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Exposició de motius 

El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili va decidir organitzar una competició 

basada en el debat, en la qual hi participessin els estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, 

amb la intenció de fomentar l’esperit crític i l’ús de la paraula entre les i els estudiants.  

L’enfrontament dialèctic es durà a terme entre diversos equips formats per estudiants, en el 

qual es defensarà aleatòriament una posició, a favor o en contra, sobre un tema d’actualitat. 

Durant el debat es valoraran competències com el treball en equip, la coordinació, la capacitat 

de síntesi, la persuasió, la solidesa en les argumentacions, la fluïdesa en les intervencions orals 

i la correcció estètica, lingüística i formal, entre d’altres. 

Així doncs, el debat universitari combina la competició amb la formació dels i les estudiants, i la 

seva última finalitat no és només el resultat i la victòria, sinó la confrontació d’arguments i 

propostes, la investigació i estudis previs, a més de l’adquisició d’habilitats d’oratòria i 

d’argumentació per part dels universitaris. 

En definitiva, sorgeix el Campionat de Debat Universitari com una excel·lent eina per la 

consecució d’estudiants amb capacitat analítica i comunicativa, actius i participatius, que 

cerquin la veritat a través del coneixement. 

Article 1. Àmbit del reglament 

Aquest Reglament s’encarrega d’establir l’organització, funcionament i sistemàtica del 

Campionat de Debat Universitari de la Universitat Rovira i Virgili, organitzat pel Consell 

d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (CEURV). 

Article 2. Participants 

1. Podran participar en la competició tots aquells estudiants de grau, segon i tercer cicle 

matriculats durant l’actual curs acadèmic a la Universitat Rovira i Virgili. 

2. Cap participant podrà formar part de més d’un equip al llarg de l’edició del present 

campionat. 
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Capítol I . Equips 

Article 3 Composició dels equips 

1. Cada equip estarà format per un mínim de 3 i un màxim de 5 estudiants de la URV. 

2. En el cas de ser cinc membres, 2 dels membres de l’equip actuaran com oradors al 

debat, 2 intervindran con investigadors, i el cinquè farà de reserva.  

Cada equip només podrà tenir 2 oradors i tots 2 hauran d’intervenir en cada debat.  

A continuació s’exposen les funcions de cadascun:  

- Oradors: són els encarregats de dur a terme les intervencions de l’equip.  

- Investigadors: aporten les dades necessàries durant les intervencions dels orador si 

presenten el material gràfic.  

- Reserva: serà a la taula amb el seu equip, podrà donar suport als seus companys, 

però no podrà intervenir en els torns d’interpel·lacions. En cas que un dels oradors 

o un els investigadors de l’equip titular no pugui exercir el seu paper durant el 

transcurs del debat, el reserva ocuparà el seu lloc i en realitzarà les funcions.  

Article 4. Capità 

1. Tots els equips hauran de tenir un representant. En cas de baixa o absència d’aquest, 

haurà de ser substituït per algun dels membres de l’equip o alguna altra persona. És 

imprescindible notificar aquest canvi a l’organització. 

2. Els equips podran comptar amb l’ajuda d’un capità que actuarà com a portaveu de 

l’equip i com a intermediari amb l’organització. Si el capità és una persona a banda de 

l’equip titular (del màxim de 5 membres), la seva funció es limitarà a representar 

l’equip en el sorteig de posició i d’ordre d’intervenció i  en el lliurament de la butlleta 

amb l’equip titular al cap de jutges. Podrà seure a la taula amb el seu equip durant 

el debat, però en cap cas podrà interactuar amb ells.  

3. En cas de no tenir aquesta figura, l’ocuparà un dels components de l’equip (que 

exercirà la doble funció d’orador/investigador/reserva i capità).  
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4. El capità pot ser un antic alumne de la universitat, personal d’administració i serveis 

(PAS), un professor o un altre alumne en actiu. En tots els casos haurà d’estar 

desvinculat de qualsevol òrgan de la lliga, sigui jutge o organització. 

Article 5. Inscripció 

1. La inscripció dels equips es realitzarà emplenant la fitxa d’inscripció, que serà facilitada 

pel Consell d’Estudiants a la pàgina web dedicada al Campionat. També s’admetran les 

inscripcions fetes via e-mail (ofes@ofes.cat)  

2.  Al iniciar la competició , els equips hauran d’adjuntar/presentar la següent informació: 

a. Fotocòpia de la matrícula o certificat de matrícula. 

b. Fotocòpia del DNI o passaport. 

3. Mitjançant la inscripció, els participants inscrits accepten la present normativa i la 

cessió dels drets d’imatge relatius a fotografies i vídeos que realitzi l’organització 

durant els dies en què es celebri el Campionat. 

4. Aquells estudiants que vulguin participar en el Campionat i no s’hagin inscrit en cap 

equip, podran igualment presentar la fitxa d’inscripció. En aquest cas, per determinar 

en quin equip entren a formar part, es tindrà present el número d’interessats que 

tenen intenció de participar en el Campionat i es procedirà a assignar els equips 

mitjançant sorteig efectuat per l’Organització un cop hagi finalitzat el termini 

d’inscripció. 

Article 6. Canvis en la composició dels equips 

1. Es podran realitzar canvis en els components especificats al formulari d’inscripció dels 

equips fins a 48 hores abans de l’inici de la competició.  

2. Només en determinats casos es podrà fer alguna modificació en la composició de 

l’equip durant la realització de la Lliga. La comissió de jutges, però, es reserva el dret a 

admetre el canvi. En aquest cas, el capità de l’equip haurà de notificar-ho a la comissió 

de jutges a través d’un escrit en el qual s’indiqui el nom del membre que és substituït, i 

s’incloguin les dades i la documentació especificades en l’article 5.2   

3. El nou debatent de l’equip ha de complir els requisits de l’Article 2.  
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4. El capità podrà ser substituït sempre que es documenti una causa justificada. 

 

Article 7. Indumentària dels participants 

1. La indumentària ha de ser l’apropiada per un acte acadèmic i públic on es representa a 

la pròpia Universitat. Cada equip, respectant l’anterior premissa, podrà escollir 

lliurement anar uniformat o no. 

2. El compliment del que preveu l’apartat anterior es podrà tindré en compte a efectes 

de valoració formal. 

3. Els participants podran portar a la seva indumentària publicitat dels seus 

patrocinadors, en cas que prèviament sigui sol·licitat i autoritzat per l’Organització. No 

es permetrà publicitat ideològica de cap tipus. No es considerarà publicitat les marques 

o logotips de les peces de vestir, sempre i quan no excedeixin les dimensions habituals. 

Article 8. Espai on es realitza la competició 

1. Els debats s’efectuaran en sales que tindran la mateixa estructura espacial. 

Concretament hauran de contenir: 

a. Faristol o tribuna d’oradors. 

b. Una taula per cada equip. Aquestes hauran de situar-se als dos costats del 

faristol de manera que l’orador tingui els dos equips dins del seu angle de visió. 

Cada taula podrà tenir un màxim de 6 persones.  

c. Un rellotge cronòmetre que estarà fixat en el frontal i haurà de ser fàcilment 

visible per tots dos equips. El cronòmetre s’activarà i prepararà per mesurar la 

intervenció de cada orador. El cronòmetre haurà de situar-se de manera que 

l’orador el pugui veure. 

d. Un espai reservat als jutges, des d’on tinguin una perspectiva apropiada, i 

puguin veure tant el faristol com els elements de suport que utilitzen els 

equips per a completar les exposicions. 

2. En cap debat podrà aparèixer dins de la sala publicitat aliena a la de l’organització o a 

la permesa per aquesta. 
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3. Queda prohibit realitzar fotografies i enregistraments d’imatge i so dins de les sales de 

debat sense la prèvia autorització de l’organització, així com la utilització de dispositius 

mòbils (telèfons, tauletes, etc.). 

Capítol II. El jurat 

Article 9. Composició del jurat 

1. Els debats comptaran amb un jurat que estarà constituït per un mínim d’un cap de 

jutges i dos auxiliars.  

2. En la final el jurat estarà composat per un mínim d’un cap de jutges i tres auxiliars.  

3. En cadascun dels debats, tots els jutges hauran de puntuar els dos equips. 

4. La llista de jutges es donarà a conèixer just abans de l’inici de la competició. 

5. Els jutges designats per l’organització del Campionat per a cada debat seran 

inamovibles. Només podran ser substituïts en casos específics, en què l’organització 

prendrà les mesures oportunes. 

Article 10.  El Cap de Jutges 

1. Serà el moderador del debat, així com l’encarregat de signar-ne les actes, de lliurar-les 

al capità de cada equip i de fer arribar aquesta informació a l’organització del 

Campionat.  

2. Així mateix, serà el responsable de la resta de jutges i de la unitat de criteris. En cas 

d’irregularitats per part d’un jutge auxiliar, el cap de jutges haurà d’informar la 

comissió de jutges, la qual adoptarà les mesures oportunes. 

3. El cap de jutges serà la màxima autoritat dins de la sala. Podrà expulsar components 

de l’equip, persones o grups de l’audiència, i desqualificar equips que hagin comès 

infraccions especificades al reglament.  

Article 11. Comissió de Jutges 

1. La Comissió de jutges està formada per els copresidents del Consell d’Estudiants i la 

persona que es trobi en el càrrec de vicerectorat d’Estudiants, en condició de jutges.  
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2. La funció de la comissió de jutges serà la següent: 

a. Vetllar pel compliment del reglament per part de jutges i participants. 

b. Estudiar les reclamacions formals dels equips, així com les sancions 

disciplinàries imposades pels jutges principals. La resolució serà inapel·lable i 

vinculant per als participants i els jutges. 

c. Interpretar aquest reglament, les bases i el sistema de competició de cada 

edició. 

Article 12. Procediment de la competició 

1. El Campionat de Debat Universitari es desenvoluparà en funció del nombre final 

d’equips participants. 

2. Podrà constar d’una fase de lligueta i/o una semifinal i sempre amb una final entre els 

2 equips guanyadors de les fases prèvies. 

3. L’Organització es reserva el dret de desenvolupar o modificar el disseny del sistema de 

competició, previ avís als participants. 

4. El sorteig de la posició que es defensarà tindrà lloc 5 minuts abans de l’inici dels 

debats, a excepció de la final, en què es realitzarà quan finalitzin les eliminatòries o 

semifinals corresponents. 

5. A la semifinal i a la final competiran els equips que es classifiquin d’acord amb el 

sistema de competició. 

6. Es podrà celebrar un debat per decidir la tercera posició del Campionat entre els dos 

equips eliminats a les semifinals. Aquest fet estarà subjecte al criteri de 

l’Organització. 
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Article 13. Tema del debat 

1. Els debats sempre versaran sobre temes controvertits i d’actualitat. Consistiran en una 

pregunta o afirmació que doni lloc a posicions oposades, cadascuna de les quals haurà 

de ser defensada.  

2. El tema serà l’escollit per la Lliga de debat de la Xarxa Vives, del mateix curs. 

Capítol III. El Debat 

Article 14. Idioma 

1. El català serà la llengua utilitzada en els debats i es premiarà el seu ús correcte. 

Article 15. Confrontació 

1. En els debats s’enfrontaran dos equips, que hauran de defensar postures oposades. 

Un equip defensarà la postura a favor i l’altre, la postura en contra.  

2. La postura a adoptar per cada equip es decidirà per sorteig 5 minuts abans del 

començament de debat. El sorteig serà realitzat pel Jutge principal de cada debat,  

amb  la  col·laboració  dels  capitans  d’ambdós  equips,  que  escolliran entre  dos  

sobres, que  contindran una  papereta  cadascun amb  la postura a adoptar. 

3. Els equips, abans de realitzar el sorteig, hauran de comunicar al Jutge principal el nom 

dels membres de l’equip, especificant per escrit quins d’ells faran les funcions 

d’orador. Els Jutges ho anotaran en l’acta del debat. 

4. La comunicació dels membres de l’equip titular quan el debat s’estigui produint haurà 

d’efectuar-se mitjançant notes escrites, i hauran d’evitar parlar entre ells.  

5. Els oradors seran els qui realitzaran les intervencions retòriques dels equips en els 

seus torns: exposició inicial, refutacions i conclusions. Serà decisió de l’equip el mode 

d’intervenció, sempre que participin tots els oradors en cada debat.  

6. Totes les intervencions es realitzaran des del faristol o dempeus; en cap cas des de 

la taula. 
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Article 16. Procediment del debat  

1. Els torns del debat són els següents: 

Postura a favor (AF): exposició inicial de 5 minuts. 

Postura en contra (EC): exposició inicial de 5 minuts. 

AF: refutacions de 6 minuts. 

EC: refutacions de 6 minuts. 

AF: refutacions de 6 minuts. 

EC: refutacions de 6 minuts. 

EC: conclusions de 3 minuts. 

AF: conclusions de 3 minuts. 

- Durada del debat: 40 minuts. 

2. Tots els debats començaran i acabaran amb la postura a favor. 

3. Per a realitzar una interpel·lació a l’orador de l’equip contrari, qualsevol membre de 

l’equip, sigui orador o investigador, tindrà la possibilitat d’aixecar la mà amb la finalitat 

de realitzar observacions, preguntes o comentaris.  

4. Les interpel·lacions no podran durar més de quinze segons i hauran de basar- se en 

preguntes, aclariments o matisacions, mai argumentacions. 

5. Únicament quan l’orador ho estimi oportú li concedirà la paraula i encara que és 

formuli una pregunta l’orador pot decidir contestar o no a la interpel·lació.  

6. Les interpel·lacions tan sols podran realitzar-se durant els torns de refutació,  sempre  

respectant  l’últim  minut  de  cada  torn,  que  estarà protegit, és a dir, l’orador no 

podrà ser interromput per l’altre equip durant aquest últim minut.  

No obstant, si la pregunta comença abans de què arribi l’últim minut, i si l’orador la 

concedeix, podrà efectuar-se, encara que acabi de formular-se dins del mencionat 

últim minut. 

7. Durant l’exposició inicial i les conclusions, els oradors no podran ser interromputs.  

8. El cronòmetre no es pararà, per tant, es comptarà com a temps d’intervenció de 

l’orador que ha donat la paraula. 
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9. L’orador gaudirà de llibertat de concedir o no la paraula segons el que estimi oportú, 

encara que serà valorada positivament la concessió, d’almenys, dues preguntes per 

torn de refutació. 

10. Els membres de l’equip que en algun debat no siguin oradors podran intervenir 

mitjançant interpel·lacions al contrincant en el seu torn de refutacions, llevat del 

reserva. 

11. Haurà d’intervenir un únic orador per cada torn del debat. 

12. Totes les intervencions es realitzaran des del faristol o de peu. 

13. Si qualsevol equip no compareix al debat o es retarda més de 15 minuts de l’hora 

estipulada, es declararà automàticament vencedor del debat l’equip present en el 

debat a l’hora indicada. La victòria serà pel número màxim d’ítems. 

Article 17.  Material complementari 

1. Els equips podran complementar la seva exposició oral amb el material que considerin 

necessari,  sempre i quan s’ajusti a les disponibilitats tècniques de la sala de debat. 

Aquestes disponibilitats hauran d’estar comunicades als equips amb antelació.  

2. Durant el debat, no es podrà fer ús d’aparells electrònics susceptibles de facilitar la 

comunicació amb tercers.  

3. En cap cas, el temps no es detindrà per haver de fer servir material complementari. Per 

tant, les transparències, diapositives, vídeos i suports gràfics i sonors, en general, 

comptaran com a temps d’intervenció. 

Article 18. Notes  

4. Durant les exposicions, els oradors podran rebre el suport del seu equip en forma de 

notes. L’orador serà l’encarregat d’adreçar-se a la taula per obtenir material 

complementari per donar suport a la seva intervenció.  

5. En cap cas els components  de  l’equip  o  del  jurat  podran  rebre  informació  del  

públic assistent a la sala durant el debat. 

6. No està permesa la comunicació oral.  
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Article 19.  Relació d’evidències 

7. Els equips han de disposar durant el debat de proves de totes les dades 

aconseguides en la seva investigació. Així, si l’equip contrari demana la verificació 

d’una dada durant el debat, s’haurà de demostrar la seva autenticitat en el moment.  

8. Si la prova no es troba en la documentació de què disposa l’equip i no aconsegueixen 

trobar-la pels seus propis mitjans, restarà a criteri del jurat la consideració d’aquesta 

dada com a falsa. 

9. L’aportació quantitativa i qualitativa de dades durant el debat seran tingudes en 

compte pel jurat, a fi d’incrementar la valoració positiva de l’exposició i dels 

raonaments dels oradors durant el debat. 

Article 20. Abstenció i recusació de jutges 

1. Si a criteri d’algun jutge, intervingués especial amistat o enemistat entre ell i algun 

membre dels equips, s’ha d’abstenir de jutjar el debat per pròpia iniciativa, 

comunicant-ho per escrit a l’Organització. 

2. Si els participants entenguessin que es donen les circumstàncies abans esmentades i 

el jutge no ha decidit abstenir-se, poden instar la seva recusació, mitjançant escrit 

presentat pel seu capità davant del jutge principal del debat. L’Organització ha 

d’escoltar les parts i decidirà motivadament si procedeix la substitució del jutge per un 

altre. 

Article 21. Ordre de la sala  

1. L’Organització, i el jurat, a través del jutge principal, tenen potestat per a expulsar a 

qualsevol persona de la sala o a qualsevol component d’algun equip que dugui a 

terme un comportament inadequat durant el debat. 

2. El públic assistent al debat mantindrà la correcció necessària per al bon 

desenvolupament del mateix, amb la referència de que està presenciant un acte 

acadèmic. En especial, guardarà silenci i s’abstindrà de fer gestos i altres conductes 

molesten durant els torns d’intervenció dels debatents. Podrà aplaudir el final de cada 

intervenció. El públic mostrarà sempre respecte per ambdós equips, i si no fos així, 

l’Organització o el jurat prendran les mesures pertinents. 
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3. La presència de públic està condicionada a l’aforament de la sala. No podrà accedir 

el públic a la sala si un orador està en el seu torn d’intervenció. Així, haurà d’esperar 

que conclogui per entrar, a fi de no molestar o distreure els oradors. 

Capítol IV. Puntuacions i valoració del debat 

Article 22. Sistema de classificació  

1. La classificació es basa primer pel nombre de debats guanyats, a continuació per vots 

obtinguts i, per últim, per la qualificació que han atorgat els jutges. L'objectiu d'aquests 

tres criteris i de l'ordre en què s'apliquen és el que ha de permetre evitar empats en els 

resultats entre equips durant les diferents fases de la competició. 

2. Nombre de punts obtinguts en els debats: s'acumulen 2 punts per debat guanyat, 1 per 

debat empatat i 0 per debat perdut. Si hi ha dos equips empatats a punts en primera 

posició, passa a la fase següent qui hagi guanyat el debat (per tant, qui tingui més 

vots). 

En cas de produir-se objeccions o reclamacions formals, la puntuació del debat no es publicarà 

fins que s’hagin resolt. 

Article 23. Valoració del debat  

1. Cada membre del jurat omplirà una fitxa d’avaluació del debat en la que valorarà 

l’actuació dels dos equips, tant respecte a una sèrie de competències i categories 

d’anàlisi (ítems), com en una valoració general del debat.  

2. El jutge haurà de determinar, en cada un dels següents ítems, quina valoració 

correspon a cada equip, atorgant-li la puntuació que estimi convenient d’acord amb 

la taula que figura al annex.   

3. Els ítems seran puntuats d’acord amb la rubrica, en funció de la valoració que es faci 

de la intervenció de cada equip, essent 0 la puntuació mes negativa, i el nombre mes 

alt corresponent a la puntuació excel·lent. Es pot atorgar, si es considera que hi va 

haver similar acompliment, la mateixa puntuació a cada equip en cada ítem, 

excepte en el primer item de l’apartat 1 (veure annex) , en que un equip ha de ser 

superior a l’altre. 
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Article 24. Penalitzacions 

1. Qualsevol sanció imposada haurà de ser registrada en l’acta del debat corresponent. 

Un cop finalitzat el debat es deduirà de la valoració mitjana de cada grup els punts 

corresponents per les penes imposades. 

2. Els tipus de penes són les següents: 

1. Avisos Un avís no suposa reducció de la nota. Es tracta simplement d’una 

advertència oral que es farà per: 

 Parlar amb els altres membres de l’equip durant el debat (enlloc de fer servir notes). 

 Allargar la exposició una vegada finalitza el torn. 

 Deixar més d’un minut sense contingut. 

 Interrompre  un  orador  de  l’equip  contrari  durant  la  seva  exposició  en  

qualsevol moment del debat, sense tenir permís. 

 Demanar la paraula durant l’exposició inicial, les conclusions i el minut protegit de 

les refutacions. 

 Realitzar una interpel·lació que duri més de 15 segons. 

2. Faltes lleus Es deduirà un punt de la puntuació per cada falta lleu en què incorri un 

equip o un dels seus membres. Es consideren faltes lleus: 

 L’acumulació de dos avisos 

 Enunciar una cita o dada falsa. Si un equip dubta de la veracitat o de l’origen 

d’una dada aportada per l’equip contrari, aixecarà la mà al final del torn de l’orador i 

ho comunicarà en veu alta. L’equip haurà de mostrar una prova d’aquesta dada 

abans del final del debat corresponent, perquè el jurat pugui desestimar la 

impugnació o aplicar la penalització corresponent. 

 Manca de puntualitat fins a 5 minuts. 

 Intervenció de només un dels oradors. 
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3. Faltes greus Es deduiran tres punts de la puntuació per cada falta greu en què 

s’incorri, bé l’equip o bé un dels seus membres. Es consideren faltes 

greus: 

 Manca de puntualitat fins a 15 minuts. Si s’excedeix aquest temps es considerarà 

no presentat i per tant la puntuació del debat serà 0. 

 Actitud que demostri manca de respecte i/o menyspreu respecte a l’equip contrari, 

el públic o el jurat. 

 Comportament inadequat (pressions esportives, insults, discriminacions de 

qualsevol mena, tipus ad hominem dins d’un discurs cap a grups socials, ètnics, 

religiosos, etc.). 

 Acumulació de tres faltes lleus. 

 Que un membre intervingui com a orador sense tenir aquesta qualitat. 

 Expulsió d’un o diversos membres de l’equip. 

 Ús d’aparells electrònics susceptibles de facilitar la comunicació amb tercers. 

 

4. Expulsions: El Cap de jutges té la potestat per expulsar qualsevol membre component 

de l’equip o persones del públic , si mostren comportament indegut durant el debat. 

En especial en aquells casos de reiteració en la comissió de faltes greus. L’expulsió serà 

compatible amb la sanció pertinent a la puntuació 

Article 25. Resultat final 

1. En les eliminatòries i semifinals, la nota del debat de cada equip resultarà del següent 

càlcul: 

Suma de la nota jutges 
 - penalització 

        Nº de jutges 

2. Guanyarà el debat l’equip que tingui major nota de debat. 

3. En la fase de lligueta poden produir-se empats, que les notes dels dos equips siguin 

iguals. Si és així, es recorrerà al nombre de vots a favor i de debats guanyats que ha 

obtingut cada equip durant la competició. En cas d’empat igualment serà decisió de la 

Comissió de Jutges establir un debat de desempat. 
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4. En les fases eliminatòries, els jutges puntuaran els equips i deduiran les penalitzacions 

corresponents, si n’hi hagués, del mateix mode que en la fase de lligueta. Per a 

determinar el guanyador del debat, es considerarà quin equip ha donat una puntuació 

més alta, i resultarà guanyador el que tingui més vots al seu favor, reservant als de 

jutges de forma col·legiada un vot de qualitat en cas d’empat. 

5. Un cop hagi deliberat sobre el resultat, el jurat signarà l’acta del debat, que contindrà 

la puntuació d’ítems de cada equip, les penalitzacions (si n’hi ha), el veredicte i les 

observacions que considerin oportunes, i la transmetrà a l’Organització. 

6. Les decisions i veredictes de cada jutge només es podran recórrer davant del Jutge de 

Competició designat per l’Organització, en el termini de 15 minuts un cop conegut 

l’esmentat veredicte. 

7. Després de la deliberació i després de lliurar el veredicte a l’Organització, els jutges 

es reuniran amb els membres de cada equip per dur a terme un feedback sobre 

aquest, en què s’explicaran els punts a millorar de cada equip, així com els punts més 

destacats. En aquesta reunió no es podrà comunicar el veredicte als equips. 

L’existència de feedback estarà condicionada a la disponibilitat de temps dins dels 

horaris de debat. 

Article 26. Objeccions 

1. Si un equip observa que l’equip contrari ha comès cap irregularitat o infracció, haurà  

d’informar  el  jurat. El  capità  o  portaveu  podrà  aixecar  el  braç  una vegada 

finalitzat el torn (no es podrà interrompre la intervenció d’un orador per realitzar una 

objecció), i informar de la intenció de formular una objecció. El cap de jutges 

demanarà la presència dels dos capitans, moment en que es podrà formular la seva 

objecció. 

2. A més de les objeccions que s’hagin fet durant el debat, qualsevol observació o  dubte  

sobre  el  comportament  de  l’equip  contrari  haurà  de  realitzar-se durant els 10 

minuts següents a l’acabament del debat. 

3. El cap de jutges determinarà si l’objecció o objeccions tenen una base fonamentada, o 

si pel contrari, s’ha de desestimar i, per tant, no tenir influència en el resultat final. 

4. El cap de jutges haurà de fer constar a l’acta del debat totes les objeccions realitzades i 

les raons per les quals s’han admès o desestimat. No s’acceptarà cap reclamació 
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referent al desenvolupament del debat que no s’hagi notificat als jutges en el moment 

oportú. 

Article 27. Reclamacions formals 

1. Les reclamacions que pogueren originar-se a causa d’alguns tipus d’irregularitat en la 

competició hauran de realitzar-se mitjançant un escrit per al seu estudi per part de la 

comissió de jutges. 

2. En cas d’impugnació d’una nota, l’escrit haurà d’especificar l’apartat del reglament que 

el jutge o els jutges hagin vulnerat. No s’acceptaran reclamacions referents a les notes 

dels jutges atorgades  segons  criteri, sempre que aquest respecti el reglament de la 

competició. 

3. El termini màxim per a presentar una reclamació formal serà de dues hores des de 

l’acabament del debat. 

4. Les reclamacions seran estudiades per la comissió de jutges, que emetran el veredicte 

i el comunicaran als equips afectats. Aquesta decisió serà inapel·lable i els equips 

implicats hauran d’acatar les seves condicions. 

Article 28. Votació al millor orador 

1. Podran participar en la competició al millor orador del Campionat tots els membres 

dels equips que almenys hagin pres la paraula en un torn de intervenció en un debat. 

2. Tots els participants del torneig i tots els jutges podran votar al millor orador. La 

votació dels jutges serà personal i s’efectuarà en cada debat, mitjançant la inclusió en 

les fitxes de puntuació del nom del participant que cada jutge hagi considerat millor 

orador del debat. 

3. La votació dels participants s’efectuarà en els terminis horaris i en el seu lloc que 

l’Organització determini, en la papereta-model establerta. Aquests vots se sumaran 

als emesos pels jutges al llarg dels debats. 

4. Els membres d’un equip no podran votar a cap integrant del seu propi equip. Només 

es permetrà un vot per persona. 
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5. Per assegurar que estableix l’apartat, l’Organització, per mitjà de la persona que 

determini, verificarà sobre la papereta en el moment de la votació el compliment dels 

requisits anteriors. 

Article 29. Acceptació del contingut d’aquest reglament 

1. La participació en el Campionat de Debat Universitari de la Universitat Rovira i Virgili 

suposa l’acceptació i compliment del present reglament. 

2. L’Organització, a través dels jutges de Competició, es reserva el dret de cobrir amb la 

seva decisió motivada els aspectes no expressament regulats en el present reglament, 

així com la interpretació d’aquest. Igualment, l’Organització es reserva  el dret de fer 

les necessàries  modificacions i addicions que entengui necessàries en el reglament fins 

al dia de començament del Campionat, que seran notificades al seu temps als 

participants. 

Article 30. Premis 

1. Existiran tres premis dotats amb una quantia econòmica diferent. L’equip que quedi en 

primer lloc, es dotarà d’un premi econòmic a repartir entre els seus membres. A 

l’equip que quedi en segona posició, rebrà un premi econòmic a repartir entre els seus 

membres. Finalment, s’establirà un premi individual per aquell participant que hagi 

rebut el premi al millor orador. 

2. El tipus de premi es farà constar juntament en les bases de la convocatòria. 

3. La decisió es farà pública en tots els casos en el marc de la final. 

Disposició final primera 

L’eficàcia d’aquest Reglament únicament es donarà durant el període d’inscripció i el període 

de realització del Campionat de Debat Universitari de la Universitat Rovira i Virgili. 

Disposició final segona 

Aquest Reglament únicament podrà ser modificat pel Consell d’Estudiants de la Universitat 

Rovira i Virgili, pel procediment que reglamentàriament s’estableixi. 
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Annex 1 

Annex 1 (Full de puntuacions)1. Presentació de 
l’exposició amb una tesi sòlida.  (valoració general) 

Del 0 al 10 Del 0 al 10 

- La posició defensada és la millor respecte a la qüestió que 
es planteja. 

  

- Línia argumental definida i amb coherència   

 

2. Qualitat del discurs (contingut i exposició de la línia 
argumental) 

Del 0 al 4 Del 0 al 4 

- Correspondència dels arguments amb l’enunciat del tema 
del debat. 

  

- Pes i varietat dels arguments utilitzats.   

- Coherència de les idees formulades entre si, respecte a la 
posició que es defensa. 

  

- Estructura del discurs i adequació del contingut en cada 
intervenció. 

  

- Originalitat del plantejament del debat.   

- Suport dels arguments bàsics (fonamentals) amb idees 
relacionades, exemples i dades  
(quantitatius o qualitatius) aconseguits a la investigació 
prèvia. 

  

 

3. Flexibilitat  
(capacitat d’adaptar les intervencions) 

Del 0 al 10 Del 0 al 10 

- Adaptació de les Intervencions. 
 

  

- Reacció davant els arguments de l’equip contrari.   

 

4. Domini del tema i convenciment de la posició que es 
defensa. 

Del 0 al 5 Del 0 al 5 

- Seguretat dels oradors. 
 

  

- Capacitat de desencaixar o trobar punts febles en la 
defensa de l’equip contrari. 

  

- Concessió la paraula a l’equip contrari   

- Sol·licitud i formulació de preguntes, observacions o 
comentaris 

  

 

5. Aspectes formals de la exposició i posada en escena. Del 0 al 3 Del 0 al 3 

- Fluïdesa i naturalitat en la intervenció.   

- Correcció semàntica i gramatical.   

- Riquesa de vocabulari.   

- Ús apropiat del to de veu.   

- Us adequat del llenguatge no verbal.   

- Ús de material complementari i/o elements 
accessoris al discurs. 

  

TOTAL PUNTUACIÓ   
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Annex 2 

Composició dels equips 

3 Membres Oradors 2  5 Membres Oradors 2 

Investigadors 1 Investigadors 2-3 

Reserva 0 Reserva 1 

4 Membres Oradors 2   

Investigadors 2 

Reserva 0 
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Annex 3 (FULL DE FALTES) 

Avisos EQUIP A FAVOR EQUIP EN CONTRA 

Parlar amb els altres membres de l’equip durant el 

debat (enlloc de fer servir notes). 

    

Allargar la exposició una vegada finalitza el torn.     

Deixar més d’un minut sense contingut.     

Interrompre  un  orador  de  l’equip  contrari  

durant  la  seva  exposició  en  qualsevol moment 

del debat, sense tenir permís. 

    

Demanar la paraula durant l’exposició inicial, les 

conclusions i el minut protegit de les refutacions. 

    

Realitzar una interpel·lació que duri més de 15 

segons. 

    

Faltes lleus Es deduirà un punt de la puntuació per cada falta 

lleu  

 

L’acumulació de dos avisos     

Enunciar una cita o dada falsa.      

Manca de puntualitat fins a 5 minuts.   

Intervenció de només un dels oradors.     

Faltes greus Es deduiran tres punts de la puntuació per cada 

falta greu en què s’incorri, bé l’equip o bé un dels 

seus membres. Es consideren faltes greus: 

 

Manca de puntualitat fins a 15 minuts.    

Actitud que demostri manca de respecte i/o 

menyspreu respecte a l’equip contrari, el públic o 

el jurat. 

    

(pressions esportives, insults, discriminacions de 

qualsevol mena, tipus ad hominem dins d’un discurs 

cap a grups socials, ètnics, religiosos, etc.). 

    

Acumulació de tres faltes lleus.     

Que un membre intervingui com a orador sense 

tenir aquesta qualitat. 

    

Expulsió d’un o diversos membres de l’equip.     

Ús d’aparells electrònics susceptibles de facilitar la 

comunicació amb tercers. 
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Annex 4 (ACTA DEL DEBAT) 

 A FAVOR EN CONTRA 

EQUIP   

ORADOR  1   

ORADOR  2    

Puntuació   

Jurat 1 

Punts atorgats 
  

Jurat 2 

Punts atorgats 
  

Jurat 3 

Punts atorgats 
  

TOTAL   

1/3 TOTAL a detreure 

penalitzacions si escau 
  

Penalitzacions   

Avisos (0)   

Faltes lleus (-1)   

Faltes greus (-3)   

Punts a detreure   

Puntuació TOTAL   

 

Veredicte, l’equip guanyador és  A FAVOR / EN CONTRA 

Observacions: 

Millor Orador: 

 

Firma del Jutge Cap      Firma dels Capitans 


