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ELECCIONS ALS ÓRGANS DE GOVERN 

Criteris d’elaboració dels censos d’estudiants 

CONDICIÓ D’ELECTOR 

Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona (Aprovat pel Claustre Universitari, 
l’11/11/2019, modificat el 15 de juliol de 2020 i modificat el 14 de desembre de 2021) 

Article 4.1. 

c) Tots els estudiants que estiguin matriculats a un grau, màster universitari, complements de 
formació i programes de doctorat que, en la data de publicació del cens, tinguin la matrícula 
activa (no anul·lada) en algun centre de la Universitat de Barcelona, en les condicions que 
s’estableixen en aquest Reglament. També els estudiants d’ensenyaments universitaris en que 
participi la Universitat de Barcelona coordinats per una universitat pública catalana. 

Article 4.5. 

No son electors ni elegibles: 

a) els estudiants de màsters propis, postgraus propis i altres estudis propis de la Universitat, 
b) els estudiants de mobilitat d’entrada, 
c) el professorat, el personal d’administració i serveis i els estudiants dels centres adscrits. 

Article 5.1. 

Llevat de manifestació en sentit contrari, en el supòsit de pertànyer a més d’un col·lectiu de la comunitat 
universitària, la condició de membre del personal acadèmic té preferència respecte de les restants i la 
condició de membre del personal d’administració i serveis, respecte la d’estudiant. Els investigadors 
predoctorals en formació formen part, inicialment, del cens d’estudiants. 

Un cop publicat el cens provisional, es pot demanar el canvi de col·lectiu a la Secretaria General, en el 
cas d’eleccions al Claustre Universitari o a rector o rectora, i al degà o degana, en la resta de casos.  

Article 5.2. 

En les eleccions a Claustre Universitari o a rector o rectora en què l’electorat ha d’estar inclòs en un únic 
cens electoral s’estableix per a l’alumnat els criteris següents, llevat de manifestació en sentit contrari 
presentada, abans de la publicació del cens definitiu, a la Secretaria General: 

a) l’alumnat matriculat en estudis de grau, màster universitari i doctorat consta en el cens de la titulació 
que tingui un nivell acadèmic superior.  

b) l’alumnat matriculat en dos o més ensenyaments oficials del mateix nivell acadèmic consta en el cens 
de l’ensenyament matriculat en primer lloc,  

c) l’alumnat que estigui cursant una doble titulació consta en el cens del centre coordinador de la 
titulació. 
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ALUMNES QUE HAN D’APARÈIXER AL CENS 

Un cop establerts quins són els ensenyaments que participaran de les eleccions o referèndum, formaran part 
del cens tots aquells estudiants matriculats en algun d’aquests ensenyament que en la data de tancament  
no tenen la matrícula anul·lada en cap supòsit. 

Els ensenyaments a tenir en compte són: 

 Graus, inclòs l’ensenyament propi d’Investigació Privada que té a tots els efectes la consideració de 
grau. 

 Màsters universitaris oficials i complements de formació. 
 Doctorat EEES, inclosos els investigadors predoctorals amb contracte actiu. Es farà un creuament 

amb Relacions Laborals per a que ells puguin incloure en els censos de PDI aquells doctorands que 
encara no s'hagin matriculat però tinguin contracte actiu. 
 

Queden exclosos del cens encara que estiguin matriculats en un d’aquests ensenyaments: 
 

 Els estudiants que pertanyen a les circumscripcions de PAS i PDI segons el cens confeccionat per 
Relacions Laborals. 

 
Tal i com s’especifica al punt 4.5 del reglament, queden exclosos: 
 

 Els estudiants dels centres adscrits. 
 Els estudiants de màsters propis, postgraus propis i altres estudis propis de la Universitat. 
 Els estudiants de programes de mobilitat d’altres universitats. 

Els estudiants d’ensenyaments interuniversitaris on participa la UB i la universitat coordinadora és una 
universitat catalana diferent de la UB també s’inclouen al cens. En aquests casos es demana a la universitat 
coordinadora que es faciliti un llistat amb els alumnes que formen part del cens. 
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CIRCUMSCRIPCIONS 

Quan per a les eleccions a un mateix òrgan hi hagi diferents circumscripcions dins del col·lectiu d’estudiants, 
els estudiants que tinguin dret a vot ho faran a una única circumscripció. Els criteris i prioritat per decidir a 
quina circumscripció són:  

 
1. Per nivell d’ensenyament en següent ordre: 

 
o Doctorat 
o Màster universitari 
o Complements de formació al màster universitari 
o Grau 

 
2. Els estudiants que estiguin cursant més d’un ensenyament del mateix nivell, votaran a la 

circumscripció de l’ensenyament on es va matricular per 1r cop segons l’any d’inici que figura a 
la carpeta d’alumne-ensenyament 

 
3. Els estudiants que estiguin cursant una doble titulació de dues titulacions a diferents facultats, 

votaran a la circumscripció de l’ensenyament coordinador. 

 
CENTRES DE VOTACIÓ 

Quan la circumscripció electoral abasta més d’una facultat, pot interessar presentar els resultats per centres 
de votació. En aquest cas, el centre de votació per defecte és on l’alumne gestiona la seva matrícula: 

 Els doctorands en el centre on s’han matriculat (doctorats intercentre). 
 Els alumnes de titulacions dobles (graus o màsters) quan els dos ensenyaments són de diferents 

facultats. En aquest cas el centre és el de l’ensenyament coordinador. 
 Els alumnes de Ciències Biomèdiques amb matrícula a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

votaran al campus de Bellvitge. Els matriculats a la Facultat de Biologia ho faran en aquesta facultat. 
 Els alumnes del màster d’Innovació i Emprenedoria Biomèdica a la Facultat de Física.   

A les següents facultats es consideren sempre dos centres de votació diferent: 

 Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 
o Campus Bellvitge. 
o Campus Clínic. 

 Facultat de Farmàcia i Nutrició 
o Campus Diagonal 
o Campus de l’Alimentació Torribera. 

 
Quan un estudiant està matriculat a més d’un centre dintre d’una mateixa circumscripció, els criteris per a 
prioritzar seran els mateixos que quan un estudiant pertany a més d’una circumscripció.  
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PUBLICACIÓ DELS CENSOS I RECLAMACIONS 

Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona (Aprovat pel Claustre Universitari, 
l’11/11/2019, modificat el 15 de juliol de 2020 i modificat el 14 de desembre de 2021) 

Article 17.4 

 
El cens provisional queda tancat 5 dies abans del dia de la convocatòria d’eleccions.  

Article 18.1 

El cens electoral provisional es fa públic l’endemà de la convocatòria de les eleccions a la seu 
electrònica de la Universitat. També es publica, addicionalment, als taulers d’anuncis de les 
dependències acadèmiques i administratives corres ponents.  

Article 18.2 

El cens electoral provisional ha d’estar exposat públicament vuit dies a comptar de l’endemà de la 
convocatòria de les eleccions, als efectes de consulta i reclamació. En aquest termini, qualsevol 
persona interessada pot presentar a través del corresponent aplicatiu telemàtic una reclamació 
degudament signada davant dels serveis administratius que l’hagin confeccionat, els quals s’han de 
pronunciar raonadament en el termini de dos dies.  

Article 18.3 

Contra la resolució que resolgui la reclamació, es pot interposar un recurs davant de la Junta Electoral 
Permanent en el termini de tres dies. La Junta Electoral Permanent l’ha de resoldre en el termini 
màxim de deu dies i, en tot cas, abans de l’elecció.  

Article 18.4 

En el termini de tres dies a comptar de la fi del període d’exposició del cens electoral provisional, es 
fa públic el cens electoral definitiu, sens perjudici d’aclariments posteriors derivats de la resolució dels 
recursos davant de la Junta Electoral Permanent.  
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CENS PROVISIONAL 

A partir de la data de publicació, l’estudiant podrà consultar mitjançant la seva Intranet de MonUB per a cada 
elecció convocada. 
 

 Si consta en el cens i el centre de votació assignat.  
 Si, tot i tenir dret a constar en el cens, també consta al cens de PAS o PDI i per tant no pot exercir el 

dret a vot com a estudiant. 
 
També tindrà disponible un formulari, a la mateixa pàgina de consulta del cens a MonUB, per fer arribar, si 
escau, la corresponent reclamació. Igualment podrà realitzar consultes a través de l’adreça 
planificacio.acad@ub.edu 
 
 
CENS DEFINITIU 

El cens definitiu s’elabora amb els mateixos estudiants que el cens provisional amb les següents 
modificacions: 

 S’afegeixen aquells estudiants que han presentat una reclamació que s’ha resolt 
positivament. 

 S’afegeixen o es treuen els estudiants que han presentat una sol·licitud per a un canvi de 
col·lectiu o circumscripció i s’ha resolt favorablement. 

La publicació del cens es farà tres dies hàbils dies a comptar de la fi del període d’exposició del cens electoral 
provisional.  

L’estudiant podrà consultar mitjançant la seva Intranet de MonUB per a cada elecció convocada. 
 

 Si consta en el cens i el centre de votació assignat.  
 Si, tot i tenir dret a constar en el cens, també consta al cens de PAS o PDI i per tant no pot exercir el 

dret a vot com a estudiant. 

El formulari per a presentar reclamacions quedarà inhabilitat. 

Un cop proclamades les candidatures, per manca de candidatures o per haver candidatura única, es pot donar 
el cas de que les eleccions en una determinada circumscripció quedin desconvocades. En aquest cas es 
canviarà el missatge a MonUB informant que les eleccions han estat desconvocades i el motiu. 
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GESTIÓ DE LES RECLAMACIONS 

A la pàgina web on se’ls informa de la inclusió als censos provisionals per a les diferents eleccions convocades 
tenen accés a un formulari per poder efectuar les reclamacions que consideren oportunes. 

Aquest formulari ja no estarà a disposició dels estudiants un cop finalitzat el termini per a la presentació de 
reclamacions. 

Les reclamacions són contestades en una primera instància per correu electrònic en el termini de dos dies 
hàbils per Planificació Academicodocent  

Quan la reclamació sigui desestimada, s’envia resolució signada electrònicament pel cap de Planificació 
Academicodocent via notificació eNotum i s’envia còpia a l’oficina d’eleccions. 

L’estudiant tindrà tres dies hàbils per presentar recurs davant de la Junta Electoral Permanent.   


