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PREÀMBUL

Els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya estableixen la possibilitat de constituir federacions
d’unitats estructurals en l’article 19. El text de l’article diu:

Article 19. Federació d’unitats
La Universitat pot establir federacions d’unitats estructurals per coordinar i potenciar l’activitat acadèmica i
per utilitzar d’una manera adient els recursos.
La proposta de constitució d'una federació ha d'incloure la denominació, la finalitat, la composició i el
reglament corresponent.
La creació, la modificació i la supressió d’una federació correspon al Consell de Govern. La creació i la
modificació requereixen l’acord previ de les unitats acadèmiques implicades; la supressió en requereix
l’informe previ. Quan la federació inclou un centre docent, un institut universitari de recerca o una unitat
acadèmica que organitza ensenyaments oficials,  l'acord requereix  l'informe previ  favorable del  Consell
Social.

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), d’ara
endavant  l’Escola o  l’Escola de Camins, i el Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA), d’ara
endavant  el Departament, són unitats acadèmiques i, per tant, unitats estructurals d’acord amb els
articles 13 i  14 dels Estatuts de la UPC. Ambdues unitats tenen una coincidència molt  elevada en
composició i objectius. A més, les dues unitats han promogut, i els respectius òrgans de govern (Junta
d’Escola i Consell de Departament) han aprovat, proposar a l’equip de govern de la UPC la creació
d’una  Federació  en  la  qual  hi  participin  inicialment  aquestes  dues  unitats  acadèmiques,  podent
incorporar altres unitats en un futur, si escau.

És voluntat expressament manifestada per les dues unitats acadèmiques contribuir  a un bon
servei a la societat duent a terme unes funcions acadèmiques de la màxima qualitat, aspecte que hores
d’ara està acreditat per avaluacions externes d’aquesta qualitat. Però així mateix, volen millorar en tot
el que sigui possible i per això, coincidint amb la literalitat del text de l’article 19 dels Estatuts, volen
coordinar en tot allò que sigui possible les seves funcions i establir òrgans de govern conjunts que
coordinin aquest funcionament comú. Per això, els òrgans de govern respectius volen delegar el màxim
de competències i atribucions en uns òrgans de govern de la Federació per tal de no repetir processos,
simplificar procediments i apropar el funcionament de les institucions a la comunitat universitària i a la
societat.

Amb aquest document es vol concretar un acord que doni compliment a les aspiracions de les
dues unitats que, de manera coordinada amb l’equip de govern de la universitat, formalitzi la creació de
l’esmentada Federació i permeti la seva posada en funcionament d’acord amb el marc legal vigent.

ACORD DE CREACIÓ

Vista la proposta de l’Escola de Camins i del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, el Consell
de Govern de la UPC adopta els següents acords:

Primer.  En aplicació del que estableix l’article 19 dels Estatuts de la UPC, es crea la Federació
“Escola de Camins – Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental”, de comú acord amb aquestes
unitats acadèmiques. La Federació adoptarà inicialment el nom “UPC-Camins-BarcelonaTech”.

Segon.   S’estableixen com a objectius i funcions bàsiques de la Federació, a més de les que es
puguin establir reglamentàriament en el futur:



a) Establir  un funcionament conjunt  i  coordinat  de les  dues  unitats  acadèmiques,  amb la
creació  d’òrgans  col·legiats  i  unipersonals  de  govern  que  exerceixen  per  delegació  les
funcions, competències i atribucions  dels òrgans col·legiats i unipersonals de l’Escola i del
Departament, en tot allò que sigui possible.

b) Promoure la qualitat dels ensenyaments que s’imparteixen en l’Escola de Camins i vetllar
per la coherència de l'oferta formativa de grau, màster i doctorat.

c) Promoure la qualitat de la recerca i de la transferència de resultats de recerca que duen a
terme el PDI i els grups de recerca l’entorn de l’Escola i del DECA, afavorint la coordinació i
la col·laboració entre ells i també amb altres grups de recerca i altres unitats acadèmiques.

d) Promoure una política  de PDI  que a nivell  intern  estigui  coordinada amb les  activitats
acadèmiques, l’estabilització i la promoció del PDI del Departament i que tant a nivell intern
com extern afavoreixi la captació de PDI de la màxima excel·lència i qualitat, basada en la
valoració de mèrits personals.

e) Promoure la internacionalització,  la captació d’estudiants, la renovació de les titulacions
impartides  i  la  implantació  de  titulacions  noves i,  en  general,  la  implementació  de  les
polítiques transversals que requereixin d'una visió global resultat de les aportacions de les
propostes de l’Escola i del Departament, de manera coordinada amb l’equip de govern de la
universitat.

f) Vetllar per un funcionament coordinat dels serveis que la Unitat Transversal de Gestió de
l’Àmbit de Camins (UTGAC) presta a les unitats acadèmiques membres de la Federació i
altres unitats de l’entorn Camins.

Tercer.   S’aprova el reglament de la Federació, que figura annex a aquest acord de creació.

Quart.   El president de la Comissió Executiva de la Federació presentarà en un termini de sis
mesos un projecte d’actuació que desenvolupi aquest acord i concreti  un pla de treball  a mig
termini. Per elaborar aquesta proposta, la Federació tindrà, si escau, el suport de l’equip de govern
de la universitat i dels seus serveis centrals.
 

Barcelona, 19 de juliol de 2016
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Capítol I. Objecte, marc normatiu i funcions

Article 1. Objecte.
Aquest reglament té com a objecte regular l'organització i el funcionament de la Federació entre les unitats
acadèmiques  “Escola  Tècnica  Superior  d’Enginyers  de  Camins,  Canals  i  Ports  (ETSECCPB)”  i
“Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA)” de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), d’ara
endavant “la Federació”, a partir de la seva constitució.

Article 2. Marc normatiu.
Aquest reglament d’organització i funcionament es regeix per la legislació general i universitària vigent, pels
Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, pel Reglament electoral de la Universitat i, en tot el que
no hi està previst, pels reglaments de funcionament del Claustre Universitari i del Consell de Govern, en
aquest ordre, i per la resta de normativa que li és aplicable.

Article 3. Funcions.
3.1  És funció bàsica de la Federació constituir un marc de coordinació i de millora del servei de les unitats
membres, potenciant l’activitat acadèmica d'aquestes unitats i aprofundir i millorar les relacions amb el seu
entorn acadèmic, social, econòmic i productiu.
3.2 També li  corresponen, a més de les que li  atribueixen els Estatuts de la UPC i  la normativa de la
Universitat i de les que li encomani el Consell de Govern, les funcions següents:
a) Coordinar i impulsar la política acadèmica general de les unitats acadèmiques de la Federació pel que

fa a la docència, la recerca, la transferència de tecnologia i de coneixement i l'extensió universitària.
b) Coordinar la política de personal i de manera especial la promoció i estabilització del personal docent i

investigador de les unitats membres de la Federació, així com la captació de nou personal docent i
investigador.

c) Proposar mesures de col·laboració i coordinació entre els grups de recerca en què hi participa PDI de
la Federació amb altres grups de recerca de la UPC o d'altres universitats.

d) Vetllar per la coherència i qualitat de l'oferta formativa de grau, màster i doctorat i promoure la seva
activitat coordinada.

e) Promoure  la  qualitat,  visibilitat,  difusió,  interdisciplinarietat,  internacionalització  i  adequació  a  les
necessitats socials de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i l’extensió universitària.

f) Contribuir a la captació de més i millors estudiants per als diferents nivells de formació, titulacions i
programes impartits.

g) Proposar mesures de millora del funcionament i de la coordinació de les unitats acadèmiques de la
Federació i de la UTG de referència (UTGAC).

h) Totes aquelles funcions que li  siguin expressament delegades per acord dels òrgans de govern de
l’Escola de Camins o del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental.

Capítol II. Òrgans unipersonals: definició i funcions

Article 4. Òrgans unipersonals.
Els òrgans unipersonals de la Federació són els següents:

a) El president o presidenta, que és el director o directora de l’Escola de Camins.
b) El vicepresident o vicepresidenta, que és el director o directora del DECA.
c) El secretari o secretària executiu/va, que és el secretari o secretària del DECA.
d) El secretari o secretària d’organització, que és el secretari o secretària de l’Escola de Camins.
e) Els adjunts a la Presidència, que són els subdirectors o subdirectores de l’Escola de Camins,  el

subdirector o subdirectora del DECA i els adjunts a la Direcció del DECA.

Article 5. El president o presidenta.
5.1  El  president  o  presidenta  és  el  càrrec  unipersonal  de  màxim  rang  en  la  Federació;  coordina  el
funcionament i presideix els òrgans col·legiats de la Federació.
5.2  Correspon al president o presidenta de la Federació exercir les funcions següents:



a) Representar  la Federació i  coordinar la  difusió i  promoció de les activitats de la Federació davant
qualsevol entitat o representant extern a la Universitat.

b) Promoure convenis de col·laboració,  projectes conjunts o coordinats de recerca, dobles titulacions,
activitats de docència,  recerca i  transferència de tecnologia i  de coneixement,  en coordinació amb
entitats o experts externs.

c) Convocar i presidir les sessions dels òrgans col·legiats de la Federació.
d) Elaborar l’informe de gestió anual i sotmetre’l a la consideració i sanció de l’Assemblea General.
e) Totes les competències que, d’acord amb la normativa vigent, li atorgui la Universitat o li reconeguin els

òrgans col·legiats de la Federació.
5.3  El president o presidenta pot delegar algunes funcions en altres òrgans unipersonals de la Federació,
informant-ne a la Comissió Executiva.  
5.4  En cas d’absència, malaltia o vacant temporal a la direcció de l’Escola de Camins, el vicepresident
assumirà temporalment les funcions de presidència de la Federació.

Article 6. El vicepresident o vicepresidenta.
6.1 El vicepresident o vicepresidenta coordina la política de personal docent i investigador de les unitats de
la Federació i la relació de la Federació amb les unitats acadèmiques de la UPC.
6.2 El vicepresident o vicepresidenta té assignades les funcions següents:

a) Vetllar per una bona coordinació de les activitats acadèmiques de les unitats de la Federació.
b) Exercir  per  delegació  del  president  o  presidenta  aquelles  funcions  que  li  siguin  delegades

expressament.
c) Col·laborar en l’elaboració de l’informe de gestió anual de la Federació.
d) Vetllar per una bona coordinació i gestió dels recursos i les infraestructures acadèmiques de les unitats

de la Federació.
e) Totes les competències que, d’acord amb la normativa vigent, li encomani la Universitat o els òrgans

col·legiats i unipersonals de la Federació.
6.3  En cas d’absència, malaltia o vacant temporal a la direcció del DECA, el secretari executiu o secretària
executiva n’assumirà temporalment les funcions.

Article 7. El secretari executiu o secretària executiva.
7.1  El secretari executiu o secretària executiva té assignades les funcions següents:
a) Vetllar per una bona coordinació de la gestió de les activitats de la Federació.
b) Exercir  per  delegació  del  president  o  presidenta  aquelles  funcions  que  li  siguin  delegades

expressament.
c) Col·laborar en l’elaboració de l’informe de gestió anual de la Federació.
d) Coordinar la relació de la Federació amb la UTGAC per millorar la prestació de serveis a la comunitat.
e) Totes les competències que, d’acord amb la normativa vigent, li encomani la Universitat o els òrgans

col·legiats i unipersonals de la Federació.
7.2  En cas d’absència, malaltia o vacant temporal a la secretaria del DECA, el president de la Federació,
d’acord amb el vicepresident, assignarà temporalment les seves funcions a un dels adjunts a la Presidència.

Article 8. El secretari o secretària d’organització.
8.1 El secretari o secretària d’organització coordina les funcions de Secretaria dels òrgans col·legiats de la
Federació amb les unitats acadèmiques de la Federació i la UTGAC. 
8.2 Correspon al secretari o secretària d’organització exercir les següents funcions:

a) Donar curs a la convocatòria de les reunions dels òrgans col·legiats de la Federació i d’altres reunions
que decideixi convocar el president o presidenta de la Federació.

b) Donar fe dels acords i resolucions dels òrgans col·legiats de la Federació.
c) Redactar i custodiar les actes i, si escau, els enregistraments de les reunions dels òrgans col·legiats

que li corresponguin.
d) Garantir la difusió i publicitat dels acords, resolucions, reglaments i la resta de normes generals de

funcionament institucional entre els membres de la Federació.
e) Expedir certificacions de consultes, dictàmens, resolucions i acords aprovats.
f) Coordinar l’elaboració de la memòria anual de la Federació.
g) Altres funcions inherents al càrrec que li siguin encarregades expressament.



8.3  En cas d’absència, malaltia o vacant temporal a la secretaria de l’Escola de Camins, el president de la
Federació assignarà temporalment les seves funcions a un dels adjunts a la Presidència.

Article 9. Els adjunts a la Presidència.
9.1  Els subdirectors o subdirectores de l’Escola de Camins, el subdirector o subdirectora del DECA i els
adjunts a la Direcció del DECA tenen la condició d’adjunts a la Presidència de la Federació.
9.2  El president o presidenta, d’acord amb el vicepresident o vicepresidenta, assigna funcions als adjunts a
la Presidència, en el marc de la Federació i de les unitats que la formen. 

Capítol III. Òrgans col·legiats: definició i funcions

Article 10. Òrgans col·legiats.
Els òrgans col·legiats de la Federació són els següents:

a) L’Assemblea General.
b) La Comissió Executiva.
c) La Comissió d’Estratègia, Planificació i Qualitat Acadèmica (CEPQA).

Article 11. L’Assemblea General.
11.1 Naturalesa i  composició.  L’Assemblea general  és l’òrgan col·legiat  de màxima representació de la
Federació. El president o presidenta de la Federació ho és de l’Assemblea General; el secretari o secretària
d’organització ho és de l’Assemblea General. L’Assemblea General està formada per tots els membres de la
Junta  d’Escola  de  l’ETSECCPB i  del  Consell  de  Departament  del  DECA que  es  reuneixen  en  sessió
conjunta i simultània. Es reuneix de forma ordinària una vegada a l’any.
11.2 Convocatòria. La convocatòria de les sessions ordinàries correspon al president o presidenta i s’ha de
trametre amb una antelació mínima de set dies naturals pels mitjans electrònics admesos per la Universitat.
A la convocatòria s’hi ha d’especificar el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia de la reunió i l’adreça web en què
es pot accedir als documents que corresponen a l’ordre del dia. La documentació ha de ser accessible amb
una antelació mínima de cinc dies naturals abans de la data de la sessió. Excepcionalment, els documents
que no es poden difondre amb l’antelació prevista han d’estar a disposició dels membres de l’Assemblea
General,  en tot cas, el  dia hàbil  anterior  al  de la sessió.  L’Assemblea General  es pot reunir  en sessió
extraordinària si hi ha temes d’urgència que ho justifiquin; en aquest cas la iniciativa de la convocatòria
correspon al president o presidenta o bé al trenta per cent dels membres de l’Assemblea General.
11.3 Constitució. Per a que la constitució de l’Assemblea General sigui vàlida cal la presència del president
o presidenta i el secretari o secretària, o les persones que els substitueixin, si és el cas, i com a mínim més
de la  meitat  dels  seus  membres.  Si  no  hi  ha  quòrum,  l’Assemblea  General  es  constitueix  en  segona
convocatòria trenta minuts després de l'assenyalada per a la primera convocatòria i cal que hi assisteixin
com a mínim la tercera part dels membres
11.4 Acords. L’Assemblea General adopta acords per consens o quan els vots favorables superen als vots
no favorables. Atesa la naturalesa de l’acord, el President pot decidir requerir la ratificació específica de
l’acord per part de la Junta d’Escola i/o del Consell del Departament.

Article 12. La Comissió Executiva.
12.1 Naturalesa. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de coordinació de la Federació i exerceix les
funcions de coordinació, direcció i gestió de la Federació.
12.2 Composició. La Comissió Executiva està formada per:

a) El president o presidenta de la Federació.
b) El vicepresident o vicepresidenta.
c) El secretari executiu o secretària executiva.
d) El secretari o secretària d’organització.
e) Els adjunts a la Presidència.
f) El o la cap de la UTGAC.

12.3   Funcions.  La  Comissió  Executiva  està  presidida  pel  president  o  presidenta  de  la  Federació  i  li
corresponen les següents funcions:



a) Fer el seguiment de l’activitat acadèmica (docència, recerca i transferència) de les unitats acadèmiques
que  componen  la  Federació  i  presentar  accions  de  coordinació,  promoció,  potenciació  i  difusió
d’aquesta activitat acadèmica.

b) Demanar a la CEPQA assessoria,  opinió,  informes o qualsevol  altre actuació inclosa en les seves
funcions, relatives a temes acadèmics de la Federació.

c) Proposar  actuacions  en  processos  de  selecció,  formació,  avaluació,  estabilització  i  promoció  del
personal docent i investigador adscrit a les unitats acadèmiques de la Federació.

d) Proposar actuacions de seguiment  de la qualitat,  la idoneïtat,  la creació o la supressió de graus i
màster universitaris de l’Escola de Camins.

e) Proposar actuacions de coordinació, desenvolupament, modificació, creació i supressió de programes
de doctorat coordinats per les unitats acadèmiques de la Federació.

f) Proposar  mesures  encaminades  al  foment  i  la  coordinació  de  la  recerca  del  personal  docent  i
investigador o l’organització d’activitats de formació permanent universitària i d’extensió universitària.

g) Aprovar la proposta de pressupost anual de funcionament de la Federació i d’altres recursos necessaris
per dur a terme les seves funcions, per ser elevada a l’Assemblea General per a la seva ratificació, si
escau.

h) Aprovar el pla estratègic de la Federació, que ha d’elaborar la CEPQA, en el marc de la planificació
estratègica de la Universitat.

i) Constituir les comissions que consideri oportunes amb les finalitats i atribucions que defineixi.
j) Proposar  canvis  en  el  reglament  d’organització  i  funcionament  de  la  Federació  perquè  l’aprovi

posteriorment el Consell de Govern.
k) Aprovar iniciatives i aspiracions i manifestar la seva opinió sobre matèries que afecten a la Federació o

el seu entorn.
l) Aprovar la proposta d’informe de gestió anual de la Federació, a proposta de la Presidència, per tal de

ser elevat a l’Assemblea General per a la seva ratificació, si escau.
12.4   Reunions.  La  Comissió  Executiva  es  reuneix  en  sessió  ordinària,  com a  mínim amb freqüència
bimestral. Es pot reunir en sessió extraordinària si hi ha temes d'urgència que ho justifiquin; en aquest cas,
la iniciativa de la convocatòria correspon al seu president o presidenta.
12.5 Convocatòria i documentació. El president o presidenta convoca la Comissió Executiva. El secretari o
secretària d’organització ho és de la Comissió Executiva. La convocatòria de les sessions ordinàries s’ha de
trametre amb una antelació mínima de set dies naturals pels mitjans electrònics admesos per la Universitat.
A la convocatòria s’hi ha d’especificar el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia de la reunió i la documentació
que correspongui ha de ser accessible amb una antelació mínima de cinc dies naturals abans de la data de
la sessió. Excepcionalment, els documents que no es poden difondre amb l’antelació prevista han d’estar
disponibles el dia hàbil anterior al de la sessió. Els acords s’adopten per consens o per majoria; el vot del
president o presidenta és de qualitat.

Article 13. La Comissió d'Estratègia, Planificació i Qualitat Acadèmica (CEPQA)
13.1 Naturalesa. La Comissió d'Estratègia, Planificació i Qualitat Acadèmica (CEPQA) és l'òrgan col·legiat
de la Federació de suport i assessorament a la Presidència i a la Comissió Executiva en matèria d'estratègia
i planificació de les activitats acadèmiques, d’avaluació del personal docent i investigador, d’estabilització i
promoció de PDI i de captació de nou PDI per a les unitats acadèmiques.
13.2 Funcions. La CEPQA té les atribucions i funcions que li encomana aquest reglament, en el marc dels
Estatuts de la UPC i de la normativa vigent. En particular, corresponen a la CEPQA les següents funcions:

a) Emetre informes sobre qualsevol tema de naturalesa acadèmica que li demanin la Presidència o la
Comissió Executiva de la Federació.

b) Assessorar  en  l'estratègia  i  planificació  de  les  activitats  acadèmiques  docents  i  investigadores,
desenvolupades en les unitats estructurals de la Federació.

c) Assessorar i emetre informes previs per a la implantació de nous estudis a l’Escola de Camins.
d) Assessorar i emetre informes sobre la qualitat de les activitats acadèmiques de les unitats de la

Federació i proposar mesures de seguiment i millora.
e) Assessorar en matèria d’avaluació del personal docent i investigador de la Federació per millorar

l’activitat acadèmica d’aquest personal.
f) Assessorar en matèria d’estabilització i promoció del PDI i en la captació de nou PDI.

13.3 Composició. La CEPQA està constituïda pels següents membres:



a) Membres nats. El president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta, el secretari executiu o
secretària  executiva  i el secretari o secretària d’organització.

b) Membres  electius.  Vuit  membres  del  PDI  doctor  amb vinculació  permanent  adscrits  al  DECA i
vinculats a l’Escola de Camins, elegits entre i per aquest PDI, dos estudiants de grau i màster (un
designat pels EGM de la Junta de l’Escola de Camins i  un designat pels EGM del  Consell  del
DECA) i dos membres del PAS elegits per aquest col·lectiu.

c) Membres  externs.  Cinc  membres  procedents  d'altres  unitats  o  universitats,  dels  col·legis
professionals o de l'àmbit professional, elegits per la Comissió Executiva per una majoria de dos
terços dels seus membres, a proposta del president de la Federació.

13.4 Sessions, documentació i acords. El president o presidenta presideix i convoca la CEPQA. El secretari
o secretària d’organització ho és de la CEPQA. La convocatòria de les sessions ordinàries correspon al
president  o  presidenta  i  s’ha  de trametre  amb una antelació mínima de set  dies  naturals  pels  mitjans
electrònics admesos per la Universitat. A la convocatòria s’hi ha d’especificar el lloc, la data, l’hora i l’ordre
del dia de la reunió i la documentació que correspongui ha de ser accessible amb una antelació mínima de
cinc dies naturals abans de la data de la sessió. Excepcionalment, els documents que no es poden difondre
amb l’antelació prevista han d’estar disponibles el dia hàbil anterior al de la sessió. Els acords s’adopten per
consens o per majoria de vots.
13.5 Mandat. Els membres electius de la CEPQA es renoven quan es renoven els membres electius de les
unitats de la Federació.

Capítol IV. Reforma del Reglament

Article 14. Titulars de la iniciativa
Poden promoure la proposta de modificació d'aquest reglament:

a) El president o presidenta de la Federació.
b) Un mínim del vint-i-cinc per cent dels membres de la Comissió Executiva.
c) Un mínim del vint-i-cinc per cent dels membres de l’Assemblea General.

Article 15. Procediment
15.1 La proposta de modificació del Reglament de la Federació ha d'anar acompanyada d’un escrit  de
motivació i ha d’incloure el text de modificació proposat.
15.2 L’aprovació de la proposta de modificació d'aquest Reglament requereix un quòrum d’assistència de
més de la meitat dels membres de tots els òrgans de govern de les unitats estructurals que composen la
Federació i el vot favorable, com a mínim, de dos terços dels vots emesos vàlidament.
15.3 Un cop aprovada la proposta, l'expedient es tramet al Consell de Govern per al seu debat i aprovació,
si escau.

Disposicions finals i transitòries

Disposició final 1. Règim electoral
Els acords dels òrgans col·legiats de la Federació que, en virtut de la normativa que els és aplicable, tenen
com a objecte l’elecció d’òrgans unipersonals o d’òrgans col·legiats són acords d’òrgans i no es consideren
processos electorals. Aquestes votacions es regeixen pel que preveu la legislació bàsica reguladora dels
òrgans col·legiats, aquest reglament d’organització i funcionament.

Disposició final 2. Entrada en vigor
Aquest reglament d’organització i funcionament entrarà en vigor l’endemà del dia en què l’aprovi el Consell
de Govern de la Universitat.



Disposició final 3. Nom de la Federació
La Federació adopta la denominació legal de “UPC–Camins–BarcelonaTECH”.

Disposició final 4. Seu de la Federació
La Federació té la seu a l’edifici C2 del Campus Nord de la UPC.

Disposició transitòria. Constitució de la CEPQA
El president o presidenta de la Federació iniciarà el procés per constituir la CEPQA en un termini màxim de
dos mesos a partir de la data d’aprovació d’aquest Reglament. La CEPQA haurà d’estar constituïda en un
termini no superior a quatre mesos.


