatives d’activitats per desenvolupar.  
f) Dret de participar activament en el desenvolupament de les tasques que el Consell d’Estudiants dugui a 

terme. 
 
Article 5 
 
Tots els estudiants de la UAB que vulguin participar en l’activitat duta a terme pel Consell d’Estudiants tenen els 
deures següents: 
 

a) Deure de participar activament en el desenvolupament de la tasca del Consell d’Estudiants.  
b) Deure de respectar les decisions preses pel CEUAB, en el si de la seva activitat. 
c) Deure d’implicar-se en aquelles qüestions que siguin necessaris. 
d) Deure d’assistir a les sessions plenàries i a les comissions de les quals formin part. 
e) Deure d’actuar d’acord amb la Carta de drets i deures aprovada pel Consell d’Estudiants de Catalunya i 

la normativa interna de la UAB.  
f) Deure d’incentivar la participació per vies directes, com ara el vot, dels estudiants de la UAB. 

 
Article 6 
 
El Consell d’Estudiants de la UAB rep una subvenció permanent, segons disponibilitats pressupostàries, 
vinculada al compliment d’un pla d’acció que s’ha de presentar a l’Equip de Govern de la UAB al començament 
de cada curs acadèmic. 
 
Títol II. Competències  
 
Article 7 
 
El Consell d’Estudiants de la UAB té les competències que es detallen a continuació: 
 
1. Competències en matèria acadèmica 
 
a) Participar en el procés d’elaboració de les propostes de normatives sobre bones pràctiques del professorat, 
de conformitat amb la normativa aplicable. 
 
b) Demanar informació sobre els sistemes i els resultats de l’avaluació del professorat, respectant la legalitat 
vigent en matèria de protecció de dades i totes aquelles normatives que siguin aplicables, i, si escau, elaborar 
els informes que es considerin pertinents i presentar-los als òrgans de la UAB competents en aquesta matèria 
en cada moment. 
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c) Proposar, als òrgans de govern de la Universitat competents en la matèria, criteris d’avaluació del 
professorat, de conformitat amb el que prevegi la normativa aplicable.  
 
d) Emetre informes sobre el calendari acadèmic anual i presentar-los a l’òrgan de la Universitat competent en la 
matèria. 
  
e) Participar en l’elaboració d’informes de seguiment dels plans d’estudis conduents a una titulació oficial de la 
UAB i presentar-los a l’òrgan de la Universitat competent en la matèria, sense perjudici de les competències 
que puguin correspondre a altres òrgans de la UAB. 
 
2. Competències en matèria de governança 
 
a) Participar en accions de promoció de la UAB, com ara el Saló de l’Ensenyament. 
 
b) Assistir, d’acord amb la normativa aplicable, als òrgans de govern de la Universitat, com a oients a les 
sessions del Consell de Govern o a les comissions delegades que es consideri pertinent.  
 
3. Competències en matèria institucional 
 
a) Fer una proposta de document en què es recullin els drets i els deures de l’estudiant de la UAB, perquè 
l’aprovin els òrgans de govern de la UAB de conformitat amb la normativa aplicable. 
 
b) Fer les consultes que es considerin oportunes relatives als drets i els deures dels estudiants de la UAB, 
utilitzant els mitjans que institucionalment s’estableixin a aquest efecte i d’acord amb el procediment que hagin 
aprovat els òrgans de govern.  
 
c) Sol·licitar l’accés a informació institucional de conformitat amb la normativa aplicable o que es desenvolupi a 
aquest efecte.  
 
d) Presentar als òrgans de govern de la Universitat, a través dels mitjans normativament previstos, nous punts 
per incloure a l’ordre del dia i la documentació que s’hagi elaborat en relació amb matèries objecte de debat en 
cada una de les sessions, perquè s’enviï als membres d’aquests òrgans.  
 
e) Participar en l’organització de les festivitats de la UAB i proposar-ne de noves, de conformitat amb la 
normativa aplicable. 
 
f) Participar en activitats generals de caràcter estudiantil com ara jornades de difusió i promoció, conferències, 
taules rodones, etc., de conformitat amb la normativa aplicable. 
 
g) Dur a terme una valoració anual del curs acadèmic amb l’Equip de Govern en una reunió conjunta. 
 
h) Disposar d’espais web i de xarxa administrats i gestionats pel mateix Consell. 
 
i) Proposar l’estudiant representant al Consell Social, així com els estudiants que ha de designar el rector o 
rectora per al Consell de Govern, de conformitat amb la normativa aplicable.  
 
j) Vetllar perquè s’apliquin correctament les normatives, els reglaments i les lleis que afecten els estudiants de 
manera directa, sense perjudici de les competències que corresponen a altres òrgans de la Universitat.  
 
4. Competències en matèria econòmica 
 
a) Participar en el procés d’elaboració del pressupost de la UAB, de conformitat amb la normativa vigent en 
cada moment.  
 
5. Són competència del Consell d’Estudiants de la UAB altres tasques encomanades ad hoc pels òrgans de 
govern de la UAB.  
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Article 8 
 
El Consell d’Estudiants ha de ser transparent i fer públics a tota la comunitat universitària, i amb la màxima 
immediatesa possible, els acords que prengui el Ple del Consell. Per això, ha de crear les eines necessàries que 
cregui convenients, de conformitat amb la normativa aplicable. 
 
Article 9 
 
El Consell d’Estudiants ha de difondre i donar suport a les iniciatives dels estudiants de la Universitat en la 
mesura de les seves possibilitats i sempre que aquestes no siguin contràries a l’ordenament jurídic.  
 
 
Títol III. Estructura interna 
 
Capítol I. El Ple 
 
Article 10 
 
Formen el Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona tots els membres del Consell, 
d’acord amb l’article 1 d’aquest reglament.  
 
Article 11 
 
El Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona es reuneix, com a mínim, cada tres 
mesos en període lectiu, i sempre que hi hagi prevista una sessió del Claustre.  
 
Article 12 
 
El Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona és convocat pel president o presidenta 
del Consell, amb l’acord de la Comissió Permanent, o, si escau, a instàncies d’un terç de tots els membres del 
Consell. 
 
Article 13 
 
El Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona escull els estudiants que formaran part 
de la Comissió Permanent entre els membres del Consell. 
 
Article 14 
 
El Ple del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona designa els representants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona que el representaran als òrgans de representació estudiantil 
suprauniversitaris, de conformitat amb la normativa que regeixi  aquests òrgans. 
 
Capítol II. La Comissió Permanent 
 
Article 15 
 
La Comissió Permanent està formada pel president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el secretari 
o secretària i deu vocals. 
 
Els estudiants membres de la Comissió Permanent són escollits pel Ple del Consell d’Estudiants, per majoria, al 
començament de cada curs acadèmic, entre els mesos de setembre i octubre. El seu mandat és d’un curs 
acadèmic, prorrogable automàticament per un altre curs. 
 
Article 16 
 
La Comissió Permanent del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan executiu del 
Consell.  
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Article 17 
 
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.  
 
Article 18 
 
La Comissió Permanent del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona es reuneix, com a 
mínim, un cop al mes.  
 
Article 19 
 
La Comissió Permanent del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’encarregada de 
canalitzar la interlocució ordinària amb els òrgans de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Per això, pot designar, entre els seus membres, interlocutors per a diferents matèries i ho ha de comunicar a la 
instància pertinent.  
 
Capítol III. Disposicions comunes al Ple i a la Comissió Permanent 
 
Article 20 
 
El president o presidenta, o, en la seva absència, el vicepresident o vicepresidenta, ha de fer la convocatòria del 
Ple i de la Comissió Permanent, d’acord amb el que estableix l’article 9.3 del Reglament del Consell 
d’Estudiants.  
 
Article 21 
 
La convocatòria de les sessions ordinàries i la documentació que s’hi tractarà s’ha de lliurar i fer pública amb 
una antelació mínima de 7 dies hàbils i ha d’incloure l’ordre del dia, la data, el lloc i l’hora en què tindrà lloc la 
sessió.  
 
Es poden convocar sessions extraordinàries quan hi hagi raons d’urgència o en els casos previstos en aquest 
reglament, amb una antelació mínima d’un dia. La convocatòria de la sessió extraordinària ha d’incorporar 
l’ordre del dia, la documentació relacionada i la justificació de la urgència.  
 
Article 22 
 
Per constituir vàlidament el Ple o la Comissió Permanent, a l’efecte de les sessions, les deliberacions i la presa 
d’acords, es requereix en primera convocatòria la presència del president o presidenta i el secretari o 
secretària, o de les persones que els substitueixin, i de la meitat, almenys, dels membres restants.  
 
La segona convocatòria té lloc 30 minuts més tard de la primera i, per a la constitució, la deliberació i la presa 
d’acords, n’hi ha prou amb la presència del president o presidenta i el secretari o secretària, o les persones que 
els substitueixin, i d’una tercera part dels membres restants. 
 
Article 23 
 
Les funcions del president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i el secretari o secretària són les 
previstes en els articles 9, 10 i 11 del Reglament del Consell d’Estudiants i aquelles que els pugui atribuir el Ple.  
 
Capítol IV. Altres comissions 
 
Article 24 
 
Les comissions són grups de caràcter estable, creats per dur a terme les tasques de treball constant que 
requereixen seguiment i implicació dels estudiants en el govern de la Universitat.  
 



_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
 

Pàgina 7 de 10 

Article 25 
 
Aquestes comissions estan formades com a màxim per un nombre total de persones equivalent al nombre de 
membres amb veu i vot del CEUAB. Entre els membres de cada comissió hi ha d’haver, com a mínim, un 
membre del Ple i un altre de la Comissió Permanent, que exerceixen les tasques de coordinació de la comissió. 
 
Article 26 
 
Són comissions del Consell d’Estudiants de la UAB: 
 
a) Comissió de Secretaria. És l’encarregada del funcionament general, administratiu i econòmic del Consell 
d’Estudiants.  
 
b) Comissió d’Economia. És l’encarregada de l’estudi i l’elaboració dels posicionaments dels estudiants pel que 
fa a polítiques relatives a aspectes econòmics que afectin la UAB.  
 
c) Comissió de Política Acadèmica. És l’encarregada de l’estudi i l’elaboració dels posicionaments dels estudiants 
pel que fa a polítiques relatives a matèries de tipus acadèmic de la UAB. 
 
d) Comissió de Governança. És l’encarregada de l’estudi i l’elaboració dels posicionaments dels estudiants pel 
que fa a polítiques relatives a aspectes que afectin la governança de la UAB i la millora dels sistemes de 
governança i participació interns. 
 
e) Comissió de Política Lingüística. És l’encarregada de l’estudi i l’elaboració dels posicionaments dels estudiants 
pel que fa a polítiques relatives als aspectes lingüístics. 
 
f) Comissió de Difusió i Comunicació. És l’encarregada de transmetre tota la informació, certa i contrastada, en 
el menor temps possible a la comunitat universitària, mantenir actius els canals de comunicació del Consell 
d’Estudiants i estimular la comunicació interna. 
 
g) Comissió de Mobilitzacions. És l’encarregada de treballar coordinadament amb les facultats, les escoles i els 
col·lectius per desenvolupar activitats vinculades als objectius del Consell d’Estudiants de la UAB. 
 
Article 27 
 
Els estudiants i els membres del Consell d’Estudiants que formin part d’aquestes comissions ho faran durant un 
curs acadèmic, prorrogable automàticament i successivament per un curs més. Transcorregut aquest període, 
poden optar a la reelecció. 
 
 
Títol IV. Grups de treball 
 
Article 28 
 
Els grups de treball són reunions d’estudiants i de membres del Consell d’Estudiants, tant del Ple com de les 
comissions, creats pel Ple per atendre necessitats de caràcter temporal. Per tant, la durada d’aquests està 
limitada a la consecució dels objectius encomanats.  
 
Article 29 
 
1. La proposta de creació d’un grup de treball pot provenir de la Comissió Permanent o de qualsevol dels 
membres del Consell d’Estudiants, i cal acompanyar-la d’un document en què constin, almenys, la tasca que es 
vol desenvolupar, els seus objectius i les persones que formaran el grup de treball.  
 
2. La creació de grups de treball s’ha de votar al Ple del Consell d’Estudiants, i cada grup s’ha de vincular a una 
de les comissions del Consell, que ha de vetllar perquè el grup funcioni correctament.  
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Títol V. Representació del Consell d’Estudiants davant d’altres òrgans de govern, estructures i ens 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Article 30 
 
El Consell d’Estudiants escull entre els seus membres, i per majoria simple, els seus representants als òrgans 
de govern de la Universitat, de conformitat amb la normativa aplicable. La convocatòria segueix les disposicions 
contingudes al capítol III del títol III d’aquest reglament.  
 
 
Títol VI. Processos de presa de decisions i consultes 
 
Capítol I. Disposicions generals  
 
Article 31 
 
Totes les decisions del Consell d’Estudiants s’han de prendre sempre a través de procediments democràtics i 
amb el màxim de suport dels estudiants, aprofitant tots els mitjans possibles perquè el procés sigui el màxim 
de participatiu, transparent i obert. 
 
Capítol II. Presa de decisions 
 
Article 32 
 
Les votacions del Ple, de la Comissió Permanent i de les altres comissions habitualment es fan a mà alçada, tot 
i que si ho demana un terç dels membres assistents es fan de manera secreta. Sempre que sigui possible, es 
prenen les decisions mitjançant el vot electrònic i/o anticipat.  
 
Capítol III. Assistència i substitucions 
 
Article 33 
 
1. En cas que un membre no pugui assistir personalment a les sessions del Ple, la Comissió Permanent o les 
altres comissions, pot seguir les sessions mitjançant una teleconferència. 
 
2. L’assistència telemàtica a qualsevol reunió garanteix els mateixos drets a veu i vot que l’assistència física. 
Addicionalment, s’habilita un sistema de comunicació escrita entre les persones assistents per via telemàtica i el 
secretari o secretària de la reunió, per tal de gestionar els torns de paraules. 
 
3. Si durant una reunió cal fer una votació i aquesta és a mà alçada, els assistents virtuals han d’informar 
oralment del sentit del seu vot. Si la votació és secreta, s’ha de seguir un procediment que garanteixi que el vot 
d’aquestes persones és secret i que no s’ha pogut modificar. 
 
Article 34 
 
Quan un membre no pugui assistir a les sessions per causa justificada, ni personalment ni per videoconferència, 
pot delegar el seu vot en un altre membre sempre que la persona en qui el delegui tingui la mateixa condició de 
membre del Consell d’Estudiants de la UAB. 
 
Capítol IV. Consultes 
 
Article 35 
 
1. Sempre que s’hagi de prendre una decisió que afecti tot el campus, que es disposi de prou temps per 
organitzar un procés de votació i que el Ple del Consell d’Estudiants ho aprovi mitjançant l’acord d’una tercera 
part dels membres, s’ha d’organitzar una consulta prèvia a la presa de decisions. Aquesta consisteix en una 
votació en cada facultat o centre, mitjançant la qual els estudiants es poden pronunciar sobre els fets objecte 
de consulta.  
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2. El Consell d’Estudiants, per acord del Ple o de la Comissió Permanent, determina el procediment que s’ha de 
seguir per garantir una votació lliure, transparent i democràtica en tots els centres i facultats. 
 
3. Per tal que els resultats derivats d’aquestes consultes vinculin l’actuació del CEUAB s’ha de complir una de 
les dues condicions següents: a la consulta hi ha de participar un mínim d’un 10 % dels estudiants de cada 
facultat o centre, o el percentatge de participació general de totes les facultats o centres ha de superar el 15 % 
d’estudiants matriculats a la UAB en el moment de la votació. 
 
4. En cas que no s’hagi arribat al percentatge mínim de participació, les facultats, els centres i el Consell 
d’Estudiants s’han de posar com a objectiu prioritari i urgent millorar les eines de participació.  
 
Article 36 
 
Poden ser objecte de consulta, segons el procediment de l’article precedent, les matèries següents: 
 
a) La participació o no participació del Consell d’Estudiants en òrgans o ens de caràcter suprauniversitari.  
 
b) El posicionament dels estudiants davant la proposta de documents en què es recullen els drets i els deures 
de l’estudiant de la UAB o normativa equivalent.  
 
c) El posicionament dels estudiants i del Consell d’Estudiants en relació amb mesures econòmiques que puguin 
afectar la comunitat universitària.  
 
d) El posicionament del Consell d’Estudiants en relació amb modificacions substancials de les normatives 
bàsiques de la UAB. 
 
e) El posicionament i el suport en relació amb mobilitzacions d’estudiants de caràcter suprauniversitari o de la 
UAB que puguin que puguin afectar el seu funcionament habitual.  
 
Article 37 
 
Els resultats de les consultes són vinculants per al Consell d’Estudiants i tots els seus membres pel que fa al 
posicionament que han d’adoptar davant de cada un dels fets que motivin la consulta. 
 
Article 38 
 
1. En cas que s’hagin de prendre decisions en aquestes matèries amb caràcter d’urgència perquè les 
circumstàncies ho requereixen, la Comissió Permanent pot prendre les decisions que consideri oportunes, sense 
fer la consulta prèvia descrita en els articles precedents.  
 
2. No obstant això, la Comissió Permanent ha d’informar el Ple d’aquestes circumstàncies i s’ha de convocar 
una consulta per ratificar la decisió en el termini més breu possible.  
 
 
Títol VII. Moció de censura 
 
Article 39 
 
A proposta d’un terç dels membres del Consell d’Estudiants es pot presentar una moció de censura a qualsevol 
membre de la Comissió Permanent o a tota la Comissió en conjunt. 
 
Article 40 
 
1. En la moció de censura s’han d’indicar les persones contra qui es dirigeix la moció i s’han de fer constar les 
persones que les substituiran, els arguments que fonamenten/justifiquen la moció i les persones sotasignades. 
 
2. És necessari que els arguments que justifiquen/fonamenten la moció de censura hagin estat presentats i 
debatuts en un ple amb anterioritat.  
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3. Per aprovar la moció de censura es convoca un ple extraordinari amb aquest tema com a únic punt de l’ordre 
del dia, en el termini màxim de dues setmanes després de la presentació d’aquesta. 
 
4. La votació de la moció de censura individual es fa persona per persona. En cas que es presenti una moció de 
censura per a tota la Comissió Permanent, si s’aprova s’han de convocar noves eleccions.  
 
5. D’acord amb l’article 9.4 del Reglament del Consell d’Estudiants, la moció queda aprovada pel vot favorable 
de la majoria absoluta del Ple. En cas que no s’aprovi la moció de censura per majoria absoluta, s’entén que es 
desestima.  
 
Article 41 
 
En cas que es presenti simultàniament més d’una moció de censura, es fa una votació amb tantes opcions com 
persones optin al càrrec de tal manera que, si qualsevol de les persones que no tenen el càrrec en aquell 
moment obté la majoria absoluta, es considera acceptada la moció i aquella persona esdevé nou membre de la 
Comissió Permanent. 
 
Article 42 
 
Un mateix grup de persones només pot presentar una moció de censura de la mateixa naturalesa durant el 
transcurs d’un curs acadèmic.  
 
 
Títol VIII. Reforma del Reglament 
 
Article 43 
 
1. La reforma del Reglament es pot iniciar a proposta de la Comissió Permanent o d’una quarta part dels 
membres del Ple.  
 
2. La competència per aprovar les modificacions és del Ple del Consell d’Estudiants. 
 
3. Per aprovar-les, es requereixen les majories següents: 
 

a) Si la modificació afecta els títols II o III, es requereix majoria absoluta dels vots.  
 

b) Si la modificació afecta l’organització interna del Consell d’Estudiants, són necessaris els vots favorables 
de tres cinquenes parts dels vots. 

 
Article 44 
 
Un cop aprovada la modificació del Reglament pel Consell d’Estudiants, aquesta s’ha de presentar a la Comissió 
d’Afers d’Estudiants perquè n’emeti l’informe favorable previ necessari per a presentar-la al Consell de Govern 
de la Universitat Autònoma de Barcelona perquè l’aprovi, de conformitat amb la normativa interna de la UAB.  
 
 
Disposició final primera 
 
1. Les disposicions d’aquest reglament s’interpreten a l’empara del Reglament del Consell d’Estudiants, la 
normativa interna de la UAB i la resta de legislació vigent. 
 
2. En tot allò no regulat per aquest reglament ni pel Reglament del CEUAB, s’apliquen subsidiàriament el 
Reglament del Consell de Govern i la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB aplicables en cada moment.  
 
 
Disposició final segona 
 
Aquest reglament entra en vigor el dia següent que l’aprovi el Consell de Govern.  
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