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REGLAMENT DEL CONSELL D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT  
ROVIRA I VIRGILI

Aprovat pel Consell de Govern de la URV de 28 d’octubre de 2020

 
Article 1. Definició i funcions

El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili (CEURV) és el màxim òr-
gan de representació, consulta, deliberació i coordinació de l’estudiantat de la 
Universitat Rovira i Virgili. Vetlla perquè es respectin i compleixin els seus drets 
i deures, potencia la seva participació en tots els àmbits de la vida universitària, 
acadèmics i d’extensió universitària, crea la seva organització i promou que l’es-
tudiantat rebi una formació acadèmica i humana de qualitat.  

Article 2. composició Del consell D’estuDiAnts

1.  El Consell d’Estudiants de la URV està format per:

a) Els estudiants representants al Claustre.

b) Els estudiants representants a les juntes de centre.

c) Les delegades i els delegats de curs dels ensenyaments de grau i màster.

d) Un representant de les associacions i els grups d’estudiants de la URV.

2.  El Consell d’Estudiants ha de vetllar per l’equilibri de gènere en la seva com-
posició.

Article 3. competències Del consell D’estuDiAnts

Les competències i els objectius del Consell d’Estudiants són:

a) Representar el conjunt dels estudiants de la Universitat davant dels òr-
gans de govern de la Universitat i els òrgans externs amb presència total 
o parcial d’estudiants de caràcter generalista, com ara el Consell de l’Es-
tudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT), el Consell d’Estudiants 
Universitaris de l’Estat (CEUNE) o la Conferència General del Consell In-
teruniversitari de Catalunya (CIC). Correspon als òrgans de representació 
estudiantil de cada facultat o escola exercir la representació en els òrgans 
externs de la Universitat amb presència total o parcial d’estudiants de ca-
ràcter sectorial, dins del seu àmbit.

b) Vetllar pels drets i els deures de l’estudiantat de la Universitat Rovira i Vir-
gili. 

c) Ser informat sobre tots aquells afers i qüestions que impliquin directament 
els estudiants i informar-los-en.

d) Servir de mitjà d’expressió de les aspiracions, peticions i propostes de l’es-
tudiantat, i promoure, coordinar i defensar les seves inquietuds, els seus 
drets i els seus interessos.

e)	 Constituir	un	marc	adient	per	elaborar,	debatre	i	fixar	les	posicions	dels	es-
tudiants de la Universitat.

f) Donar suport a les iniciatives dels estudiants i difondre-les. 

g) Gestionar els recursos que li siguin assignats.

h) Participar en la comissió que decideix la distribució dels ajuts per a les acti-
vitats culturals que convoqui el vicerectorat competent en els afers d’estu-
diants.

i) Assessorar els estudiants, vetllar pels seus interessos i coordinar-ne els re-
presentants.
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j) Elaborar la proposta de Reglament que reculli el funcionament d’aquest òr-
gan. N’ha d’informar la comissió delegada corresponent i a l’ha d’aprovar el 
Consell	de	Govern.	També	proposar-hi	modificacions.

k) Participar de manera efectiva en els òrgans de govern de la Universitat.

l) Fomentar la participació entre el col·lectiu d’estudiants en el si de la URV i 
donar-hi suport.

m) Qualsevol altra funció que els òrgans de govern de la Universitat i l’Estatut 
de l’Estudiant Universitari li atribueixin.

Article 4. Drets Dels membres Del consell D’estuDiAnts De lA urV 
Són drets dels membres del Consell d’Estudiants de la URV:

a) Exercir lliurement la representació.

b) Expressar-se lliurement, sense altra limitació que el respecte a les persones 
i a la institució, segons estableix el codi ètic de la URV.

c) Rebre informació sobre els assumptes que afecten l’estudiantat.

d) Participar responsablement en els processos de presa de decisions i políti-
ques estratègiques.

e) Compatibilitzar l’estudi amb les activitats de representació sense menysca-
bament de la seva formació.

f) Disposar d’espais físics i de recursos materials i econòmics propis per dur a 
terme les funcions de representació. 

Article 5. Deures Dels membres Del consell D’estuDiAnts De lA urV
Són deures dels membres del Consell d’Estudiants de la URV:

a) Assistir a les reunions i canalitzar les propostes, iniciatives i opinions del 
col·lectiu que representen davant els òrgans de govern de la Universitat, 
sens perjudici del dret de qualsevol membre de l’estudiantat a elevar-les 
directament.

b)	 Fer	bon	ús	de	la	informació	rebuda	per	raó	del	càrrec	i	respectar	la	confiden-
cialitat d’aquella que els sigui tramesa amb aquest caràcter.

c) Donar a conèixer els drets i deures de l’estudiantat i vetllar pel seu compli-
ment.

d) Protegir els béns de la URV.

e) Informar l’estudiantat dels acords dels òrgans de govern, així com de les 
actuacions que l’afectin.

f) Fomentar la implicació i incorporació d’estudiants al CEURV.

Article 6. funcionAment

El funcionament del Consell d’Estudiants es basa en la voluntat majoritària dels 
seus representants, així com en l’interès general de l’estudiantat. Cal buscar el 
màxim consens de tots els membres. En cas de requerir-se votació, els acords 
s’han de prendre per majoria simple dels vots emesos, llevat dels casos en què 
s’exigeixi	una	majoria	qualificada.	El	Gabinet	de	Comunicació	de	la	URV	ha	d’aju-
dar a difondre la informació proposada pel Ple

Article 7. pèrDuA De lA conDició De membre

1. Es perd la condició de membre del Consell d’Estudiants de la URV en els 
casos següents:

a) Si es deixa de pertànyer al col·lectiu pel qual es va ser elegit.
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b) Per renúncia expressa de la persona interessada.

c) Per expiració del període de durada del mandat.

d) Quan es perd la condició d’estudiant de la URV.

e) Si la majoria simple del Ple ho aprova, a petició d’almenys una tercera 
part de la totalitat del Ple o de la copresidència.

f)	 Per	inassistència,	sense	causa	justificada,	a	dos	plens	consecutius,	o	qua-
tre de no consecutius durant un curs acadèmic, ordinaris o extraordinaris. 
La	copresidència	determina	si	les	causes	al·legades	són	justificades	i	ele-
va al Ple la decisió de perdre la condició de membre del Consell d’Estudi-
ants	perquè	la	ratifiqui.	Se	n’haurà	d’informar	el	col·lectiu	que	representa	
perquè n’esculli un altre, llevat dels representants electes de Claustre i de 
centres.

Se’n	consideren	causes	justificades:

• Assistència a les activitats lectives i d’avaluació pròpies dels estudis 
que	s’estiguin	cursant	o	altres	exàmens	oficials.

• Visita mèdica acreditada per malaltia o accident, pròpia o d’un fami-
liar.

• Mort	o	malaltia	greu	d’un	familiar	fins	a	segon	grau	d’afinitat.

• Assistències	a	congressos	o	estades	interuniversitàries,	justificades	
pel secretari o secretària del CEURV.

• Causes d’incompatibilitat laboral.

2.		Els	membres	que	perdin	la	seva	condició	han	de	ser	substituïts	fins	a	la	se-
güent renovació íntegra del Consell d’Estudiants, sempre que sigui possible.

Article 8. renoVAció

El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili es renova cada dos anys, 
coincidint amb les eleccions a Claustre Universitari. 

Article 9. orgAnitzAció Del consell D’estuDiAnts 
1. Els òrgans del Consell d’Estudiants de la URV són: 

a) El Ple

b) La Copresidència

c) La Comissió Permanent

d) Secretaria 

e) Tresoreria

2.  En el cas que hi hagi diverses candidatures per cobrir els càrrecs individu-
als, (copresidència, secretaria i tresoreria), és preceptiu tenir en compte el 
principi de paritat en la designació dels càrrecs, de manera que hi hagi un 
repartiment igualtat entre homes i dones, sobretot en la copresidència.

3.  En el cas que hi hagi diverses candidatures per cobrir els càrrecs individuals 
(copresidència, secretaria i tresoreria), és preceptiu fer una distribució en-
tre estudiants procedents de diferents campus.

Article 10. el ple 
1.  El Ple és l’òrgan de màxima representació del Consell d’Estudiants de la 

URV.
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2.  El Ple està format per tots els representants previstos a l’article 3 d’aquest 
reglament. Tanmateix, pot assistir a les reunions qualsevol estudiant de la 
Universitat, amb veu però sense vot, que n’acrediti aquesta condició i que 
notifiqui	degudament	a	la	Copresidència	la	intenció	participar-hi	abans	de	la	
realització de la sessió o reunió corresponent.

3.  El Ple del Consell d’Estudiants s’ha de constituir, si és possible, un mes des-
prés de les eleccions de representants d’estudiants al Claustre Universitari 
i de juntes de centre. La responsabilitat de la convocatòria per constituir el 
Ple	recau	en	la	Copresidència	que	finalitza	el	mandat,	amb	la	col·laboració	i	
supervisió del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat i la Secretaria Gene-
ral.

4.  Són funcions del Ple: 

a)	 Proposar	el	Reglament	del	Consell	d’Estudiants,	així	com	les	modificaci-
ons, perquè sigui sotmès a l’aprovació del Consell de Govern de la URV.

b) Escollir entre els membres els dos copresidents o copresidentes. 

c)	 Ratificar,	si	escau,	els	acords	de	la	Copresidència.

d) Aprovar el pressupost anual i el tancament de l’exercici anterior.

e) Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar l’opinió sobre problemes 
que afectin la comunitat universitària. 

f) Designar les persones membres del Consell d’Estudiants que el represen-
taran als òrgans de representació estudiantil suprauniversitaris, d’acord 
amb la normativa que regeixi per a aquests òrgans.

g) Supervisar la representació que les persones membres del Consell d’Estu-
diants fan davant dels òrgans interns de la URV, així com en els organis-
mes externs.

h)	 Crear,	modificar	i	dissoldre	comissions	de	treball	dins	l’àmbit	de	compe-
tències	del	Consell	d’Estudiants,	definir-ne	les	competències	específiques	
i nomenar una persona responsable de la comissió que en coordini els tre-
balls i informi el Ple de les decisions adoptades i les accions executades.

i) Prendre els acords que correspongui en l’àmbit de les seves competènci-
es, d’acord amb la normativa aplicable.

j) Coordinar la feina dels representants de l’estudiantat de la Universitat en 
els òrgans de govern i de gestió dels quals formin part.

k) Engegar les accions pertinents per fomentar la participació del col·lectiu 
d’estudiants en els òrgans de govern de la Universitat.

l) Qualsevol altra que se’n derivi a partir del present reglament, de l’Estatut 
de la URV i de l’Estatut de l’estudiant universitari. 

5.  El Ple del Consell d’Estudiants el pot convocar:

a) En sessió ordinària, la Copresidència, un cop cada tres mesos com a mí-
nim. S’ha de procurar que es reuneixi abans de cada Claustre Universita-
ri, una vegada conegut l’ordre del dia.

b) En sessió extraordinària, la Copresidència, a iniciativa del 20% dels mem-
bres o quan ho estimi oportú. La convocatòria ha de tenir lloc dins dels 
quinze dies posteriors a la sol·licitud i la petició s’ha de presentar signada 
per totes les persones que en demanin la convocatòria.

6.  Totes les sessions s’han de convocar mitjançant el correu electrònic insti-
tucional de la Universitat, amb una antelació mínima de cinc dies lectius. 
La convocatòria ha d’incloure la data, l’hora i el lloc de reunió —presencial 
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o, preferentment, a distància per internet—, els punts de l’ordre del dia i la 
documentació necessària.

7.  L’ordre del dia ha d’incloure els punts proposats per les persones que el 
convoquen	i	el	torn	obert	de	paraules.	Se	n’hi	podran	afegir	fins	a	dos	dies	
lectius abans de la data que es fa la reunió, sempre que la proposta tingui el 
suport d’un 20% dels membres del Consell, encara que només es requereixi 
la votació favorable de la majoria simple.

8.  La Copresidència presideix les sessions i, en començar, informa de les per-
sones que hi han estat convidades i del motiu de la invitació. 

9.  És un deure de tots els membres del Consell d’Estudiants assistir a les 
sessions presencials o virtuals a les quals siguin convocats o, pel contrari, 
justificar	l’absència	a	la	Copresidència.	

10. Totes les decisions s’han de prendre per majoria simple dels vots emesos, 
llevat el que preveu l’article 15.2 d’aquest reglament. Caldrà que hi hagi un 
10% de quòrum com a mínim per prendre alguna decisió.

11. Qualsevol votació amb més del 50% de vots en blanc és invalidada.

12. Les votacions s’han de fer a mà alçada o en la manera que es prevegi en cas 
que es faci a distància. El vot és secret només en els casos que la votació 
afecti persones o en cas que el Ple ho determini.

13. Els membres del Consell tenen el dret de vot únic, que exerceixen personal-
ment o per representació, però mai per delegació.

14. Les votacions poden realitzar-se en format electrònic, sempre que aquest 
mitjà garanteixi la legitimitat i validesa dels vots emesos. 

Article 11. lA copresiDènciA

1.  La Copresidència és l’òrgan de representació permanent del Consell d’Estu-
diants. Alhora és l’òrgan col·legiat que assumeix la tasca directiva i de de-
cisió política del Consell d’Estudiants a la Universitat Rovira i Virgili. A més, 
manté la interlocució amb l’equip de direcció i els vicerectorats competents 
en els afers d’estudiants.

2.  La Copresidència està formada per un copresident i una copresidenta amb 
el mateix rang de representació del Consell d’Estudiants, que actuen de for-
ma mancomunada.

 Sempre que sigui possible, és obligatori mantenir la paritat de gènere.

3.  El Ple del Consell d’Estudiants escull els copresidents mitjançant un procés 
electoral:

a)  Cada cop que es constitueixi un Ple nou, s’han d’elegir els copresidents 
per un mandat de dos anys.

b)  L’elecció es pot fer de manera presencial o virtual.

c)  El vot és  secret i no es pot delegar.

d)  Els candidats han de formalitzar la candidatura 15 dies abans del dia de 
les eleccions, perquè els copresidents sortints puguin fer arribar les can-
didatures als membres del Ple.

e)  Les persones que aspiren a presidència, si ho volen, poden fer una breu 
presentació el dia de la votació. 

f) El primer candidat i la primera candidata amb més vots seran escollits co-
presidents. 
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4.  Són funcions de la Copresidència: 

a) Representar el Consell d’Estudiants davant els òrgans de la Universitat i 
altres òrgans externs.

b) Vetllar perquè es compleixi el Reglament del Consell d’Estudiants.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, moderar els debats i suspendre’ls 
per	causes	justificades.

d) Coordinar el funcionament del Consell d’Estudiants i promoure les relaci-
ons amb les comissions o delegacions d’estudiants.

e) Canalitzar al Consell de Govern, a les comissions delegades, al Claustre 
i al Consell Social les propostes i acords del Ple, les comissions, les dele-
gacions d’estudiants dels centres de la URV,  les associacions i els grups 
d’estudiants. 

f) Vetllar per fer arribar al Ple la informació que es derivi del Consell de 
Govern, de les comissions delegades, de l’equip de direcció i del Consell 
Social.

g) Promoure anualment un pla de treball que ha d’aprovar el Ple.

h) Elaborar els pressupostos perquè els aprovi el Ple i gestionar-los. 

i) Garantir l’execució dels acords presos pel Ple del Consell d’Estudiants.

j) Administrar la plataforma de treball intern del Consell d’Estudiants a tra-
vés del campus virtual de la URV.

k) Totes aquelles que li delegui el Ple o es derivin del present reglament, de 
l’Estatut de la URV i de l’Estatut de l’estudiant universitari. 

5.  La Copresidència s’ha de reunir amb els representants dels estudiants al 
Consell de Govern com a mínim una vegada cada mes lectiu. Poden con-
vocar la reunió la Copresidència o, si ho sol·liciten, un mínim de dos dels 
representants	al	Consell	de	Govern	a	través	de	l’Oficina	de	l’Estudiant.	S’ha	
de publicar un comunicat d’acords després de cada reunió.

6.  Una vegada esgotada la legislatura, la Copresidència ha de seguir en funci-
ons	fins	que	es	constitueixi	el	nou	Ple.	Els	copresidents	sortints	poden	optar	
a ser escollits per un segon mandat.

Article 12. secretAri o secretàriA

1.  Exerceix les funcions de secretari o secretària un dels membres del Consell 
d’Estudiants designat pel Ple.

2.  Les funcions del secretari o secretària són: 

a) Redactar, organitzar i custodiar les actes i la documentació del Consell 
d’Estudiants.

b)	 Certificar	els	acords	del	Ple	del	Consell	d’Estudiants	de	la	Universitat	Ro-
vira i Virgili. 

c)	 Rebre	 i	 canalitzar	 les	 comunicacions,	 peticions	 i	 notificacions	 enviades	
pels membres del Ple i adreçades a ells mateixos. 

d) Redactar les actes del Ple.

e) En general, aquelles altres funcions inherents a la condició de secretari o 
secretària que li assigni el Ple.
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Article 13. tresorer o tresorerA

1.  Exerceix les funcions de tresorer o tresorera un dels membres del Consell 
d’Estudiants designat pel Ple.

2.  En cap cas les responsabilitats de tresoreria i secretaria poden recaure so-
bre la mateixa persona.

3.  Les funcions del tresorer o tresorera són:

a) Administrar la tresoreria i gestionar la comptabilitat del Consell d’Estudi-
ants.	L’Oficina	de	l’Estudiant	ha	de	supervisar	totes	les	despeses	i	opera-
cions econòmiques.

b) Autoritzar els pagaments de les despeses generades per l’activitat del 
Consell d’Estudiants. 

c) Assessorar la Copresidència en l’elaboració del pressupost i la liquidació 
dels exercicis anteriors.

d) Fer el seguiment de l’execució del pressupost, presentar la memòria eco-
nòmica, i donar-ne compte al Ple i a la Copresidència.

e) En general, aquelles altres funcions inherents a la condició de tresorer o 
tresorera que li assigni el Ple.

Article 14. comissió permAnent

1. Es l’òrgan consultiu, deliberatiu i de suport a les tasques inherents a la Co-
presidència,  que ajuda a l’execució de les activitats proposades pel Consell 
d’Estudiants i promou la participació, l’activitat i el bon funcionament del 
Consell. 

2. La Comissió Permanent està formada per:

a) Els copresidents.

b) El  secretar o secretària.

c) El  tresorer o tresorera.

d) Totes les persones coordinadores dels consells d’estudiants de centre o 
escola.

e) Un membre del Ple encarregat dels afers exteriors (CEUCAT, CEUNE, etc.).

f) Altres membres designats pel Consell i/o la Copresidència, com el cap de 
comunicació o els caps de grups de treball.

3. Les funcions de la Comissió Permanent són:

a) Col·laborar de forma activa a mantenir el cens de representants de junta 
de facultat, Claustre i les persones delegades dels centres.

b) Establir i elaborar les polítiques d’informació i participació dels estudiants.

c) Vetllar per fer arribar al Ple la informació que es derivi dels consells de 
centre i de l’activitat dels centres.

d) Aquelles que li hagin delegat el Ple i la Copresidència.

Article 15. finAnçAment

1.  El Consell d’Estudiants de la URV disposa d’una dotació econòmica assigna-
da al Pressupost anual de la URV.

2.  L’execució d’aquesta partida pressupostària es realitza des del Consell d’Es-
tudiants	a	través	de	l’Oficina	de	l’Estudiant,	sempre	segons	les	indicacions	
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del Ple del Consell d’Estudiants i/o la Copresidència, i la supervisió tècnica 
de	l’Oficina	de	l’Estudiant	i	el	Vicerectorat	d’Estudiants	i	Ocupabilitat.

Article 16. moció De censurA 
1.  Es pot impulsar un procés de moció de censura per substituir els membres 

de la Copresidència si el demanen tres representants dels estudiants al Con-
sell de Govern o un 30% dels membres del Ple.

2.  La moció de censura es pot presentar per substituir un o els dos membres 
de la Copresidència alhora.

3.  El procés de moció de censura s’ha de fer per escrit i requereix la presenta-
ció d’un o dos candidats per substituir els membres objecte de la moció.

4.  La votació de la moció de censura té lloc en una sessió extraordinària del 
Ple, que no pot tenir lloc abans dels deu dies hàbils ni més tard dels quinze 
dies hàbils següents a la data de presentació.

5.  No s’admet el vot per correu ni delegat.

6.  Un cop oberta la sessió, el primer signant de l’escrit de la moció disposa de, 
com a màxim, 30 minuts per exposar les raons que la fonamenten. Tot se-
guit, els membres objecte de la moció han de disposar d’un torn de rèplica 
amb idèntica durada. A continuació s’obre un torn d’intervencions amb un 
màxim	d’una	hora	i	mitja	que	distribueix	la	Copresidència.	Quan	hagi	fina-
litzat el debat, es vota la moció de censura de manera secreta i individual.

7.  L’aprovació de la moció de censura requereix el suport de la majoria abso-
luta dels membres reals de ple dret del Consell.

8.  El rebuig de la moció de censura impedeix que se’n pugui presentar una al-
tra	envers	el	qui	hagi	estat	objecte	de	moció	fins	al	curs	acadèmic	següent	
i, en tot cas, mai abans de sis mesos.

Article 17. els consells estuDiAnts De centre

1.  El consell d’estudiants de centre és el màxim òrgan de representació dels 
estudiants de cadascun dels centres de la URV, sens perjudici de les funci-
ons atribuïdes al Consell d’Estudiants de la URV.

2.  Es pot constituir un consell d’estudiants en cadascun dels centres de la URV.

3.  El consell d’estudiants de centre té plena autonomia en l’àmbit de les seves 
competències i funcions, i actua amb plena observança als principis de col-
laboració entre els diversos consells d’estudiants de centre i el Consell d’Es-
tudiants de la URV, amb els quals pot establir plans i programes d’actuació 
conjunts, sens perjudici de la preeminència del Consell d’Estudiants de la 
Universitat	en	cas	de	conflicte	competencial	o	d’interessos.

4.  Formen part del consell d’estudiants de centre els representants dels ense-
nyaments del centre amb representació als òrgans següents:

a) El Claustre Universitari.

b) La junta del centre respectiu.

c) Els consells dels departaments que són responsables de docència en al-
guns dels ensenyaments adscrits al centre. En aquest cas, cada represen-
tant només pot formar part del consell d’estudiants d’un centre.

d) Els delegats de grup. El nombre de delegats de grup del consell d’estudi-
ants de centre no pot excedir el 50% del total de membres. En cas que 
el nombre de delegats de grup excedeixi el 50% esmentat, els delegats 
han de designar d’entre ells els representants al consell d’estudiants de 
forma proporcional al nombre d’estudiants matriculats en cadascun dels 
ensenyaments adscrits al centre.
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5.  El mandat dels representants en el Claustre, les juntes de centre i els con-
sells de departament es regeix pel que estableix l’Estatut de la URV. El man-
dat de la resta de representants té una durada d’un any, corresponent a un 
curs acadèmic.

6.  Les funcions dels consells d’estudiants dels centres de la URV són:

a) Proposar el reglament del consell d’estudiants de centre, així com les 
possibles	modificacions,	perquè	se	sotmeti	al	vistiplau	del	Consell	d’Estu-
diants de la Universitat i a l’aprovació de la junta de centre.

b) Escollir-ne el coordinador o coordinadora.

c)	 Ratificar,	si	escau,	les	decisions	del	coordinador	o	coordinadora	.

d) Proposar iniciatives i manifestar l’opinió sobre problemes que afectin la 
comunitat universitària i, en especial, el centre i els ensenyaments que hi 
són adscrits.

e)	 Constituir	 comissions	 delegades	 i	 altres	 òrgans	 d’assessorament,	 i	 fi-
xar-ne la composició i les funcions.

7.  Un cop constituït, cada consell d’estudiants de centre ha d’elaborar el seu 
reglament de funcionament intern, d’acord amb el model que s’adjunta a 
aquest reglament com a annex 1 (annex del reglament del consell de cen-
tre). En cap cas el contingut dels reglaments de funcionament intern pot 
contradir les disposicions d’aquest reglament.

Article 18. reformA Del reglAment

1. La iniciativa de reforma d’aquest reglament correspon als copresidents o a 
un terç dels membres del Ple.

2. L’aprovació del projecte de reforma del Reglament correspon al Ple per ma-
joria absoluta dels membres presents en la reunió convocada a tal efecte.

3. El Reglament proposat pel Ple del Consell d’Estudiants l’aprova el Consell de 
Govern de la URV.

Disposició DerogAtòriA

1.  A partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma, queda derogada qualsevol 
normativa del mateix rang o inferior que s’oposi al contingut d’aquest docu-
ment.

2.  Queden derogades expressament les disposicions del Reglament del Consell 
d’Estudiants de la URV aprovat pel Consell de Govern el 22 de desembre de 
2011. 

Disposició finAl. entrADA en Vigor

Aquest reglament entra en vigor el dia que l’aprovi el Consell de Govern.


