NORMATIVA BÀSICA DELS DELEGATS I DELEGADES DE GRUPS ACADÈMICS
Preàmbul
Aprovada la moció del Claustre de la UAB celebrat el dia 21 de març de 2013 es posa de
manifest la necessitat de regular la figura de delegats/des d’estudiants de la UAB en el sí
de les Facultats o Escoles Universitàries i en aquelles altres estructures que així ho
tinguin previst en els seus reglaments.
En conseqüència, la Comissió d’Afers d’Estudiants de 17 de juny de 2013 va debatre els
criteris que s’haurien de tenir presents en l’elaboració de la norma que reguli aquesta
figura i, després de definir les línies generals que s’haurien de seguir, es va constituir un
grup per a la seva elaboració. Aquest grup de treball ha estat constituït per la
Vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la coordinadora tècnica de Participació, membres
del Consell d’Estudiants de la UAB, estudiants que han estat escollits delegats o
delegades d’estudiants dels seus respectius estudis, i vicedeganes i vicedegans
d’estudiants.
Aquesta normativa inclou les disposicions comunes de la figura de delegat o delegada de
grup acadèmic de tota la UAB. Cada Facultat o Escola acordarà i farà la difusió de la
seva adaptació a les necessitats, casuístiques i pràctiques vigents.
Article 1. Naturalesa dels delegats i delegades d’estudiants
1.1. Són delegats o delegades d’estudiants aquells estudiants de la UAB matriculats
durant el l’any acadèmic en curs que correspongui i que hagin estat escollits pels
companys i companyes de grup acadèmic.
1.2. El grup acadèmic serà definit per la Facultat o Escola i pot comprendre un curs, una
titulació, una menció o especialització en funció de l’organització i estructura de cada un
dels estudis de grau.
1.3. El nombre de delegats o delegades per grup acadèmic serà aprovat per la Junta
Permanent de cada Facultat o Escola a proposta del Deganat i del Consell d’Estudiants,
segons el nombre d’estudiants matriculats, els estudis que s’hi imparteixen i la seva
organització i funcionament.
1.4. El delegat o delegada d’un grup acadèmic pot ser escollit també, com a
representant del Consell d’Estudiants de la Facultat (CEFac), i com a representant del
Consell d’Estudiants de la UAB (CEUAB).
Article 2. Funcions dels/de les delegats/des
2.1. Corresponen als/a les delegats/des del grup acadèmic les funcions següents:
a) Defensar els drets i vetllar pel compliment dels deures dels/les estudiants als/a les
quals representen.
b) Canalitzar les inquietuds, necessitats, problemes i propostes del grup acadèmic al
qual representen.
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c) Fomentar la participació dels/les estudiants als òrgans de seguiment acadèmic dels
estudis que correspongui (Comissió de Docència o equivalent).
d) Convocar totes les reunions que considerin oportunes amb els/les estudiants que
representen, per iniciativa pròpia o a petició del seu grup acadèmic.
e) Informar periòdicament al grup acadèmic de les activitats desenvolupades en
l'exercici de les seves funcions.
f) Participar en la Comissions de Docència (o òrgan equivalent) de la seva titulació, de
conformitat amb la normativa aplicable.
g) Participar en les trobades de delegats/es de grup acadèmic organitzades pel
vicerectorat de referència.
h) Destinar la informació rebuda amb motiu del càrrec a les finalitats associades al
mateix.
i) Preservar la confidencialitat de la informació obtinguda amb motiu del càrrec sempre
que s’estableixi aquest caràcter.
j) Guardar secret absolut d’aquelles dades de caràcter personal a les que tingui accés en
l’exercici de les seves funcions.
k) Aquelles altres que per raó del seu càrrec li atribueixi la normativa que sigui
d’aplicació
2.2. El/la delegat/da del grup acadèmic exercirà les seves funcions amb la màxima
consideració als òrgans de la Facultat o Escola i de la UAB, amb absolut respecte als
membres que en formin part.
Article 3. Elecció dels/de les delegats/des i calendari
3.1. Tots/es els/les estudiants que formin part del grup acadèmic poden presentar‐se
com a candidats/es a delegats/des del grup.
3.2 Les candidatures dels/les estudiants matriculats/des en el grup acadèmic que es
presentin a delegat/des seran de caràcter unipersonal.
3.3. L’elecció del candidat/a serà a mà alçada, tret que qualsevol estudiant membre del
grup acadèmic demani una votació secreta. Resultarà escollit/da delegat/da aquell/a
estudiant que tingui un major nombre de vots.
3.4. Els/les estudiants escollits/des delegats/des, ho seran des del moment de la seva
elecció fins la finalització del curs acadèmic, llevat dels casos previstos a l’article 5
3.5. El calendari d’eleccions a delegat/da del grup acadèmic el fixarà Facultat o Escola,
de forma acordada entre el Deganat i el Consell d’Estudiants, un cop actualitzat el cens
de matrícula de la UAB a l’inici de cada curs i sempre abans del 31 d’octubre.
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Article 4. Relació dels delegats/es amb la facultat o escola i l’àmbit de
Participació o equivalent.
4.1. Correspon al/la coordinador/a de grau i/o vicedegà/na d’estudiants vetllar per a que
tots els grups acadèmics tinguin delegat/da i, dins de les possibilitats i característiques
de cada titulació, que aquesta representació sigui paritària per sexe.
4.2. Correspon a l’àmbit de Participació o equivalent la formació dels/de les delegats/des
de grup, informar-los de totes les qüestions que els siguin d’interès, fer difusió de la
seva tasca i fer publicitat dels seus nomenaments.
Article 5. Renúncia i pèrdua de condició de delegat/a
5.1. Els/les delegats/des de grup acadèmic poden renunciar a aquesta condició en
qualsevol moment del curs acadèmic. En la mesura del possible, el/la delegat/da
continuarà en funcions fins que el grup acadèmic faci una nova tria de delegat/da si
s’escau.
5.2. L’incompliment de les funcions assenyalades podrà comportar la pèrdua de la
condició de delegat/da a instàncies del grup acadèmic al que representa o a proposta del
coordinador/a dels estudis de grau o vicedegà/na d’estudiants.
5.3 . La renúncia del delegat/da o la pèrdua de la condició de delegat/da cal que sigui
comunicada al coordinador/a d’estudis de grau, al vicedegà/na d’estudiants i l’àmbit de
Participació o equivalent per tal que sigui efectiva.
Article 6. Reconeixement acadèmic de la condició de delegats i delegades de
grup acadèmic
Els delegats i les delegades de grup acadèmic podran sol∙licitar el reconeixement de la
seva tasca com a representants d’estudiants de conformitat amb la normativa aplicable.
Article 7. Caràcter bàsic de la normativa
La present normativa constitueix el règim bàsic dels delegats i les delegades de grup
acadèmic i per tant, les Facultats i Escoles de la UAB queden habilitades per
desenvolupar les disposicions d’aquest règim.
Disposició addicional única
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern
de la UAB.
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