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PREÀMBUL
La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica d’Universitats, ha
modificat l’article 20, referit a l’elecció de rector o rectora, fonamentalment en dos aspectes, el
primer la modificació del col·lectiu de professorat doctor dels cossos docents universitaris, que
passa a ser el col·lectiu de professorat doctor amb vinculació permanent a la universitat, la qual
s’inclou en aquesta modificació del reglament.
L’altra modificació important deriva de la possibilitat que cada Universitat pugui elegir el rector o
rectora, bé per sufragi universal, lliure, directe, i secret, bé pel Claustre universitari, segons ho
determinin els Estatuts de la Universitat. En tant que els Estatuts de la Universitat de Barcelona no
han estat encara modificats, a l’espera de la modificació de la Llei d’Universitats de Catalunya,
continua essent d’aplicació, en aquest punt, l’article 72 dels actuals Estatuts, que determina que el
rector o rectora serà elegit per la comunitat universitària, mitjançant l’elecció directa i el sufragi
universal, lliure i secret.
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1
Aquest Reglament regula el procés d'eleccions de rector o rectora de la Universitat de Barcelona,
d'acord amb el que disposa l'article 20 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i en allò que sigui d’aplicació,
l'article 79 de la Llei d'universitats de Catalunya i l'article 72 de l'Estatut de la Universitat de
Barcelona.

TÍTOL I. DEL DRET DE SUFRAGI
Article 2
El rector o rectora és elegit o elegida per la comunitat universitària, mitjançant l'elecció directa i el
sufragi universal, lliure i secret.
Article 3
1. Tenen la condició d'electors els següents membres de la comunitat universitària:
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a) el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat,
b) l’altre personal docent i investigador,
c) l’alumnat,
d) el personal d'administració i serveis.
2. En el cas del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis, la condició
d'elector o electora requereix trobar-se en situació de servei actiu o prestar serveis en la Universitat
de Barcelona. Manca del dret de sufragi el personal que desenvolupi un lloc de treball en comissió
de serveis fora de la Universitat de Barcelona.
3. En el cas de l’alumnat, la condició d'elector requereix trobar-se matriculat de primer cicle, de
segon cicle o de doctorat en qualsevol dels ensenyaments de les facultats i escoles universitàries de
la Universitat de Barcelona. No posseeix la condició d'elector l’alumnat d'altres universitats en
programes d'intercanvi.
Article 4
Tenen la condició d'elegibles els funcionaris o les funcionàries del cos de catedràtics d'universitat
en servei actiu, que prestin serveis en la Universitat de Barcelona, amb dedicació a temps complet.
Article 5
Els requisits exigits per ser elector o elegible es verificaran amb relació a la data de la convocatòria
d'eleccions.

TÍTOL II. DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS
Article 6
1. El Consell de Govern convoca les eleccions i fixa el calendari electoral i els col·legis electorals.
2. La convocatòria es fa pública al web de la Universitat de Barcelona i als taulers d’anuncis dels
centres de la Universitat de Barcelona.

TÍTOL III. DEL CENS
Article 7
1. Per a l'exercici del dret de sufragi tant actiu com passiu és necessari estar inscrit en el cens
corresponent.
2. El serveis administratius que pertoqui elaboren el cens electoral ordenat pels sectors especificats
en l'article 3.1 d'aquest Reglament. El cens queda tancat l’endemà de la convocatòria d’eleccions.
3. El cens del personal acadèmic i de l’alumnat s’ordena per facultats i escoles universitàries, i en el
cas del personal acadèmic, també pels sectors que els corresponen, de conformitat amb l’article 3
d’aquest Reglament. El cens del personal d’administració i serveis s’ordena per facultats o escoles
universitàries i per àrees transversals.
Article 8
1. Llevat de manifestació en sentit contrari abans de la publicació del cens, en el supòsit de
2

U
UNIVERSITAT DE BARCELONA

B

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
Tel. (93) 402 11 00

pertànyer a més d'un sector de la comunitat universitària, la condició de membre del personal
docent i investigador té preferència respecte de les restants, la de membre del personal
d'administració i serveis respecte de la d'estudiant, i la d'estudiant de tercer cicle respecte de la de
primer o segon cicle.
Article 9
1. El cens electoral provisional s’exposarà públicament durant deu dies hàbils, a comptar des de la
convocatòria de les eleccions al web de la Universitat i als taulers d’anuncis dels centres.
2. Durant aquest termini, qualsevol persona interessada pot presentar reclamació davant els serveis
administratius que pertoqui contra les possibles omissions o inexactituds que es puguin contenir en
el cens, els quals s’hauran de pronunciar raonadament en el termini de dos dies hàbils. Contra la
resolució només es pot interposar recurs davant la Junta Electoral Permanent en el termini de dos
dies hàbils. La Junta Electoral Permanent resoldrà els recursos en el termini de dos dies hàbils,
transcorreguts els quals aprovarà el cens definitiu i n’ordenarà la publicació.

TÍTOL IV. DEL PROCEDIMENT ELECTORAL
Capítol I. De la presentació i proclamació de candidatures
Article 10
Les candidatures es presenten mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General lliurat a algun dels
registres de la Universitat de Barcelona en el termini de sis dies hàbils a comptar des de l'endemà de
la publicació del cens definitiu.
Article 11
1. L'endemà de la finalització del termini de presentació de candidatures, la Junta Electoral
Permanent procedirà a la proclamació dels candidats i candidates, que es publicarà al web de la
Universitat i als taulers d’anuncis dels centres.
2. En el termini d’un dia a comptar de l'endemà de la proclamació de candidats i candidates, les
persones interessades poden presentar reclamació davant la Junta Electoral Permanent, òrgan que
les resoldrà l'endemà de la seva presentació, i efectuarà la proclamació definitiva de candidats i
candidates que es publicarà al web de la Universitat i als taulers d’anuncis dels centres.

Capítol II. De la presentació de programes i la campanya electoral
Article 12
Els candidats i les candidates, un cop proclamats per la Junta Electoral Permanent, han de presentar
a la Secretaria General els seus programes en el termini màxim de dos dies hàbils.
Article 13
La campanya electoral dura des de la proclamació definitiva de les candidatures fins a les zero hores
del dia anterior a la data prevista per a la votació, amb un termini mínim de deu dies hàbils.
Article 14
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1. En el desenvolupament de la campanya electoral els candidats i les candidates poden demanar
públicament el vot, dur a terme reunions, actes i debats, així com presentar programes i publicar
propaganda en els diversos recintes de la Universitat, amb la comunicació prèvia al responsable del
centre corresponent, el qual ha de facilitar el mitjans tècnics que siguin necessaris.
2. Al llarg de tot el procés electoral, els candidats i les candidates mantindran un comportament ètic,
digne i respectuós amb la institució i els membres de la comunitat universitària. No es permetran
actuacions de menyspreu o acusacions personals. Aquest fets, de produir-se, provocaran la
intervenció immediata, a efectes cautelars, de la Junta Electoral Permanent; i, si escau, l’aplicació
del règim disciplinari que en cada cas correspongui.
3. La Secretaria General s’encarrega de crear una pàgina web que contingui tota la informació
relativa al procés electoral i posa a disposició dels candidats i les candidates un espai dins aquesta
pàgina web com a plataforma de difusió dels seus programes.
Article 15
1. Cada candidatura disposa de la quantia que determini el Consell de Govern per sufragar les
despeses derivades de la campanya electoral.
2. En la campanya electoral no es poden utilitzar recursos financers o mitjans materials
proporcionats per persones jurídiques o físiques alienes a l'àmbit de la Universitat de Barcelona o
que hi mantinguin qualsevol tipus de relació contractual. Tampoc no poden utilitzar-se logotips
diferents al de la Universitat en la propaganda electoral.

Capítol III. De les meses electorals
Article 16
1. A cada centre es constitueix una mesa, amb tantes urnes com col·lectius que hagin d’elegir
representants. En el cas dels personal d’administració i serveis de les àrees transversals, s’afegeix
una urna específica en les meses constituïdes en determinats centres, atenent el criteri de distribució
territorial.
2. Cada mesa electoral està formada per quatre membres, un per cada col·lectiu universitari. Cada
membre titular té un o una suplent.
3. Els membres de les meses electorals, tant titulars com suplents, es designen per sorteig entre els
electors i les electores de cadascun dels col·lectius universitaris de cada facultat o escola
universitària, amb excepció dels que exerceixin algun dels càrrecs previstos a l'article 55.1. a), b), d)
i e) de l'Estatut de la Universitat de Barcelona i dels candidats i candidates. Presideix la mesa el o la
representant del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat.
4. En cas que s’hagi de fer la segona votació que preveu l’article 29 d’aquest Reglament, les meses
mantindran la mateixa composició inicial.
Article 17
Són competències de les meses electorals:
a) presidir la votació,
b) garantir la transparència del procés de votació i escrutini i l’ajustament d’aquests a la
normativa vigent,
c) mantenir l’ordre en la votació,
d) realitzar l’escrutini,
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e) fer públics els resultats electorals.
Article 18
1. El president o la presidenta i els o les vocals, titulars i suplents de les meses electorals es
reuneixen a les nou hores del dia assenyalat per a la votació en el local corresponent i constitueixen
les meses electorals.
2. En cas d'absència d'un o d’alguns dels membres titulars, seran substituïts pels suplents respectius.
No es pot constituir la mesa electoral sense la presència d'un president o una presidenta i dos vocals.
Si no fos possible constituir-la, el o els membres que hi siguin presents ho han de comunicar a la
Junta Electoral Permanent, la qual proveirà el que consideri convenient per a l'efectiva constitució
de la mesa electoral.
3. El president o presidenta estén l'acta de constitució de la mesa que signen ell i els tres vocals. En
l'acta es recullen les incidències que s'hagin produït en la constitució de la mesa i el nom dels
membres de la mesa i dels interventors, si escau.

Capítol IV. Dels interventors
Article 19
1. Els candidats i les candidates que així ho desitgin poden proposar el nomenament d'un
interventor o una interventora per a cadascuna de les meses electorals. A aquest efecte han de
sol·licitar a la Junta Electoral Permanent l'expedició de la credencial corresponent, amb una
antelació mínima dos dies hàbils abans de la data prevista per a la votació. Els interventors o les
interventores han de presentar la credencial al president o la presidenta de la mesa.
2. Per tal de ser nomenat interventor o interventora cal estar inscrit com a elector o electora en el
cens electoral corresponent a la mesa electoral en què s’hagi d'actuar com a interventor o
interventora.

Capítol V. De les paperetes i els sobres electorals
Article 20
1. La Junta Electoral Permanent facilita el model de paperetes i sobres electorals.
2. Hi haurà una única papereta electoral amb el nom imprès de tots els candidats i les candidates.
L'ordre en què apareguin serà determinat per sorteig efectuat per la Junta Electoral Permanent.
3. L'elector o l’electora marcarà amb una creu el candidat o candidata que vol votar i introduirà la
papereta en el sobre electoral.

Capítol VI. De la votació
Article 21
1. El vot és secret i s’exerceix personalment en la mesa electoral que pertoqui, sens perjudici del
que disposa l’article 24.
2. Abans d’exercitar el dret de vot, cada elector o electora acredita la seva identitat i la mesa
comprova la seva inclusió en el cens electoral.
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3. Els o les vocals marcaran en l'exemplar del cens electoral, amb un signe suficientment visible, els
noms dels electors i les electores que hagin emès el vot, a l’efecte d'evitar-ne la duplicitat.
Article 22
1. La votació s'inicia a les deu hores i continua sense interrupció fins a les vint hores. Arribada
aquesta hora, només poden votar els electors i les electores que es trobin dintre del local i que
encara no hagin votat.
2. Un cop iniciada la votació, només es pot suspendre definitivament per causes de força major,
cosa que s’haurà de posar immediatament en coneixement de la Junta Electoral Permanent. En
aquest cas, el president o la presidenta de la mesa ordenarà destruir els vots emesos i dipositats a les
urnes i ho consignarà en l'acta corresponent.
Article 23
Una vegada finalitzada la votació, seran dipositats a l’urna corresponent els vots rebuts per
correspondència, un cop s’hagi verificat que els electors i les electores no han exercit el seu dret de
vot d’altra forma. A continuació podran votar els membres de la mesa electoral.

Capítol VII. Del vot per correu
Article 24
1. Els electors que prevegin que no seran presents a l’acte de votació poden votar per correu. La
votació es du a terme d’acord amb les regles següents:
a) L'elector o l’electora sol·licita al servei administratiu que hagi confeccionat el cens electoral la
corresponent certificació d'inscripció en el cens. La sol·licitud es pot realitzar des del moment de
la proclamació dels candidats i les candidates fins a cinc dies hàbils abans de la data fixada per a
la celebració de la votació. En el mateix moment de la presentació de la sol·licitud, es lliura a
l’elector o l’electora l’esmentada certificació, les paperetes de vot i els sobres electorals.
b) L’elector o l’electora introdueix la papereta de vot en el sobre electoral i el tanca. Després
introduirà aquest sobre electoral, juntament amb la certificació d’inclusió en el cens, en un altre
sobre, el tancarà i hi indicarà el col·lectiu a què pertany i el centre on ha de votar. El personal
d’administració i serveis de les àrees transversals indicarà la mesa que li correspon.
2. El vot per correu es pot exercir fins a les quinze hores del dia hàbil anterior a l’elecció.
3. El secretari del centre és el dipositari dels vots per correu i n’ordena el lliurament a la
corresponent mesa electoral abans de les vint hores del dia de la votació.

Capítol VIII. De l'escrutini
Article 25
1. Cada mesa electoral du a terme l’escrutini immediatament després d’acabada la votació.
2. L'escrutini és públic i es fa ininterrompudament.
Article 26
1. Són nul·les les paperetes amb més candidats o candidates votats dels que pertoqui, les que
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continguin esmenes, i les il·legibles o trencades.
2. La mesa és l’òrgan competent per decidir la nul·litat de les paperetes sense que la seva decisió es
pugui recórrer en aquest acte.
Article 27
1. Un cop fet l'escrutini, s’estén acta per duplicat dels resultats, que és signada per tots els membres
de la mesa, en què han de constar el nombre de votants, de vots obtinguts per cada candidat o
candidata i de vots en blanc i nuls. Així mateix, s’hi ha de consignar les incidències o les
reclamacions que s’hagin produït.
2. La mesa prepara la documentació electoral que introdueix en un sobre amb la capçalera de la
Universitat de Barcelona i amb la indicació del centre o de l’àrea transversal a què correspon la
mesa.
3. La documentació electoral ha d’incloure:
a) l’acta de constitució de la mesa,
b) l’acta de l'escrutini, i
c) un exemplar del cens electoral utilitzat per a les votacions.
4. El president o la presidenta de la mesa és el responsable de fer arribar el sobre amb la
documentació electoral a la Junta Electoral Permanent el mateix dia de la votació.

Article 28
1. La Junta Electoral Permanent procedeix a l’escrutini global un cop rebuda la documentació de
cadascun dels centres determina, després de l’escrutini global, els coeficients de ponderació que
correspon aplicar al vot vàlid emès en cada sector, a l’efecte d’atorgar-li el seu valor d’acord amb
els percentatges establerts a l’article 72.4 de l’Estatut Universitat de Barcelona.
2. En aquest procediment només hi poden ser presents, inicialment, els membres de la Junta
Electoral Permanent, els candidats i les candidates i el personal de suport a la Junta.
3. El nombre de vots ponderats corresponent a cada candidat o candidata en cada sector, es calcula
multiplicant el nombre de vots que obtingui el candidat o la candidata pel coeficient de ponderació
del sector, d’acord amb la fórmula següent, ajustada amb quatre xifres decimals:
Percentatge del sector
----------------------------------------------------------------------- x vots rebuts pel candidat o la candidata en el sector
Total de vots vàlids del sector a les diferents candidatures

4. Un cop efectuades les operacions previstes en els apartats anteriors, la Junta Electoral Permanent
estendrà acta de l'escrutini general que contindrà el nombre total d'electors, de votants, de vots
obtinguts per cada candidatura, de vots ponderats, de vots en blanc i de vots nuls, així com de les
incidències que s'hagin produït durant l'escrutini general.

Capítol IX. De la proclamació de rector o rectora
Article 29
1. La Junta electoral permanent proclama rector o rectora la candidatura que hagi obtingut la
majoria absoluta dels vots ponderats seguint el procediment que determina l’article anterior. En cas
que cap candidatura hagi obtingut la majoria absoluta dels vots ponderats, la Junta electoral
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permanent articula els mecanismes pertinents per procedir, en el termini màxim de sis dies hàbils, a
una segona votació entre les dues candidatures que hagin obtingut més vots.
2. En la segona volta es proclama rector o rectora la candidatura que obtingui la majoria simple dels
vots, després d’aplicar les mateixes ponderacions. En cas d’igualtat de vot, s’han de fer noves
votacions fins que es desfaci l’empat.
3. En el cas d’una sola candidatura, únicament es fa la primera volta.
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Article 30
Contra l’acte de proclamació de rector o rectora, es pot interposar reclamació davant la Junta
Electoral Permanent en el termini d’un dia. La reclamació s’ha de resoldre en el termini màxim
d’un dia, després del qual es fa la proclamació definitiva del rector o rectora.
Article 31
L'endemà de la proclamació definitiva de candidat electe, el secretari general remet l'acord
corresponent a la Generalitat de Catalunya a l‘efecte del nomenament del rector o rectora.

Disposició addicional
Correspon a la Junta Electoral Permanent la interpretació d’aquest Reglament.

Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor el mateix dia de la seva aprovació pel Claustre Universitari de la
Universitat de Barcelona.
º
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