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1. Introducció 

 

Dubtes i consultes és un canal d'informació establert per la Universitat de Barcelona que 

permet adreçar a l'administració universitària dubtes i consultes sobre tots els àmbits de 

l'activitat universitària i els serveis que ofereixen els centres de la UB. 

 

A través d'aquest tràmit s'ofereix als ciutadans l'opció de manifestar els dubtes i consultes.  

 

Aquesta eina ha estat dissenyada per complir els sistemes de garantia interna de qualitat 

dels centres, establerts en el marc de les polítiques d'assegurament de la qualitat i sistemes 

d'informació en tots els àmbits d'actuació de la UB.  

Els resultats incideixen en la presa de decisions i la millora de la qualitat de la institució. 

 

Aquest tràmit no té en cap cas la consideració de recurs administratiu i la seva presentació 

no implica la interrupció dels terminis establerts en la normativa vigent. 

 

En el termini de trenta dies hàbils des de la presentació, la unitat responsable respondrà el 

dubte o la consulta, i comunicarà la resposta a l'adreça de correu electrònic que s'hagi indicat 

a efectes de notificació. 

 

2. Com enviar una sol·licitud 

 

En la pantalla de benvinguda s’expliquen els dos tipus d’accés per enviar les sol·licituds 

segons el col·lectiu. 
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2.1 Sol·licitud per a col·lectius UB  

 

Quan seleccioneu l’opció Col·lectiu UB, si no esteu autenticats amb les credencials UB, haureu 

d’autenticar-vos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas que esteu autenticats, accedireu al formulari  amb les vostres dades (nom i cognoms, 

DNI i adreça electrònica).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans de continuar, heu de marcar Declaro que he llegit el dret d'informació i consento expressament el 
tractament de les meves dades en els termes exposats. 
Si continueu es generarà un document PDF amb les dades introduïdes que haureu de 

confirmar. 

Camps de la sol·licitud per omplir: 

 

• Dades personals de la persona 

interessada. 

• Dades de contacte: Adreça 

electrònica i telèfon de 

contacte. 

• Exposició: Exposició del dubte 

o consulta 

• Destinació: Unitat triada en 

l’inici. 

• Protecció de dades: Informació 

sobre el reglament general de 

protecció de dades (RGPD)  

 

• Llista de documents adjunts 

justificatius: Es poden adjuntar 

fins a deu fitxers en format PDF 

que no superin els 2MB en 

total. 
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Abans de confirmar (finalitzar) la sol·licitud podeu consultar el document PDF amb les dades 

personals introduïdes i /o tornar enrere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada confirmada (finalitzada):  

• En la pantalla es mostra el resum de la sol·licitud i els documents generats  

• Rebreu un email amb el número de la sol·licitud i un enllaç per consultar l’estat de la 

sol·licitud 

• La unitat triada a l’inici rep la sol·licitud 
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2.2 Sol·licitud per a usuaris externs 

 

Quan seleccioneu l’opció Externs, haureu d’introduir una adreça electrònica per accedir al 

formulari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans de continuar, heu de marcar Declaro que he llegit el dret d'informació i consento expressament el 
tractament de les meves dades en els termes exposats. 
 

Rebreu un email amb l’enllaç d’accés al formulari per a continuar amb la sol·licitud.  

 

Important: el temini per accedir a l’enllaç i enviar el formulari és de quinze minuts. 
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En cas que esteu autenticats, accedireu al formulari, amb les vostres dades (nom i cognoms, 

DNI i adreça electrònica).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans de continuar, heu de marcar Declaro que he llegit el dret d'informació i consento expressament el 
tractament de les meves dades en els termes exposats. 
 
Si continueu es generarà un document PDF amb les dades introduïdes que haureu de 

confirmar. 

Camps de la sol·licitud per omplir: 

 

• Dades personals de la persona 

interessada. 

• Dades de contacte: Adreça 

electrònica i telèfon de 

contacte. 

• Exposició: Exposició del dubte 

o consulta 

• Destinació: Unitat triada en 

l’inici. 

• Protecció de dades: Informació 

sobre el reglament general de 

protecció de dades (RGPD)  

 

• Llista de documents adjunts 

justificatius: Es poden adjuntar 

fins a deu fitxers en format PDF 

que no superin els 2MB en 

total. 
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Abans de confirmar (finalitzar) la sol·licitud podeu consultar el document PDF amb les dades 

personals introduïdes i /o tornar enrere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada confirmada (finalitzada):  

• A la pantalla mostra el resum de la sol·licitud i els documents generats.  

• Rebreu un email amb el número de la sol·licitud i un enllaç per consultar l’estat de la 

sol·licitud. 

• La unitat triada a l’inici rep la sol·licitud. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.. 
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