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PREÀMBUL
1. La Universitat de Barcelona té aprovats actualment quatre reglaments electorals: el Reglament
d’eleccions del personal acadèmic i PAS al Claustre, el Reglament d’eleccions de rector o rectora, el
Reglament d’eleccions del personal acadèmic a òrgans colꞏlegiats i unipersonals, i el Reglament
d’eleccions a òrgans colꞏlegiats i de referèndums d’estudiants.
Aquesta dispersió normativa té llacunes importants, com, per exemple, el fet que no hi ha previsions
normatives per a l’elecció de representants del personal d’administració i serveis a les juntes de facultat
i als consells de departament, i alhora provoca disfuncions entre els diversos processos electorals.
Aquest Reglament general d’eleccions té, com a objectiu principal, dotar la Universitat de Barcelona d’un
únic instrument normatiu electoral, com ja tenen la resta d’universitats públiques catalanes, que tingui en
compte tots els colꞏlectius i tots els processos electorals, i superi l’actual dispersió normativa.
D’acord amb aquest objectiu, l’article 1 del Reglament en regula l’àmbit d’aplicació, que defineix tots els
colꞏlectius de la comunitat universitària als quals s’aplica (estudiants, personal docent i investigador i
personal d’administració i serveis), així com tots els processos electorals que poden tenir lloc en tots els
òrgans de la Universitat, tant colꞏlegiats com unipersonals, llevat de les eleccions sindicals.
El Reglament incorpora també els processos electorals a òrgans de govern resultants tant de la nova
configuració organitzativa de la Universitat (instituts universitaris de recerca i altres estructures que creï
en virtut de la seva autonomia, com ara observatoris o unitats de formació i recerca), com de l’adaptació
als nous ensenyaments universitaris.
2. El Reglament pretén també, de forma essencial, millorar la transparència, la seguretat jurídica, i
l’eficàcia i eficiència dels processos electorals de la Universitat de Barcelona. A aquesta finalitat obeeix
la previsió de fer coincidir en dos períodes electorals (maig i novembre) els processos electorals de tots
els colꞏlectius als principals òrgans colꞏlegiats (Claustre Universitari, juntes de facultat i consells
d’estudis), per facilitar una millor fiabilitat i estabilitat dels censos electorals, la qual cosa pot ajudar a
promoure la participació dels diversos colꞏlectius. Així, es pretén aconseguir també una millor
organització i funcionament de l’administració electoral, atès que se centralitza la seva activitat en
períodes concrets.
Per no afectar els mandats dels òrgans actuals, es preveu en la disposició transitòria única el necessari
allargament dels mandats de junta i també del mandat dels degans en els casos en què, de resultes
d’aquesta nova previsió, queda afectat l’ordre d’elecció respecte al de la junta de centre.
3. El Reglament incorpora també altres novetats, com ara la regulació de candidatures colꞏlectives o
totes aquelles qüestions tècniques i jurídiques que permeten millorar diversos aspectes que s’han
considerat insuficients o que han causat problemes interpretatius en els últims anys.
4. Finalment, és objecte d’aquest Reglament incorporar les disposicions, relatives als processos
electorals, del Codi ètic de la Universitat de Barcelona i de l’administració electrònica, d’acord amb la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
5. El Reglament consta d’una exposició de motius, vuitanta-cinc articles (distribuïts en un títol preliminar
i cinc títols), cinc disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues
disposicions finals.
Per tot això, el Claustre Universitari de la Universitat de Barcelona, aprova el present

REGLAMENT GENERAL D’ELECCIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
TÍTOL PRELIMINAR. Objecte i règim jurídic
Article 1. Objecte
1.1. Aquest Reglament té per objecte regular tots els processos electorals de la Universitat de
Barcelona, llevat de les eleccions sindicals, i en concret els següents:
a) Les eleccions de personal acadèmic i de personal d’administració i serveis de la Universitat de
Barcelona als òrgans colꞏlegiats; en concret, al Claustre Universitari, juntes de facultat, consells
de departament, consells de direcció dels instituts universitaris de recerca i òrgans colꞏlegiats
d’altres estructures de la Universitat.
b) Les eleccions d’estudiants de la Universitat de Barcelona als òrgans colꞏlegiats; en concret, al
Claustre Universitari, juntes de facultat, consells de departament, consells d’estudis i òrgans
colꞏlegiats d’altres estructures de la Universitat amb representació del colꞏlectiu d’estudiants.
c) Les eleccions a rector o rectora.
d) Les eleccions a degà o degana; director o directora de departament, d’institut universitari de
recerca i d’altres estructures de la Universitat, i caps d’estudis.
e) Les eleccions de membres del personal acadèmic, personal d’administració i serveis, i estudiants
elegits pel Claustre Universitari al Consell de Govern.
f) Les eleccions de representants de degans, directors de departament i directors d’instituts
universitaris de recerca al Consell de Govern.
1.2. El Reglament també regula els referèndums d’estudiants de la Universitat de Barcelona.
Article 2. Règim jurídic
Els processos electorals a què fa referència l’article 1 es regeixen per la legislació universitària vigent,
per l’Estatut de la Universitat de Barcelona, per aquest Reglament, per les instruccions que en cada cas
dicti la Junta Electoral Permanent de la Universitat i, supletòriament, per la Llei orgànica del règim
electoral general.

TÍTOL I. Disposicions comunes a tots els processos electorals
CAPÍTOL 1. Disposicions generals
Article 3. Dret de sufragi
3.1. El dret de sufragi correspon a tots els membres de la comunitat universitària en les condicions que
s’estableixen en aquest Reglament.
3.2. Tots els membres de la comunitat universitària tenen el dret de participar en els òrgans de govern i
el deure d’assumir les responsabilitats dels càrrecs per als quals hagin estat elegits, encara que no hagin
assumit la majoria d’edat legal, en els termes que estableix l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
3.3. En tot cas, els requisits han de reunir-se en la data de la publicació de la convocatòria de les
eleccions i mantenir-se fins al dia de la votació.
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3.4. No poden exercir el dret al sufragi actiu i passiu les persones que es trobin en alguna de les
circumstàncies següents:
a) no pertànyer al colꞏlectiu concret objecte de l’elecció,
b) estar en comissió de serveis a la Universitat de Barcelona, procedent d’una altra administració
pública,
c) estar en comissió de serveis fora de la Universitat de Barcelona,
d) tenir limitat aquest dret per resolució disciplinària o per sentència judicial ferma.
3.5. L’esdeveniment sobrevingut d’alguna de les causes previstes en l’apartat anterior durant l’exercici
de la condició de membre d’un òrgan colꞏlegiat o unipersonal és causa de cessament d’aquesta condició.
Article 4. Electors i elegibles
4.1. Són electors i elegibles les persones que figurin en el cens electoral d’acord amb els requisits
següents:
a) El personal acadèmic en servei actiu o amb contracte vigent a la Universitat de Barcelona que
reuneixi els requisits establerts en aquest Reglament en cada cas.
A efectes d’aquest Reglament el personal acadèmic està format pel professorat (funcionari o
contractat) i pel colꞏlectiu d’investigadors, inclosos el personal investigador predoctoral en formació
i els ajudants. El professorat emèrit pot ser elector però no elegible a òrgans unipersonals i vota
en el colꞏlectiu d’altre professorat.
Són electors, però no elegibles, els investigadors ICREA, que ho són en el colꞏlectiu de professorat
permanent, així com el personal investigador vinculat, sempre que estigui previst en el conveni de
vinculació i s’hagi aprovat per Consell de Govern.
b) El personal d’administració i serveis en servei actiu o amb contracte vigent a la Universitat de
Barcelona.
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 anulꞏlada) en algun centre de la Universitat de Barcelona, en les condicions que s’estableixen
en aquest Reglament. També els estudiants d’ensenyaments universitaris en què participi la
Universitat de Barcelona coordinats per una universitat pública catalana.
4.2. Mantenen el dret de sufragi actiu i passiu el personal acadèmic i el personal d’administració i serveis
que estiguin en situació tant de permís de maternitat o paternitat com d’incapacitat temporal.
4.3. Les persones que tenen una vinculació temporal formen part del mateix colꞏlegi o circumscripció
electoral que els funcionaris o treballadors fixos.
4.5. No són 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. Duplicitat de col·lectiu i circumscripció
5.1. Llevat de manifestació en sentit contrari, en el supòsit de pertànyer a més d’un colꞏlectiu de la
comunitat universitària, la condició de membre del personal acadèmic té preferència respecte de les
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restants i la condició de membre del personal d’administració i serveis, respecte de 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 colꞏlectiu 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.
5.2. En les eleccions a Claustre Universitari o 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.

Article 6. Causes d’inelegibilitat i incompatibilitat
6.1. Les causes d’inelegibilitat i incompatibilitat són les que estableixen les lleis, l’Estatut de la Universitat
de Barcelona i aquest Reglament.
6.2. En les eleccions a un mateix òrgan ningú no es pot presentar per més d’un colꞏlegi o circumscripció
electoral ni pot estar en dos censos.
6.3. En cas que un membre electe resulti escollit per a un càrrec que comporti la condició de membre
nat o quan un membre nat resulti escollit, es perd la condició de membre electe i el seu lloc passa a
ocupar-lo el candidat o candidata següent més votat de cada colꞏlegi o circumscripció electoral, d’acord
amb l’escrutini definitiu, llevat que amb aquesta substitució se superi el nombre màxim de membres de
l’òrgan.
Article 7. Exercici del dret de sufragi
7.1. Les eleccions es fan mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, dins la circumscripció
que pertoqui. L’elecció dels estudiants de membres del Consell de Govern i de representants als consells
de departament es fa entre els representants elegits.
7.2. El dret de sufragi és personal i intransferible, i mai no pot exercir-se per delegació.
7.3. L’electorat ha d’exercir el dret de sufragi a la circumscripció i al colꞏlegi electoral en què estigui
inscrit, i a la mesa electoral que li correspongui.

CAPÍTOL 2. Administració electoral
Article 8. Composició
8.1. L’administració electoral de la Universitat de Barcelona està formada per la Junta Electoral
Permanent i per les meses electorals.
8.2. L’administració electoral té per finalitat garantir, en els termes d’aquest Reglament, la transparència,
l’objectivitat i el respecte del principi d’igualtat del procés electoral.
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Secció 1a. Junta Electoral Permanent
Article 9. Composició
9.1. La Junta Electoral Permanent de la Universitat de Barcelona, els acords de la qual exhaureixen la
via administrativa, és designada pel Consell de Govern i està composta per:
a) dos catedràtics o catedràtiques de l’àmbit del dret, un dels quals la presideix,
b) un professor o professora permanent,
b) dos estudiants,
c) un representant del personal d’administració i serveis,
d) el secretari o secretària general, que ho és també de la Junta Electoral Permanent.
9.2. La durada de la designació dels membres representatius de la Junta Electoral Permanent és de dos
anys.
9.3. La Universitat de Barcelona proveeix la Junta Electoral Permanent de tots aquells mitjans personals
i materials necessaris per dur a terme les seves activitats.
9.4. Els membres de la Junta Electoral Permanent no poden ser candidats en els processos electorals.
Article 10. Règim dels membres
10.1. Els membres de la Junta Electoral Permanent són inamovibles. Només poden ser suspesos si
fossin condemnats per raó de delicte o falta electoral en virtut de sentència judicial ferma, o cessar per
finalització del mandat, renúncia o pèrdua de la condició per la qual van ser designats.
10.2. La mateixa Junta Electoral Permanent és l’òrgan competent per acordar la suspensió.
10.3. En cas de substitució, la designació de nous membres segueix el procediment previst en l’article
anterior.
Article 11. Funcionament
11.1. La convocatòria de les sessions de la Junta Electoral Permanent la fa el secretari o secretària, per
indicació del president o presidenta.
11.2. Per a la vàlida constitució de les sessions, és indispensable que hi concorrin com a mínim quatre
dels membres i sempre el president o presidenta i el secretari o secretària.
11.3. Els acords s’adopten per majoria de vots dels membres presents; en cas d’empat decideix el vot
del president o presidenta.
11.4. Les instruccions que dicti la Junta Electoral Permanent es publiquen a la seu electrònica de la
Universitat de Barcelona.
Article 12. Competències
Són competències de la Junta Electoral Permanent:
a) garantir, en els termes d’aquest Reglament, la transparència, l’objectivitat i el respecte del principi
d’igualtat del procés electoral,
b) resoldre totes les consultes, queixes, reclamacions i recursos que, en matèria electoral, es puguin
produir en el si de la Universitat de Barcelona,
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c) dictar instruccions en matèria de la seva competència,
d) interpretar aquest Reglament,
e) en les eleccions a rector o rectora acreditar els interventors de les meses electorals solꞏlicitats pels
diferents candidats, fer l’escrutini final, i proclamar les candidatures i els resultats,
f) en les eleccions al Claustre Universitari proclamar els resultats,
g) aprovar el model oficial de sobre i papereta electoral,
h) totes aquelles que li atribueixi aquest Reglament i la resta de la normativa vigent a la Universitat
de Barcelona.
Secció 2a. Meses electorals
Article 13. Composició
13.1. Les circumscripcions estan dividides en meses electorals.
13.2. En cada circumscripció electoral es constitueix com a mínim una mesa, amb tantes urnes com
colꞏlectius hagin d’elegir representants. Sens perjudici d’això, la convocatòria pot preveure la constitució
de tantes meses com cregui necessàries. En la mateixa mesa es poden desenvolupar simultàniament
eleccions al Claustre Universitari, junta de facultat, consell d’estudis o altres òrgans colꞏlegiats.
13.3. La composició de les meses de les eleccions a òrgans colꞏlegiats i unipersonals s’estableix en
aquest Reglament.
13.4. La designació dels membres de les meses electorals, tant titulars com suplents, es fa per sorteig
entre totes les persones censades de cada colꞏlectiu, amb excepció de les que exerceixen algun dels
càrrecs unipersonals que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
13.5. El sorteig es fa davant de la presidència de l’òrgan colꞏlegiat corresponent, una vegada
proclamades definitivament les persones candidates. No entren en el sorteig aquells electors que hagin
presentat candidatura. En el cas de les eleccions a representants al Claustre Universitari, el sorteig es
realitzarà davant el degà o degana. En el cas de les eleccions a rector o rectora, davant la secretària
general.
13.6. El nomenament dels membres de les meses és responsabilitat, en cada cas, de qui disposa aquest
Reglament i s’ha de comunicar per escrit tant a titulars com a suplents.
13.7. El càrrec és obligatori i només pot alꞏlegar-se excusa, discrecionalment apreciada per la
presidència de l’òrgan colꞏlegiat corresponent, fins a quaranta-vuit hores abans de la celebració de les
votacions. En cas que s’admeti l’excusa, actua el suplent i es fa el sorteig d’un nou suplent.
13.8. Els acords de les meses s’adopten per majoria simple.
Article 14. Funcions
Són funcions de les meses electorals:
a) presidir la votació,
b) garantir la transparència del procés de votació i escrutini, i l’ajustament a la normativa vigent,
c) mantenir l’ordre en la votació,
d) verificar la identitat dels votants,
e) fer l’escrutini,
f) fer públics els resultats electorals, llevat de les eleccions a rector o rectora.
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Article 15. Interventors
15.1. Els candidats a òrgans unipersonals poden nomenar, per a cada mesa electoral en què es pugui
votar la seva candidatura, un interventor o interventora, que ha de figurar en el cens electoral
corresponent i ha de votar a la mesa que li correspongui.
15.2. En les eleccions a òrgans colꞏlegiats, les candidatures, individuals i colꞏlectives, poden designar un
interventor o interventora per mesa electoral.
15.3. La designació d’interventor o interventora s’ha de comunicar a la Secretaria General o a
l’administració de centre, segons l’elecció, com a molt tard dos dies abans de les eleccions, perquè
n’expedeixin la credencial. Aquest requisit no és necessari per a les persones que tinguin la condició de
candidates. Els interventors han d’anar visiblement identificats durant la jornada de votacions.

CAPÍTOL 3. Procés electoral
Secció 1a. Convocatòria
Article 16. Inici del procés electoral
16.1. El procés electoral l’inicia l’òrgan que, en cada cas, estableix aquest Reglament.
16.2. En el cas de les eleccions d’òrgans unipersonals, a excepció de les eleccions a rector o rectora, la
convocatòria s’ha de fer trenta dies abans d’expirar el mandat dels membres de l’òrgan sortint i les
eleccions s’han de celebrar quaranta dies després, com a màxim, de la data de publicació de la
convocatòria, sens perjudici del que disposa la disposició transitòria única.
16.3. Durant el primer trimestre de l’any, la Secretaria General, un cop escoltada la Conferència de
Degans i Deganes, el Consell de l’Alumnat i la Mesa del Claustre Universitari, proposa al Consell de
Govern el dia de votació i el calendari electoral de les juntes de facultat, consells d’estudis i Claustre
Universitari que s’hagin de celebrar, si escau, durant l’any natural. Només en el cas excepcional previst
en l’article 58.6 es poden celebrar eleccions en un dia diferent al publicat per la Secretaria General.
En la resta de processos electorals a òrgans colꞏlegiats la convocatòria s’ha de fer per part del president
de l’òrgan trenta dies abans d’expirar el mandat dels membres de l’òrgan sortint i les eleccions s’han de
celebrar quaranta dies després, com a màxim, de la data de publicació de la convocatòria, sens perjudici
del que disposa la disposició transitòria única.
16.4. Els processos electorals s’han de fer preferentment en període lectiu i les votacions no poden tenir
lloc en període d’exàmens.
16.5. Les eleccions a estudiants han de tenir lloc, en tots els processos electorals, el mateix dia que les
votacions de personal acadèmic i personal d’administració i serveis, quan coincideixin en el temps.
16.6. Les convocatòries estableixen el règim i el calendari electoral, i han d’incloure:
a) el nombre de representants a elegir,
b) el termini d’exposició dels censos, amb els períodes de reclamació i rectificació,
c) el termini de presentació de candidatures i la data de proclamació, amb els períodes de
reclamació,
d) el període destinat a la campanya electoral,
e) la data de les votacions,
f) l’hora d’inici i de tancament de les urnes en cas de votació electrònica, que en cap cas no pot ser
inferior al temps previst en l’article 31.3,
g) la data de proclamació dels candidats electes, amb els períodes de reclamació,
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h) el nombre mínim de membres de la mesa electoral necessaris per reconstruir la clau desxifradora,
en cas de votació electrònica.
16.7. La resolució de la convocatòria de les eleccions a representants del Claustre Universitari i a rector
o rectora es fa pública per la Secretaria General a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona
l’endemà de la seva adopció. També es dona publicitat addicional als taulers d’anuncis de les unitats
acadèmiques i administratives afectades. En la resta de processos electoral, la publicació a la seu
electrònica correspondrà a cada centre i es comunica a Secretaria General
Secció 2a. Cens electoral
Article 17. Elaboració
17.1. Per exercir el dret al sufragi és necessari estar inclòs en el cens electoral corresponent, que conté
la inscripció de totes les persones que reuneixen els requisits per ser electors i elegibles.
17.2. El cens electoral s’ordena per circumscripció i d’acord amb l’ordre de colꞏlectius següent:
a) professorat doctor amb vinculació permanent,
b) altre professorat docent i investigador,
c) alumnat,
d) personal d’administració i serveis.
17.3. L’elaboració dels censos electorals, a petició de l’òrgan convocant correspon a:
a) Recursos Humans, en el cas del personal docent i investigador i del personal d’administració i
serveis,
b) Àrea de Suportacadèmicodocent, en el cas d’estudiants, que ha d’encreuar les dades amb el cens
de personal docent i investigador i de personal d’administració i serveis per evitar duplicitats.
17.4. El cens provisional queda tancat el dia de la convocatòria d’eleccions.
Article 18. Publicació i reclamacions
18.1. El cens electoral provisional es fa públic amb 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 corresponents.
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.
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.
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.
Secció 3a. Candidatures
Article 19. Règim de candidatures
19.1. Les candidatures poden ser individuals o colꞏlectives.
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19.2. A les eleccions a òrgans unipersonals només s’admeten candidatures individuals. A les eleccions
a òrgans colꞏlegiats s’admeten candidatures individuals i candidatures colꞏlectives. En les eleccions
d’estudiants les candidatures són sempre colꞏlectives, llevat que només s’hagi d’escollir un representant.
19.3. Un mateix candidat o candidata només pot presentar, en una mateixa elecció, la seva candidatura
per representar un únic colꞏlectiu de la comunitat universitària.
19.4. La Universitat de Barcelona ha de vetllar perquè les persones candidates formin part del cens
electoral definitiu corresponent el dia en què acaba el període de presentació de les candidatures, i
també perquè aquesta condició es mantingui durant tot el procés electoral fins que siguin nomenats.
19.5. La candidatura individual és signada i presentada pel mateix candidat o candidata, o per la persona
que en tingui la representació amb poder notarial. Cada candidatura individual ha de presentar, com a
mínim:
a) una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del candidat o candidata,
b) un número de telèfon i una adreça electrònica del candidat o candidata.
Les persones candidates han d’especificar el colꞏlegi electoral o circumscripció a què pertanyen.
19.6. Les candidatures colꞏlectives només són admeses quan hagin estat formalment constituïdes als
efectes electorals d’acord amb aquest Reglament. No es pot formar part de més d’una candidatura
colꞏlectiva en el mateix procediment electoral.
19.7. La formalització de les candidatures colꞏlectives s’ha de fer en el termini de presentació de
candidatures regulat en l’article 20, seguint el procediment següent:
a) Cada candidatura colꞏlectiva ha d’identificar el nom de la persona de contacte per comunicar i
notificar les qüestions relacionades amb el procés electoral.
b) Per a la constitució de la candidatura colꞏlectiva, s’ha de presentar al Registre General, adreçada
a la Secretaria General, en el cas d’eleccions al Claustre Universitari i Consell de Govern, i
adreçada a la secretaria de la facultat, en la resta de casos, la documentació que s’especifica a
continuació:
b1) Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona de contacte de la candidatura.
b2) Un document, d’acord amb el model oficial que la Universitat de Barcelona determini,
en què figuri el colꞏlegi electoral o circumscripció a què es presenta, i el nom i cognoms,
telèfon i adreça electrònica de totes les persones candidates. Aquest document ha d’estar
signat per la persona de contacte de la candidatura i per tots els candidats que apareixen
a la llista. En el cas dels estudiants, la llista es diposita a la secretaria del centre de la
persona de contacte, per tal que tots els membres puguin signar-la amb la presentació
prèvia del DNI. Excepcionalment, i prèvia justificació, un membre pot delegar en la persona
designada la signatura del document, adjuntant una autorització signada i una còpia del
DNI.
c) Seguidament, la Secretaria General, en el cas d’eleccions al Claustre Universitari i Consell de
Govern, o la secretaria de la facultat, en la resta de casos, comproven que les persones candidates
estiguin incloses en el cens electoral i que pertanyin al colꞏlectiu i, si és el cas, a la circumscripció
corresponent. En cas positiu, validen la candidatura colꞏlectiva i ho comuniquen a la persona de
contacte.
d) En cas que es detecti algun error o mancança en la documentació presentada, la Secretaria
General, en el cas d’eleccions al Claustre Universitari i Consell de Govern, o la secretaria de la
facultat, en la resta de casos, demana d’ofici a les persones que han presentat la candidatura que
reparin o completin la documentació en el termini de tres dies.
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19.8. Cada candidatura colꞏlectiva pot presentar un nombre de candidats titulars no superior al nombre
de llocs que cal cobrir i, en el cas dels estudiants, un nombre de candidats suplents no superior al 75 %
d’aquests llocs.
19.9. Les candidatures s’han d’elaborar amb ple respecte al Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de
la Universitat de Barcelona.
19.10. Totes les candidatures han de ser paritàries i es prioritza que l’ordre de les persones candidates
mantingui la paritat.
19.11. En les eleccions d’estudiants el sistema d’elecció és de llistes tancades i bloquejades.
Article 20. Presentació
20.1. Les candidatures, tant individuals com colꞏlectives, s’han de presentar al registre en el termini de
vuit dies a comptar de l’endemà de la publicació del cens definitiu, mitjançant el model oficial que la
Universitat de Barcelona determini, llevat de les eleccions a òrgans unipersonals que han de ser escollits
per òrgans colꞏlegiats, cas en el qual el termini de vuit dies es comptarà a partir de l’endemà de la
convocatòria d’eleccions.
20.2. Un cop presentades les candidatures, no s’admeten modificacions, llevat d’errors materials.
20.3. Només a efectes de comunicació interna, un cop registrada la candidatura, en el termini màxim de
vint-i-quatre hores, el registre en el qual s’hagi presentat l’ha de fer arribar:
a) a la Secretaria General, si es tracta d’eleccions al Claustre Universitari, al Consell de Govern o a
rector o rectora,
b) a la secretaria de la facultat corresponent, en la resta de casos.
20.4. En el cas que un candidat o candidata estigui absent per causa justificada, pot fer arribar la seva
candidatura a través de les oficines de correus mitjançant correu administratiu o burofax, o bé acreditant
la presentació de la candidatura a les oficines diplomàtiques o consulars. En aquests casos, perquè sigui
vàlida l’admissió de la candidatura, ha de comunicar la seva presentació a la Secretaria General, per
qualsevol mitjà, el mateix dia de la presentació i en tot cas abans d’acabar el termini de presentació de
candidatures.
Article 21. Insuficiència de candidatures
21.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de candidatures, si no se n’ha presentat cap o no
són suficients per cobrir la totalitat de llocs a escollir, l’òrgan que hagi convocat les eleccions ha d’obrir
un nou termini de cinc dies de presentació de candidatures.
21.2. En el cas d’òrgans colꞏlegiats, un cop exhaurit el nou termini previst en l’apartat anterior sense que
hi hagi candidats suficients, es prossegueix el procediment electoral amb el nombre de candidats que
s’hagin presentat.
21.3. En el cas d’òrgans unipersonals de govern, un cop exhaurit el nou termini previst en l’apartat primer
sense que hi hagi cap candidat o candidata, el rector o rectora nomena provisionalment qui es fa càrrec
en funcions de la gestió de l’òrgan durant un termini màxim de sis mesos. La persona nomenada, a més
de la gestió de l’òrgan, ha de promoure les accions necessàries per poder celebrar eleccions per renovar
l’òrgan unipersonal.
Article 22. Proclamació
22.1. La proclamació de persones candidates té lloc durant els quatre dies següents a la finalització del
termini de presentació de candidatures i és responsabilitat dels òrgans següents:
a) La Junta Electoral Permanent proclama els candidats a rector o rectora.
Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona | 14

b) La Secretaria General proclama els candidats al Claustre Universitari, del PDI i PAS a les juntes
de facultat, consells de direcció dels instituts universitaris de recerca i òrgans colꞏlegiats d’altres
estructures de la Universitat, així com els candidats a degà o degana i director o directora d’instituts
universitaris de recerca i d’altres estructures de la Universitat.
c) Els degans proclamen els candidats a membres dels consells de departament, a directors de
departament i a caps d’estudis. També proclamen les candidatures d’estudiants a les juntes de
facultat i consells d’estudis.
22.2. No es poden proclamar candidats que no constin en el cens electoral o bé siguin candidats d’un
colꞏlectiu universitari diferent al qual pertanyen.
22.3. Si una part dels candidats d’una candidatura no compleixen els requisits per formar-ne part, la
candidatura es proclama constituïda pels candidats que sí que compleixen els requisits i s’omet la resta.
22.4. Qualsevol candidat o candidata a qui s’hagi denegat la proclamació de la candidatura disposa d’un
termini de tres dies per interposar un recurs davant de la Junta Electoral Permanent, que s’ha de resoldre
en un termini màxim de deu dies.
22.5. En el cas que el nombre de candidats sigui inferior o coincideixi amb el de representants a escollir
no cal celebrar votacions, i queden proclamats els candidats presentats.
Article 23. Pactes preelectorals
23.1. En les eleccions d’estudiants, els pactes preelectorals a què arribin les diverses candidatures
proclamades definitivament són vinculants als efectes de la representació d’estudiants en el Consell de
Govern i la Comissió Permanent del Consell de l’Alumnat.
23.2. En cap cas, els pactes no es poden produir entre candidatures d’una mateixa circumscripció i en
una mateixa elecció.
23.3. Per formalitzar un pacte preelectoral cal registrar un document en què figurin el nom de les
diferents candidatures i de cada representant, així com la seva signatura.
23.4. Els pactes es poden presentar a qualsevol dels registres de la Universitat de Barcelona, en els
horaris d’obertura corresponents, fins a les quaranta-vuit hores anteriors al dia de la votació. Un cop
registrat el pacte, i en el termini màxim de vint-i-quatre hores, el registre en el qual s’hagi presentat l’ha
de fer arribar a la Secretaria General o a l’administració de centre, segons l’elecció, que els ha de publicar
a la seu electrònica de la Universitat i, addicionalment, als taulers d’anuncis de les unitats acadèmiques
corresponents.
Article 24. Retirada de candidatures
24.1. Les persones candidates poden retirar les candidatures, individuals i colꞏlectives, fins a quarantavuit hores abans de l’inici de les votacions, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General o a la
facultat, segons correspongui, les quals han de comunicar aquesta circumstància a les meses electorals
als efectes oportuns perquè ho comuniquin a l’electorat, i ho han de publicar a la seu electrònica. En el
cas de candidatures colꞏlectives, es retira el nom de la persona o persones que ho solꞏlicitin i es manté
el de la resta d’integrants de la candidatura.
24.2. En el cas que les paperetes de vot estiguin emeses, els vots a candidatures retirades o a integrants
de les candidatures colꞏlectives retirats tenen la consideració de no efectuats i no es compten en
l’escrutini.
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Secció 4a. Campanya i propaganda electorals
Article 25. Campanya electoral
25.1. S’entén per campanya electoral, als efectes d’aquest Reglament, el conjunt d’activitats lícites
portades a terme pels candidats individuals o candidatures colꞏlectives amb vista a la captació de vot.
25.2. La campanya electoral dura sis dies hàbils, a comptar de l’endemà de la proclamació de les
candidatures i fins a les zero hores del dia de la votació, llevat de les eleccions a rector o rectora, que
dura deu dies hàbils.
25.3. Periòdicament, la Universitat de Barcelona ha de fer una campanya de caràcter institucional per
promoure la participació.
25.4. En tots els processos electorals, la Universitat ha d’informar la comunitat universitària de la data
de votació, el procediment per votar, i els requisits i tràmits del vot anticipat, sense influir, en cap cas, en
l’orientació del vot de l’electorat.
25.5. No es pot difondre propaganda electoral ni dur a terme actes públics si no és en els dies
assenyalats per a la campanya electoral.
25.6. Durant la campanya electoral tant els electors com els candidats poden demanar públicament el
vot; organitzar reunions, actes i debats; presentar programes, i publicar propaganda electoral en els
diversos recintes de la Universitat, amb la solꞏlicitud prèvia al responsable del centre corresponent,
presentada setanta-dues hores abans si comporten una alteració de la normalitat acadèmica,
administrativa o laboral. Contra les decisions denegatòries, es pot presentar una reclamació davant de
la Junta Electoral Permanent, que s’ha de resoldre en quaranta-vuit hores.
25.7. Els centres han de fer una distribució equitativa dels espais reservats per penjar-hi propaganda
electoral i dels espais habilitats per colꞏlocar-hi una taula informativa, mitjançant un sorteig entre les
candidatures supervisat pel deganat.
25.8. Al llarg de tot el procés electoral, les persones candidates han de mantenir un comportament ètic,
digne i respectuós amb la institució i amb els membres de la comunitat universitària, i ajustar-se
estrictament al Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona. No es permeten
actuacions de menyspreu o acusacions personals. Aquests fets, de produir-se, requereixen la intervenció
immediata de la Junta Electoral Permanent, que ha d’elevar al rector o rectora els fets, perquè s’apliqui
el règim disciplinari que correspongui, si escau.
Article 26. Propaganda electoral
26.1. La difusió de propaganda electoral ha de garantir la igualtat d’accés de totes les candidatures.
26.2. El contingut de la propaganda electoral que difonguin les diverses candidatures ha de garantir la
convivència correcta i el respecte, amb total observança del Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de
la Universitat de Barcelona.
26.3. Es pot difondre propaganda electoral:
a) En els taulers d’anuncis i els espais dels recintes de la Universitat expressament habilitats a aquest
efecte.
b) En els espais que les persones candidates hagin solꞏlicitat prèviament als responsables dels
centres i que no hagin estat expressament denegats per causes justificades. S’hi poden instalꞏlar
mitjans propis o els que el centre els ofereixi.
c) Per correu electrònic, mitjançant llistes de distribució destinades al colꞏlectiu al qual s’adreça.
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26.4. La Secretaria General ha de posar a disposició de totes les candidatures, tant individuals com
colꞏlectives, una llista de distribució destinada al colꞏlectiu de la seva circumscripció o colꞏlegi per tal que
puguin enviar correus amb informació sobre la candidatura en igualtat de condicions durant el període
de campanya electoral.
26.5. Els responsables dels espais han de retirar d’ofici qualsevol propaganda electoral que no reuneixi
els requisits recollits en l’article 26.3. En altres casos, han d’informar la Junta Electoral Permanent perquè
els analitzi i prengui una decisió.

Secció 5a. Constitució de les meses electorals i paperetes
Article 27. Constitució de les meses electorals
27.1. El president o presidenta i els vocals de cada mesa electoral, així com els suplents, s’han de reunir
mitja hora abans de l’inici de la votació en el local corresponent.
27.2. Si el president o presidenta no s’hi presenta, assumeix la presidència el seu suplent i, si tampoc no
hi és, el primer i el segon vocal, successivament.
27.3. En cap cas no pot constituir-se la mesa sense la presència d’un president o presidenta i dos vocals.
Un dels dos vocals exerceix la secretaria de la mesa electoral. Si no fos possible constituir-la, els
membres que hi siguin presents ho han de comunicar a la Junta Electoral Permanent, la qual proveeix
el que cregui convenient per a la constitució efectiva de la mesa electoral.
27.4. Abans d’iniciar les votacions, el president o presidenta estén una acta de constitució de la mesa,
que ha de signar juntament amb els vocals. En l’acta s’indica el nombre de persones que han constituït
la mesa.
27.5. Durant les votacions, els membres titulars i suplents de les meses electorals poden substituir-se
de la manera que convinguin per acord intern de la mesa, si bé sempre hi han de ser presents dos
membres. L’acta han de signar-la tots els membres, titulars i suplents, que hi hagin intervingut i s’hi han
de fer constar les alternances que s’hagin produït.
Article 28. Paperetes
28.1. En les eleccions de personal docent i investigador i de personal d’administració i serveis a òrgans
colꞏlegiats, hi ha una única papereta electoral per a cada elecció i colꞏlectiu, impresa a una sola cara,
que ha de contenir la informació següent:
a) el logotip de la Universitat de Barcelona,
b) la tipologia i la data de les eleccions,
c) la llista ordenada alfabèticament de totes les persones candidates,
d) al costat del noms i cognoms de cada candidat o candidata, si escau, el nom o la sigla de la
candidatura colꞏlectiva.
28.2. En les eleccions a òrgans unipersonals, hi ha paperetes diferents per a cada candidat o candidata,
on consten el seu nom i cognoms. En les eleccions a rector o rectora, hi ha una única papereta electoral
amb el nom imprès de totes les persones candidates. L’ordre en què apareguin es determina per mitjà
del sorteig efectuat per la Junta Electoral Permanent. Els electors marquen amb una creu el candidat o
candidata que volen votar i introdueixen la papereta en el sobre electoral.
28.3. En les eleccions d’estudiants, cada candidatura colꞏlectiva té una papereta pròpia. Les paperetes,
que han d’estar impreses a una sola cara, han de contenir la informació següent:
a) el logotip de la Universitat de Barcelona,
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b) la tipologia i la data de les eleccions,
c) el nom i logotip, si n’hi ha, de la candidatura,
d) a sota del nom i logotip, la llista ordenada dels noms i cognoms dels candidats titulars,
e) a sota dels noms i cognoms dels candidats titulars, la llista ordenada dels noms i cognoms dels
candidats suplents,
f) al costat del nom i cognoms de cada candidat o candidata, si escau, s’identifica la condició
d’independent o d’adherit a una candidatura colꞏlectiva, associació o colꞏlectiu d’estudiants.
28.4. A més a més, a les meses electorals, hi ha d’haver paperetes per poder votar en blanc. Aquestes
paperetes han de contenir la informació següent:
a) el logotip de la Universitat de Barcelona,
b) la tipologia i la data de les eleccions.
28.5. Les paperetes de votació s’han de conservar on correspongui fins que la Secretaria General
comuniqui que la proclamació de resultats és ferma, moment a partir del qual es poden destruir.
28.6. És obligatori l’ús de sobre electoral, llevat del cas de votació electrònica.
Secció 6a. Votacions
Article 29. Exercici del vot
29.1. El vot és secret i s’exerceix personalment en la mesa electoral que correspongui, sens perjudici
del que disposa l’article següent.
29.2. Abans d’exercitar el dret de vot, cada elector o electora acredita la seva identitat i la mesa en
comprova la inclusió en el cens electoral. Els vocals han de marcar en l’exemplar del cens electoral, amb
un signe suficientment visible, els noms dels electors que han emès el vot, a l’efecte d’evitar duplicitats.
29.3. Per a cada circumscripció i elecció, sempre que s’hagin convocat eleccions, s’ha de dur a terme la
votació corresponent, llevat del supòsit previst en l’article 22.5. No es duen a terme les votacions en les
circumscripcions i eleccions on no s’hagi presentat cap candidatura.
Article 30. Vot anticipat
30.1. En les eleccions a rector o rectora i a representants a òrgans colꞏlegiats, els electors que prevegin
que no seran presents en l’acte de votació poden votar de manera anticipada. No s’admet la votació
anticipada per a altres òrgans unipersonals de govern.
30.2. La votació anticipada es realitza d’acord amb les regles següents:
a) L’elector o electora ha de solꞏlicitar un certificat d’inscripció en el cens 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.
La solꞏlicitud es pot fer des del moment de la proclamació de candidats i fins a cinc dies abans de
la data fixada per a la celebració de la votació. En el mateix moment de la presentació de la
solꞏlicitud, es lliura a l’elector o electora el certificat esmentat, les paperetes de vot i els sobres
electorals.
b) L’elector o electora introdueix la papereta de vot en el sobre electoral i el tanca. Després ha
d’introduir aquest sobre electoral i el certificat d’inclusió en el cens en un altre sobre, tancar-lo i
indicar-hi a quines eleccions correspon, així com el colꞏlectiu a què pertany.
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c) La Secretaria General, en el cas d’eleccions al Claustre Universitari i a rector o rectora, o la
secretaria de la facultat, en la resta de casos, han de rebre el sobre abans de les quinze hores del
dia hàbil anterior a l’elecció i comprovar el compliment dels requisits establerts. El mateix dia de
la celebració de la votació, ordenen que els vots anticipats es lliurin a la mesa electoral
corresponent.
Article 31. Votació
31.1. El procediment habitual a la Universitat de Barcelona per a eleccions al Claustre Universitari, juntes
de facultat, consells d’estudis i rector o rectora, és el sistema de votació electrònica previst en l’article
33, sempre que tècnicament sigui possible.
31.2. Si, per raons tècniques o d’altra naturalesa, no resulta possible el sistema de vot electrònic, la
votació s’ha de fer presencialment, d’acord amb el que preveu aquest capítol.
31.3. La votació s’inicia a les deu del matí i continua sense interrupció fins a les vuit del vespre. Arribada
aquesta hora, només poden votar aquells electors que es trobin dintre del local i que encara no hagin
votat. Les votacions a degà o degana; a director o directora de departament, d’institut universitari de
recerca o de les estructures que es puguin crear, i a cap d’estudis, es fan en la sessió de l’òrgan que els
ha d’escollir.
31.4. Iniciada la votació, només es pot suspendre definitivament per causes de força major, fet que s’ha
de posar immediatament en coneixement de la Junta Electoral Permanent. En aquest cas, el president
o presidenta de la mesa ordena destruir els vots emesos i dipositats a les urnes, i ho consigna així en
l’acta corresponent.
31.5. En cas que el president o presidenta observi l’absència de paperetes d’algun colꞏlectiu, ha de
suspendre la votació i solꞏlicitar pel mitjà més ràpid que el servei administratiu corresponent en
subministri. En aquest cas, la votació es prorroga tant temps com hagi estat interrompuda.
31.6. En el decurs de la jornada electoral, no es poden realitzar actes de propaganda electoral, ni actes
que pertorbin el funcionament normal de les eleccions ni actes que puguin coartar la llibertat dels electors.
Article 32. Finalització de la votació
Una vegada finalitzada la votació, es dipositen a l’urna corresponent els vots anticipats rebuts, prèvia
verificació que els electors no han exercit el seu dret de vot d’una altra manera. A continuació, poden
votar els membres de la mesa electoral.
Article 33. Votació electrònica
El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona regula les qüestions tècniques de la votació
electrònica, respectant en tot cas les previsions d’aquest Reglament.
Secció 7a. Escrutini
Article 34. Escrutini
34.1. Un cop acabades les votacions, el president o presidenta de la mesa ordena l’inici de l’escrutini,
que és públic i es fa ininterrompudament.
34.2. El vot es declara vàlid quan s’ha realitzat en la papereta i en el sobre oficial.
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34.3. Es consideren vots en blanc els emesos amb una papereta de vot en blanc, de conformitat amb
l’article 28.4, els emesos amb una papereta oficial en què no s’hagi marcat cap candidat o candidata o
els sobres oficials buits.
34.4. La mesa és l’òrgan competent per decidir la nulꞏlitat de les paperetes, sense que aquesta decisió
es pugui impugnar en aquest acte. Es declaren nuls els vots emesos en paperetes, sobres o papers
diferents del model oficial; els vots emesos sense sobre; els vots que continguin més d’una papereta de
diferents candidatures, i els vots que suposin un nombre més gran que el de llocs a cobrir per a cadascun
dels colꞏlectius. També es consideren vots nuls els emesos en paperetes no intelꞏligibles, que continguin
esmenes, que estiguin trencades o que mostrin qualsevol tipus d’alteració.
34.5. En cas que el sobre contingui més d’una papereta d’una mateixa candidatura, computa com un sol
vot vàlid.
34.6. En les eleccions al Claustre Universitari i a rector o rectora, l’escrutini es realitza d’acord amb les
regles previstes en els articles 46 i 70 d’aquest Reglament, respectivament, sens perjudici de les normes
generals establertes en aquest capítol.
34.7. En l’acte de recompte de vots, el president o presidenta de la mesa pregunta si hi ha cap alꞏlegació
contra l’escrutini i, si no n’hi ha cap o una vegada resoltes per la mesa les que hi pugui haver, anuncia en
veu alta el resultat, especificant el nombre de votants, el de paperetes en blanc, el de paperetes nulꞏles
i el de vots obtinguts per cada candidat o candidata.
34.8. Les paperetes extretes de les urnes es custodien a la Secretaria General o al deganat, segons
correspongui. Les paperetes no vàlides o que hagin estat objecte de reclamació, s’uneixen a l’acta
original, una vegada rubricades pels membres de la mesa, i s’arxiven juntament amb l’acta.
34.9. Acabades les operacions anteriors, el president o presidenta i els vocals de la mesa estenen per
triplicat l’acta, en la qual s’indiquen detalladament el nombre d’electors, segons la llista del cens electoral;
el nombre de votants; el nombre de vots vàlids, nuls i en blanc, i el nombre de vots obtinguts per cada
candidat o candidata. També es recullen, succintament, les reclamacions i protestes formals realitzades,
si escau, pels candidats o electors sobre la votació i l’escrutini, així com les resolucions motivades sobre
aquestes, amb els vots particulars, si n’hi ha. Així mateix, s’hi consigna qualsevol incident que s’hagi
produït.
Article 35. Publicitat
El president o presidenta de la mesa és la persona responsable de fer arribar a la Secretaria General o
al deganat, segons correspongui, les actes de constitució de la mesa i de l’elecció, en original i una còpia.
Una de les còpies es publica al tauler d’anuncis de les dependències on s’hagi ubicat la mesa electoral.
L’arxivament definitiu de l’acta original correspon a la Secretaria General o al deganat, segons
correspongui.
Secció 8a. Proclamació de candidats electes
Article 36. Proclamació
36.1. La proclamació de candidats electes té lloc durant els quatre dies següents a la votació i és
responsabilitat dels òrgans següents:
a) La Junta Electoral Permanent proclama els candidats electes a rector o rectora i claustrals.
b) La Secretaria General proclama els candidats electes tant a membres de les juntes de facultat i
consells de direcció dels instituts universitaris de recerca, com a degà o degana i director o
directora d’institut universitari de recerca i d’altres estructures de la Universitat.
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c) Els degans proclamen els candidats electes a membres dels consells de departament, a directors
de departament, a caps d’estudis i a membres dels consells d’estudis.
36.2. No es poden proclamar candidats electes que no constin en el cens electoral o que no siguin del
colꞏlectiu universitari que s’escull.
36.3. Ni la Junta Electoral Permanent ni la Secretaria General no poden anulꞏlar cap acta ni cap vot. Les
seves atribucions es limiten a verificar el recompte i la suma de vots admesos per les meses. Només en
el cas d’errors materials es pot procedir a la rectificació.
Article 37. Recursos
37.1. En el termini de tres dies a comptar de l’endemà de la data en què s’han fet públics els resultats
electorals, es pot interposar un recurs davant de la Junta Electoral Permanent, que s’ha de resoldre en
un termini màxim de deu dies.
37.2. Transcorregut el termini per interposar les reclamacions i recursos pertinents o, si s’escau, el
termini per resoldre’ls, la Junta Electoral Permanent destrueix les paperetes.
37.3. La Secretaria General comunica la fermesa de la proclamació de candidats electes als degans a
l’efecte de poder destruir les paperetes electorals.

TÍTOL II. Processos electorals a òrgans col∙legiats
CAPÍTOL 1. Disposicions generals
Article 38. Vots a candidats
En les eleccions a òrgans colꞏlegiats de personal docent i investigador i de personal d’administració i
serveis, per garantir una major representativitat, el nombre màxim de candidats susceptibles de ser
votats no pot superar el 75 % dels llocs que correspongui elegir. Quan el nombre de llocs sigui igual o
inferior a dos, pot votar-se un nombre de candidats igual al de llocs que correspongui elegir. A les
paperetes s’ha d’especificar clarament el nombre màxim de candidats que poden ser votats.
Article 39. Candidats electes
Són electes els candidats que hagin obtingut el major nombre de vots fins al límit del nombre de
representants assignats al colꞏlegi electoral o circumscripció. A menys que estigui previst expressament
d’una altra manera, els empats es dirimeixen per sorteig.
Article 40. Durada del mandat de representant
40.1. El mandat dels representants de personal acadèmic i de personal d’administració i serveis és de
quatre anys, llevat del cas de representants de degans, directors de departament i directors d’instituts
universitaris de recerca al Consell de Govern, que és de dos anys, i com a màxim fins a la data de
renovació de l’òrgan colꞏlegiat.
40.2. El mandat de representant de l’alumnat és de dos anys.
40.3. En tot cas el mandat finalitza quan s’hagi de renovar l’òrgan colꞏlegiat d’acord amb el que preveu
aquest Reglament.
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Article 41. Pèrdua de la condició de membre i substitució
41.1. Si durant el mandat d’un òrgan colꞏlegiat algun representant perd la seva condició per una de les
causes legalment previstes o renuncia, és substituït pel següent membre més votat en les eleccions,
entre els que no van obtenir representació al corresponent colꞏlegi o circumscripció electoral. Si hi ha
empat, es decideix per sorteig.
41.2. En els processos electorals d’estudiants s’entén que es produeix una vacant en cas de renúncia
per escrit, finalització dels estudis o no matriculació durant un curs acadèmic en la circumscripció per a
la qual ha estat escollit el candidat o candidata. En aquests casos, produïda una vacant, es cobrirà pel
següent candidat de la llista i si no n’hi ha, pel suplent. En el supòsit que les vacants no es puguin cobrir
per manca de candidats suplents, correspon al vicerectorat encarregat dels afers estudiantils, al deganat
del centre o al cap d’estudis de l’ensenyament promoure un acord entre les candidatures que tinguin
representació en cada àmbit en funció de la representació obtinguda a la respectiva elecció.
41.3. Els representants que cobreixin les vacants produïdes ocupen el càrrec durant el període de temps
que falti per a l’acabament del mandat. Seran nomenats pels òrgans previstos en l’article 36.1 del present
Reglament.

CAPÍTOL 2. Eleccions al Claustre Universitari
Article 42. Electors i elegibles
Són electors i elegibles al Claustre Universitari els membres de la comunitat universitària previstos en
l’article 7 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona que, en el moment de la convocatòria electoral,
compleixin els requisits estatutaris i reglamentaris.
Article 43. Circumscripció electoral i meses electorals
43.1. La circumscripció electoral per a les eleccions al Claustre Universitari és:
a) per al personal acadèmic, la facultat,
b) per a l’alumnat de grau i màster universitari, la facultat,
c) per a l’alumnat de doctorat, tota la Universitat, encara que el dret de vot s’ha d’exercir a la facultat
al qual s’està matriculat,
d) per al personal d’administració i serveis, tota la Universitat, tenint en compte criteris de proximitat
geogràfica.
43.2. Cada mesa electoral està formada per quatre membres, un per cada colꞏlectiu universitari, elegit
per sorteig realitzat davant el degà o degana. Cada membre titular té un suplent. Els membres de les
meses electorals, tant titulars com suplents, es designen per sorteig entre els elegibles de cadascun dels
colꞏlectius universitaris de cada facultat, amb excepció dels que exerceixin algun dels càrrecs previstos
en l’article 55.1 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona i dels que hagin presentat candidatura.
Presideix la mesa un representant del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat.
Quan només se celebren eleccions al colꞏlectiu d’estudiants, les meses estan constituïdes per dos
membres titulars: un membre del personal acadèmic, que la presideix, i un estudiant. Hi ha d’haver un
suplent i un segon suplent per cada membre titular. El nomenament dels membres de la mesa correspon
al degà o degana.
Article 44. Col·legis electorals
44.1. Els colꞏlegis electorals s’estableixen en els apartats f, g i h de l’article 55.1 de l’Estatut de la
Universitat de Barcelona, i la distribució proporcional per circumscripcions del nombre de representants
al Claustre Universitari s’estableix en aquest Reglament.
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44.2. Per determinar el nombre enter de representants de cada colꞏlectiu al Claustre Universitari es fa
l’arrodoniment necessari que s’aproximi el màxim possible als percentatges de representativitat de cada
colꞏlectiu.
44.3. El nombre de places que resulti per al personal d’administració i serveis forma un únic colꞏlegi i
circumscripció electoral.
Article 45. Convocatòria
45.1. Les eleccions per a membres del Claustre Universitari són convocades pel Consell de Govern de
la Universitat de Barcelona, que estableix el nombre i la distribució de les meses electorals. En la
convocatòria es fixa el nombre de claustrals que correspon a cada circumscripció, distribuïts
proporcionalment, amb un mínim d’un claustral per colꞏlectiu i circumscripció. El dia de la votació el
determina el Consell de Govern, de conformitat amb l’article 16.3 d’aquest Reglament.
45.2. En la convocatòria es fixa el dia de les votacions, que ha de ser el mateix per a tots els colꞏlectius
universitaris objecte d’aquest Reglament.
Article 46. Escrutini final
46.1. La Junta Electoral Permanent es reuneix el primer dia hàbil següent al de la votació i procedeix a
l’escrutini final.
46.2. En l’acte d’escrutini final només poden ser-hi presents, a més dels membres de la Junta Electoral
Permanent, els candidats a claustrals i el personal de suport a la Junta.
46.3. Un cop fet l’escrutini, la Junta Electoral Permanent proclama els claustrals distribuïts per colꞏlectius
universitaris, en els termes previstos en l’article 55.1 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, amb les
modificacions que derivin de la classificació dels dos colꞏlectius del personal acadèmic
—professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat i personal acadèmic no doctor i/o sense
vinculació permanent a la Universitat—, que resulta de l’article 16.3 de la Llei orgànica 4/2007, de 12
d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
Article 47. Elecció de representants del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis
47.1. El sistema per a l’elecció de claustrals, tant de personal acadèmic com d’administració i serveis,
és el majoritari amb llistes obertes, segons l’article 82 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
47.2. A l’efecte de distribuir proporcionalment el nombre de representants al Claustre Universitari dels
diferents colꞏlegis de personal acadèmic entre les facultats, s’aplica per a cadascun dels colꞏlegis la
fórmula següent:
Ru × Nf / Nu = Rf
on Ru és el nombre total de representants de cada colꞏlegi per a tota la Universitat; Nf, el nombre de
membres del personal acadèmic de la facultat d’un colꞏlegi determinat; Nu, el nombre total de membres
del personal acadèmic d’aquell colꞏlegi a tota la Universitat, i Rf, el nombre de representants de cada
colꞏlegi que correspondria a cada facultat.
Del resultat Rf es pren la xifra entera i dos decimals. Efectuada aquesta operació, s’assigna a cada
facultat el nombre de representants equivalent a la xifra entera. En el cas que en alguna facultat no
s’arribi a la unitat, se li adjudica un representant.
A l’efecte de repartir el nombre de representants que quedin, fins a totalitzar Ru, es divideixen les xifres
decimals del resultat Rf per la xifra entera i s’assigna un representant més a les facultats per ordre
decreixent del quocient resultant, fins que quedin adjudicats tots els representants.
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47.3. La representació del personal d’administració i serveis al Claustre Universitari es distribueix
proporcionalment entre personal funcionari i personal laboral.
Article 48. Elecció de representants de l’alumnat al Claustre Universitari
48.1. S’aplica el mètode de Sainte-Laguë modificat per determinar els aspectes següents:
a) el nombre de representants escollits per candidatura en funció dels vots de la circumscripció,
b) el nombre de representants al Consell de Govern per aliança de candidatures en funció dels
claustrals escollits en cadascuna d’aquestes aliances.
Sigui N el nombre de candidatures (alternativament, aliances de candidatures) i vj el nombre de vots
(alternativament, claustrals) de la candidatura (alternativament, aliança de candidatures), es considera jèsima, amb j d’1 a N.
48.2. Primera part del mètode. En començar, totes les llistes tenen 0 representants assignats i sj és igual
a 0. Aleshores:
a) Es calculen tots els quocients vj / 1,4.
b) Es repeteixen cíclicament els dos passos següents:
b1) La llista amb el quocient més alt rep un representant, i s’incrementa sj en una unitat.
b2) Es calcula el quocient vj / 2sj + 1.
El procés acaba quan s’han assignat tots els representants. En cas d’empat, es decideix per sorteig.
48.3. Segona part del mètode. En cas que algunes llistes no tinguin prou candidats per ocupar tots els
llocs que els han estat assignats:
a) Es calcula el total de llocs que queden vacants a causa d’aquest fet.
b) S’ordenen de més gran a més petit els primers quocients no assignats pel mètode de SainteLaguë de les candidatures que encara tinguin candidats que no hagin estat escollits (només un
quocient per llista).
c) S’eliminen les llistes que no hagin obtingut almenys un terç del quocient del total de vots emesos
a la circumscripció entre el nombre total de llocs que cal ocupar.
d) Seguint aquest ordre, s’assigna un lloc per llista fins que s’acabin els llocs disponibles o les llistes.
e) En cas d’empat, es decideix per sorteig sempre que no es tracti de candidatures afectades per un
sorteig en l’aplicació de la primera part del mètode, cas en què es prioritzen les candidatures que
en la primera part l’havien perdut.

CAPÍTOL 3. Eleccions de representants del Claustre Universitari al Consell de Govern
Article 49. Disposicions generals
49.1. D’acord amb l’article 61.1 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, el Claustre Universitari
elegeix, entre els seus membres, vint representants al Consell de Govern, dels quals deu són funcionaris
o contractats permanents doctors, dos són representants de l’altre personal docent i investigador, sis
són estudiants i dos són representants del personal d’administració i serveis.
49.2. La pèrdua de la condició que ha possibilitat ser elegit al Consell de Govern implica també deixar
de ser membre del Consell de Govern.
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49.3. Les vacants es cobreixen amb el següent candidat o candidata més votat del mateix colꞏlectiu o, si
és el cas, del mateix àmbit d’activitat universitària. En cas que no n’hi hagi cap o que un àmbit es quedi
sense representants, es procedeix a escollir representants nous per cobrir les vacants.
Article 50. Elecció de representants del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis
50.1. Les candidatures es presenten per escrit a la Secretaria General a partir de la convocatòria de la
sessió del Claustre on està prevista l’elecció de representants al Consell de Govern i fins a cinc dies
abans del dia de l’elecció.
50.2. L’elecció es fa en una sessió del Claustre Universitari, per i entre els claustrals dels diferents
colꞏlectius representats.
50.3. La mesa del Claustre Universitari controla el procés electoral, resol qualsevol incidència que es
pugui produir i proclama electes els candidats que obtinguin un major nombre de vots en cadascun dels
colꞏlectius elegibles. Els empats es dirimeixen per sorteig.
50.4. Els candidats poden adreçar-se al Claustre Universitari abans de la votació, d’acord amb els criteris
fixats per la mesa.
50.5. El percentatge per a la votació de candidats que preveu l’article 82 de l’Estatut de la Universitat de
Barcelona s’aplica si el nombre de representants d’un colꞏlectiu és superior a dos.
En aquest cas, per fixar el nombre exacte de candidats susceptibles de ser votats es té en compte el
primer nombre enter inferior resultant de calcular el 75 % del total de candidats que hagin de ser escollits.
50.6. En el cas que el nombre de candidats d’un colꞏlectiu sigui igual al dels seus representants, els
candidats s’entenen elegits automàticament.
50.7. Els membres del Consell de Govern elegits pel Claustre Universitari es renoven quan es renova el
Claustre.
Article 51. Elecció de representants de l’alumnat
51.1. Els estudiants representants al Consell de Govern han de ser estudiants claustrals.
51.2. Els representants de l’alumnat al Consell de Govern s’assignen segons els resultats que obtenen
les diverses candidatures a les eleccions claustrals. A aquest efecte, s’han de tenir presents els pactes
preelectorals que s’hagin acordat.
51.3. Per a la provisió d’estudiants representants al Consell de Govern s’ha d’utilitzar el mètode de
Sainte-Laguë modificat, extret del nombre de claustrals de les diverses candidatures.
51.4. Sempre que hi hagi algun membre claustral doctorand, com a mínim hi ha d’haver un representant
de doctorat al Consell de Govern.
51.5. Si un cop feta l’assignació segons el mètode esmentat en l’aparat 3 d’aquest article cap de les
candidatures amb representants al Consell de Govern no té un representant de doctorat, el darrer lloc
assignat l’ocupa el representant de doctorat de la candidatura amb més representants de la
circumscripció. Els empats s’han de resoldre segons els criteris següents, per aquest ordre de prioritat:
a) el nombre més alt de vots de doctorat rebuts,
b) el nombre més alt de representants al Claustre Universitari (inclosos els que no són de doctorat).
Si aquests criteris no dirimeixen l’empat, es resol per sorteig.
51.6. Si un cop feta l’assignació segons el mètode esmentat en l’apartat 3 d’aquest article una o més
candidatures amb representants al Consell de Govern té representants de doctorat, aquestes
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candidatures han d’arribar a un acord perquè se satisfaci el primer punt d’aquest article. Si no s’arriba a
cap acord, el representant de doctorat ha de ser de la candidatura escollida segons els criteris següents,
per aquest ordre de prioritat:
a) el nombre més alt de representants de doctorat,
b) en cas d’empat, el nombre més alt de vots de doctorat rebuts,
c) en cas d’empat, la proporció més elevada de representants de doctorat escollits.
Si aquests criteris no dirimeixen l’empat, es resol per sorteig.
51.7. La Secretaria General, seguint els criteris anteriors i en un termini de cinc dies hàbils a partir de la
proclamació dels resultats de les eleccions claustrals, ha de donar a conèixer la composició del Consell
de Govern a les candidatures que hi hagin obtingut representació.
51.8. En cas que calgui arribar a l’acord esmentat en l’article 51.6, el vicerectorat encarregat dels afers
estudiantils té la responsabilitat de promoure’l. En tot cas, les candidatures involucrades han de saber
quin seria el resultat d’aplicar els criteris que s’inclouen en el punt esmentat. L’acord s’ha de produir en
un termini de deu dies hàbils des de la proclamació dels resultats de les eleccions claustrals i s’ha de
comunicar a la Secretaria General.
51.9. Les candidatures que hagin obtingut representació al Consell de Govern han de comunicar el nom
de les persones que les representen en un termini de quinze dies hàbils des de la proclamació dels
resultats. En cas que alguna candidatura renunciï, expressament o tàcitament, a ocupar algun lloc
assignat al Consell de Govern, s’assignen els llocs vacants excloent del repartiment les candidatures
que hi hagin renunciat.
51.10. En cas de dimissió d’un estudiant membre del Consell de Govern, la Secretaria General disposa
de deu dies hàbils per comunicar-ho a la candidatura que l’havia proposat, que al seu torn ha de suggerir
un representant nou en el termini màxim de deu dies hàbils des d’aquesta comunicació.

CAPÍTOL 4. Eleccions de representants dels degans al Consell de Govern
Article 52. Procediment i mesa electoral
52.1. D’acord amb els articles 61.1f i 65.1 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, els deu
representants dels degans al Consell de Govern s’elegeixen en una sessió de la Conferència de Degans
i Deganes, de manera que es garanteixi la representació dels diferents àmbits d’activitat universitària.
52.2. En defecte de regulació per les seves pròpies normes de funcionament, la sessió la convoca el
rector o rectora amb una antelació de quinze dies com a mínim. Les candidatures es presenten a la
Secretaria General fins a cinc dies abans de la data de l’elecció.
52.3. La mesa electoral està constituïda pel degà o degana de més edat, que la presideix; el degà o
degana més jove, que actua de secretari o secretària, i un altre degà o degana escollit per sorteig.
Queden exclosos els degans que presentin candidatura.
Article 53. Electors i elegibles
Són electors i elegibles tots els degans que exerceixin aquest càrrec en el moment de l’elecció. Si són
membres del Consell de Govern per un altre dels procediments establerts, tenen únicament la condició
d’electors.
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Article 54. Sistema de votació
54.1. D’acord amb el que estableix l’article 82 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, el nombre de
candidats susceptibles de ser votats no pot superar el 75 % dels que hagin de ser escollits.
54.2. Són elegits representants dels degans al Consell de Govern, els candidats que obtinguin més vots
de cadascun dels cinc àmbits d’activitat universitària establerts en la disposició addicional segona de
l’Estatut de la Universitat de Barcelona i, posteriorment, els cinc candidats més votats. Els empats es
dirimeixen per sorteig.
54.3. En el cas que el nombre de candidats que es presentin sigui igual al dels llocs susceptibles
d’elecció, aquests s’entenen elegits automàticament.

CAPÍTOL 5. Eleccions de representants dels directors de departament i d’institut universitari de
recerca al Consell de Govern
Article 55. Procediment i mesa electoral
55.1. D’acord amb l’article 61.1g de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, els directors dels
departaments i dels instituts universitaris de recerca elegeixen d’entre ells cinc representants al Consell
de Govern, de manera que es garanteixi la presència dels diferents àmbits d’activitat universitària.
55.2. L’elecció té lloc en una sessió de tots els directors de departament i directors d’institut universitari
de recerca d’un mateix àmbit d’activitat universitària, que convoca el rector o rectora amb una antelació
de quinze dies com a mínim. Les candidatures es presenten a la Secretaria General fins a cinc dies
abans de la data de l’elecció.
55.3. La mesa electoral està constituïda pel director o directora de departament o d’institut universitari
de recerca de més edat, que la presideix, i dos directors de departament o d’institut universitari de recerca
escollits per sorteig. Queden exclosos els directors que presentin candidatura.
Article 56. Electors i elegibles
Són electors i elegibles tots els directors de departament i directors d’instituts universitaris de recerca
que exerceixin aquests càrrecs en el moment de l’elecció. Si són membres del Consell de Govern per
un altre dels procediments establerts, tenen únicament la condició d’electors.
Article 57. Sistema de votació
57.1. Les eleccions tenen lloc per i entre els directors de departament o d’institut universitari de recerca
que pertanyen al mateix àmbit d’activitat universitària.
57.2. En cas que en un àmbit d’activitat universitària hi hagi tants candidats com places de representant,
s’entenen elegits automàticament.

CAPÍTOL 6. Eleccions de representants a junta de facultat, consell de departament, consell de
direcció d’institut universitari de recerca i d’altres estructures, i consell d’estudis
Secció 1a. Disposicions generals
Article 58. Convocatòria i celebració
58.1. Les eleccions les convoca el president o presidenta de l’òrgan, segons correspongui.
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58.2. Les eleccions a junta de facultat i consell d’estudis de l’alumnat se celebren sempre al mes de
maig. Les eleccions de personal acadèmic i personal d’administració i serveis a junta de facultat se
celebren els mesos de maig o novembre. Quan coincideixen les eleccions dels tres colꞏlectius en el
mateix mes, es fan el mateix dia. També es fan el mateix dia les eleccions al Claustre Universitari, quan
correspongui. El dia de la votació el determina el Consell de Govern de conformitat amb l’article 16.3
d’aquest Reglament.
58.3. Els representants a juntes de facultat, consells de departament o consells de direcció d’instituts
universitaris de recerca són escollits pel seu respectiu colꞏlectiu, en la proporció que determini el
reglament corresponent.
58.4. En cas de coincidir l’expiració del mandat dels membres de l’òrgan colꞏlegiat i de l’òrgan
unipersonal que el presideix, es convoquen eleccions d’acord amb l’apartat 1 d’aquest article, i al mateix
temps es convoca l’elecció de l’òrgan unipersonal, la qual té lloc en la sessió constitutiva del nou òrgan
colꞏlegiat. Durant el temps que excedeixi del mandat, tant l’òrgan colꞏlegiat com l’unipersonal, actuen en
funcions.
58.5. En cas de coincidir l’expiració del mandat dels membres de l’òrgan colꞏlegiat o de produir-se
l’acceptació de la renúncia en bloc de tots els membres de l’òrgan colꞏlegiat, amb l’acceptació de la
renúncia, el cessament o altres causes degudament justificades que impedeixin al president o presidenta
de l’òrgan l’exercici de les seves funcions, aquest és substituït d’acord amb les regles establertes en
l’article 72 d’aquest Reglament.
El president o presidenta accidental, en el termini màxim de cinc dies, convoca eleccions de l’òrgan
colꞏlegiat i al mateix temps es convoca l’elecció de l’òrgan unipersonal, que té lloc en la sessió constitutiva
del nou òrgan colꞏlegiat. Durant aquest temps, l’òrgan unipersonal actua en funcions. En cas que no es
pugui nomenar un president o presidenta accidental, el rector o rectora nomena un suplent, que convoca
les eleccions.
58.6. En produir-se l’acceptació de la renúncia en bloc de tots els membres de l’òrgan colꞏlegiat, el
president o presidenta, en el termini de dos dies, convoca eleccions, que se celebren en el termini de
vint dies des de la data de la convocatòria. En aquest cas, els terminis del procediment regulat en aquest
Reglament queden reduïts a la meitat.
58.7. En els casos previstos en els apartats anteriors, el mandat de la nova junta s’allarga, si escau, fins
al mes de maig o novembre més proper a la data de finalització del mandant.
Article 59. Circumscripció i meses electorals
59.1. Per a l’elecció de membres de la junta de facultat, del consell de departament i del consell de
direcció dels instituts universitaris de recerca o òrgans colꞏlegiats d’altres estructures, la circumscripció
electoral és, respectivament, la facultat, el departament, l’institut universitari de recerca o l’estructura
corresponent, sens perjudici del que s’estableix en la disposició addicional primera de l’Estatut de la
Universitat de Barcelona.
59.2. Per a les eleccions d’estudiants als consells d’estudis, la circumscripció electoral és
l’ensenyament.
59.3. Cada mesa electoral està formada per un membre de cada colꞏlectiu que s’hagi d’escollir. Cada
membre titular té un suplent. Els membres de les meses electorals, tant titulars com suplents, es
designen per sorteig de l’electorat de cadascun dels colꞏlectius universitaris de cada facultat, amb
excepció de qui exerceixi algun dels càrrecs previstos en l’article 55.1 de l’Estatut de la Universitat de
Barcelona i de qui hagi presentat candidatura. Presideix la mesa un representant del professorat doctor
amb vinculació permanent a la Universitat. Quan només se celebren eleccions al colꞏlectiu d’estudiants,
les meses estan constituïdes per dos membres titulars: un membre del personal acadèmic, que la
presideix, i un estudiant. Hi ha d’haver un suplent i un segon suplent per cada membre titular.
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El sorteig es fa davant de la presidència de l’òrgan colꞏlegiat corresponent, una vegada proclamats
definitivament els candidats. No entren en el sorteig aquells electors que hagin presentat candidatura.
Secció 2a. Elecció de representants d’estudiants al consell de departament
Article 60. Criteris de distribució
60.1. Les places corresponents a estudiants es distribueixen entre els diversos ensenyaments en els
quals els departaments tinguin docència, de manera que siguin presents en tants ensenyaments com es
pugui. En cas de no poder ser presents en tots els ensenyaments, el criteri que cal seguir és, en primer
lloc, atorgar la plaça als ensenyaments que tinguin assignada una docència de caràcter troncal o
obligatori.
60.2. En tot cas, s’aplica el criteri d’atorgar plaça als ensenyaments que tinguin un nombre més alt de
matriculats fins que es cobreixi la representació.
60.3. Una vegada dutes a terme les eleccions als consells d’estudis, en la primera reunió d’aquest òrgan
s’han d’escollir els representants als consells de departament que tinguin docència en aquell
ensenyament.
Article 61. Representants
61.1. El nombre de representants possibles per candidatura als consells de departament i de secció
departamental d’un mateix consell d’estudis és proporcional al nombre de vots obtinguts en les eleccions
al consell d’estudis.
61.2. Els representants als consells de departament es designen mitjançant les propostes de les
candidatures. Per designar les places que proposa cada candidatura, s’organitzen rondes entre les
candidatures. Les candidatures s’ordenen segons el nombre de vots obtinguts i, mitjançant un portaveu,
s’escullen les places que s’han de cobrir en cada departament segons el nombre establert en el
reglament de cada departament.
61.3. Si queden places vacants, s’obre un període de quinze dies perquè els estudiants de
l’ensenyament puguin presentar candidatures. En la candidatura hi han de constar el nom i cognoms
dels estudiants candidats, l’ensenyament al qual estan matriculats i el consell de departament o de secció
departamental al qual es presenten. Un cop reunits els estudiants membres del consell d’estudis, es
voten les candidatures, que s’escullen per majoria simple.
61.4. El president o presidenta de cada mesa ha de redactar una acta electoral en què constin les
persones elegides i la candidatura que les ha proposades. L’acta s’ha d’enviar a la secretaria del centre
perquè la trameti als diversos consells de departament afectats.
Article 62. Vacants
Per cobrir una vacant en un consell de departament, la candidatura que va proposar el membre que
ocupava la plaça que queda vacant ha de presentar un escrit al cap o a la cap d’estudis o al coordinador
o coordinadora d’estudis amb el nom de la persona substituta, sempre que compleixi els requisits
establerts en aquest Reglament.
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TÍTOL III. Processos electorals a òrgans unipersonals
CAPÍTOL 1. Elecció de rector o rectora
Article 63. Sistema electoral
El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària, mitjançant l’elecció directa i el sufragi
universal, lliure i secret.
Article 64. Sufragi actiu i passiu
64.1. Tenen la condició d’electors els membres de la comunitat universitària en els termes de l’article 3 i
4 d’aquest Reglament.
64.2. Tenen la condició d’elegibles els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d’universitat, que
prestin serveis a la Universitat de Barcelona amb una dedicació a temps complet.
64.3. Els requisits exigits per ser electors o elegibles es verifiquen amb relació a la data de la
convocatòria d’eleccions.
Article 65. Convocatòria
65.1. La convocatòria de les eleccions a rector o rectora correspon al Consell de Govern, que en fixa el
calendari electoral i els colꞏlegis electorals.
65.2. La convocatòria es fa pública a la seu electrònica i als taulers d’anuncis de les facultats.
Article 66. Candidatures
66.1. Les candidatures es presenten, de conformitat amb el que disposa aquest Reglament, en el termini
de vuit dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació del cens definitiu.
66.2. L’endemà de la finalització del termini de presentació de candidatures, la Junta Electoral
Permanent proclama els candidats, i ho publica a la seu electrònica de la Universitat i als taulers
d’anuncis de les facultats.
66.3. En el termini d’un dia a comptar de l’endemà de la proclamació de candidats, les persones
interessades poden presentar reclamacions davant de la Junta Electoral Permanent, òrgan que les ha
de resoldre l’endemà que es presentin i que efectua la proclamació definitiva de candidats, que es publica
a la seu electrònica de la Universitat i als taulers d’anuncis de les facultats.
Article 67. Campanya electoral
67.1. La campanya electoral dura deu dies hàbils a comptar de la proclamació de les candidatures fins
a les zero hores del dia de la votació.
67.2. En el termini de dos dies hàbils des de la proclamació definitiva de candidats, aquests han de
presentar el programa.
67.3. 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 un espai dins d’aquest web com a plataforma de
difusió dels programes.
67.4. Cada candidatura disposa de la quantia que determini el Consell de Govern per sufragar les
despeses derivades de la campanya electoral.
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67.5. 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. En la propaganda electoral no es poden utilitzar logotips diferents
al de la Universitat i el de les candidatures, si s’escau.
Article 68. Meses electorals
68.1. A cada centre es constitueix una mesa, amb tantes urnes com sectors de la comunitat universitària
s’indiquen en l’article 72.4 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona. En el cas del personal
d’administració i serveis, s’afegeix una urna específica per a les àrees transversals en les meses
constituïdes en determinats centres, atenent el criteri de distribució territorial.
68.2. Cada mesa electoral està formada per quatre membres, un per cada colꞏlectiu universitari. Cada
membre titular té un suplent.
68.3. Els membres de les meses electorals, tant titulars com suplents, es designen per sorteig de
l’electorat de cadascun dels colꞏlectius universitaris de cada facultat, amb excepció dels candidats i de
les persones que exerceixin algun dels càrrecs previstos en els apartats a, b, d i e de l’article 55.1 de
l’Estatut de la Universitat de Barcelona. Presideix la mesa el representant del colꞏlectiu de professorat
doctor amb vinculació permanent a la Universitat. Correspon a la Secretaria General la realització del
sorteig així como el nomenament de les meses electorals.
68.4. En cas que s’hagi de fer la segona votació que preveu l’article 70.4 d’aquest Reglament, les meses
mantenen la mateixa composició inicial.
Article 69. Vot ponderat
El vot per a l’elecció de rector o rectora és ponderat per colꞏlectius de la comunitat universitària, d’acord
amb els percentatges indicats en l’article 72.4 de l’Estatut de la Universitat.
Article 70. Escrutini final
70.1. La Junta Electoral Permanent fixa, després de l’escrutini final de vots, els coeficients de ponderació
que cal aplicar als vots emesos vàlidament en cada colꞏlectiu. Només es té en compte el vot vàlidament
emès a candidatures en cada colꞏlectiu, i en queden exclosos el vot nul i el vot en blanc.
70.2. El coeficient de ponderació dels vots emesos vàlidament en cada colꞏlectiu s’obté dividint el
percentatge corresponent al colꞏlectiu pel nombre total de vots emesos vàlidament en aquell colꞏlectiu, i
s’ajusta amb quatre xifres decimals.
70.3. El nombre de vots ponderats corresponent a cada candidat o candidata en cada colꞏlectiu es
calcula multiplicant el nombre de vots que obtingui el candidat o candidata pel coeficient de ponderació
del colꞏlectiu, d’acord amb la fórmula següent:
Pc × Vc = Tv
on Pc és el percentatge del colꞏlectiu; Vc són els vots rebuts pel candidat o candidata en el colꞏlectiu, i
Tv és el total de vots vàlids del colꞏlectiu a les diferents candidatures.
70.4. És proclamat rector o rectora, en primera volta, el candidat o candidata que obtingui el suport de la
majoria absoluta dels vots emesos vàlidament, una vegada fetes i aplicades les ponderacions
corresponents. Si cap candidat o candidata no l’assoleix, es fa una segona votació, a la qual només
poden concórrer els dos candidats amb més suport en la primera votació, tenint en compte les
ponderacions esmentades. En la segona volta, és proclamat el candidat o candidata que obtingui la
majoria simple de vots, aplicant les mateixes ponderacions.
70.5. En el cas d’una sola candidatura, únicament es fa la primera volta.
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70.6. Cada candidat o candidata pot nomenar un interventor o interventora per assistir a la reunió de la
Junta Electoral Permanent en la qual es duu a terme l’escrutini final i la proclamació dels resultats.

CAPÍTOL 2. Elecció de degans; directors de departament, d’instituts universitaris de recerca o
d’altres estructures de la Universitat, i caps d’estudis
Article 71. Electors i elegibles
71.1. Per a degans, són elegibles els professors amb vinculació permanent a la Universitat i adscrits al
centre .
71.2. Per a directors de departament, són elegibles els professors doctors amb vinculació permanent a
la Universitat.
71.3. Per a directors d’institut universitari de recerca o d’altres estructures de la Universitat, són elegibles
els doctors integrats a l’institut o a l’estructura que correspongui.
71.4. Per a caps d’estudis, són elegibles els professors amb vinculació permanent a la Universitat,
membres del consell d’estudis.
71.5. Són electors els membres de la junta de facultat, del consell de departament, del consell d’estudis
o del consell de direcció, segons correspongui.
Article 72. Renúncia del càrrec unipersonal
72.1. En produir-se l’acceptació de la renúncia, el cessament o alguna de les circumstàncies que
impedeixin l’exercici de les funcions de l’òrgan unipersonal, es fa càrrec de la gestió un dels vicedegans,
el catedràtic o catedràtica de més edat del departament, el professor o professora de més edat del consell
d’estudis o el catedràtic o catedràtica de més edat de l’institut, segons es tracti de l’elecció de degà o
degana, director o directora de departament, cap d’estudis o director o directora d’institut, i, en el termini
de cinc dies, convoca eleccions. En cas que no hi hagi substitut natural, es fa càrrec de la gestió el
catedràtic o catedràtica, el professor o professora titular o el professor contractat o professora
contractada permanent més antic, per aquest ordre.
72.2. Les eleccions s’han de celebrar en el termini màxim de vint dies des de la data de la convocatòria.
En aquest cas, els terminis del procediment regulat en aquest Reglament queden reduïts a la meitat.
Article 73. Convocatòria
73.1. Les eleccions les convoca l’òrgan sortint trenta dies abans de l’expiració del seu mandat. A la
convocatòria s’adjuntarà el calendari electoral. L’òrgan sortint, en el termini màxim de deu dies des de la
proclamació definitiva de candidats, convoca una sessió extraordinària de la junta de facultat, consell de
departament, consell d’estudis o consell de direcció perquè s’elegeixi un nou òrgan unipersonal.
73.2. Qui ocupi un òrgan unipersonal i vulgui presentar la candidatura a algun dels òrgans previstos en
l’apartat a de l’article 1.1 d) d’aquest Reglament, ha de renunciar al primer si és elegit al segon. Si no ho
fa explícitament, s’entén que renuncia al primer.
Article 74. Circumscripció electoral
Per a l’elecció de degà o degana, director o directora de departament, cap d’estudis i director o directora
d’institut universitari de recerca o d’altres estructures de la Universitat, la circumscripció electoral és,
respectivament, la junta de facultat, el consell de departament, el consell d’estudis, el consell de direcció
de l’institut universitari de recerca o l’òrgan colꞏlegiat de l’estructura corresponent.
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Article 75. Composició de les meses electorals
75.1. En el cas de les eleccions de degà o degana, director o directora de departament, cap d’estudis i
director o directora d’institut universitari de recerca o d’altres estructures de la Universitat, les meses
electorals estan formades pel secretari o secretària de la facultat, del departament, del consell d’estudis,
de l’institut o de l’òrgan colꞏlegiat, i per dos membres designats per sorteig entre els membres de la junta
de facultat, del consell de departament, del consell d’estudis o del consell de direcció de l’institut o òrgan
colꞏlegiat, respectivament, d’acord amb el que estableix aquest Reglament. Presidirà la mesa el
professor o professora de més categoria i dins de la mateixa categoria, el de més edat.
75.2. En cas de ser necessària una segona volta, es manté la composició de les meses electorals
designades en la primera volta.
Article 76. Votació
La constitució de l’òrgan colꞏlegiat que ha de procedir a l’elecció de l’òrgan unipersonal ha de respectar
el quòrum de constitució previst en la seva normativa de funcionament.
Article 77. Sistema electoral
77.1. És elegit degà o degana, el candidat o candidata que obtingui el vot de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la junta de facultat. Si cap candidat o candidata no obté la majoria
esmentada, es fa una nova votació en la qual resulta elegit el candidat o candidata que obtingui la majoria
simple.
77.2. És elegit director o directora de departament, el candidat o candidata que obtingui el vot de la
majoria absoluta del nombre legal de membres del consell de departament. Si cap candidat o candidata
no obté la majoria esmentada, es fa una nova votació en la qual resulta elegit el candidat o candidata
que obtingui la majoria simple.
77.3. És elegit director o directora d’institut universitari de recerca o d’una altra estructura de la
Universitat, el candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta del nombre legal del consell de
direcció de l’institut o de l’òrgan colꞏlegiat que l’elegeix. Si cap candidat o candidata no obté la majoria
esmentada, es fa una nova votació en la qual resulta elegit el candidat o candidata que obtingui la majoria
simple.
77.4. És elegit cap d’estudis, el candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta del nombre legal
de membres del consell d’estudis. Si cap candidat o candidata no obté la majoria esmentada, es fa una
nova votació en la qual resulta elegit el candidat o candidata que obtingui la majoria simple.
Article 78. Actes electorals
Les actes de les votacions s’adrecen a la Secretaria General, la qual després de proclamar els resultats
els comunica al rector o rectora per tal que faci el nomenament corresponent.

TÍTOL IV. Referèndum d’estudiants
Article 79. Àmbit
Es pot fer un referèndum d’estudiants en tres àmbits: ensenyaments, centres i general de la Universitat
de Barcelona. En cada cas, poden participar els estudiants membres de cada àmbit.
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Article 80. Convocatòria
El referèndum d’estudiants es pot convocar per dues vies diferents:
a) A petició de més del 50 % de representants d’estudiants membres del consell d’estudis, junta de
facultat o Claustre Universitari, per fer el referèndum en els ensenyaments, els centres o la
Universitat en general, respectivament.
b) A petició, com a mínim, d’un 10 % d’estudiants pertanyents a un dels tres àmbits assenyalats en
l’article 79.
Article 81. Sol·licituds
81.1. La solꞏlicitud de referèndum ha d’anar acompanyada del text íntegre de la qüestió plantejada.
81.2. La solꞏlicitud de referèndum s’ha de presentar al vicerectorat encarregat dels afers estudiantils.
81.3. El vicerectorat encarregat dels afers estudiantils és l’òrgan responsable de verificar que es
compleixen les condicions de l’article 80. A aquest efecte, s’utilitza el cens del curs acadèmic vigent en
el moment de la solꞏlicitud.
Article 82. Data de celebració
Posteriorment, el vicerectorat encarregat dels afers estudiantils comunica la data del referèndum en el
termini de vint dies des de la presentació de la solꞏlicitud de convocatòria. En tot cas, el referèndum s’ha
de fer abans que la qüestió plantejada es voti en algun òrgan de govern. A més, el vicerectorat esmentat
ha de facilitar els mitjans necessaris per difondre l’organització del referèndum i ha de vetllar perquè tot
l’alumnat de l’àmbit corresponent se n’assabenti. Si escau, pot acordar-ne la votació electrònica de
conformitat amb el que disposa aquest Reglament.
Article 83. Desenvolupament
El deganat del centre és responsable del desenvolupament del referèndum al centre, i ha de nomenar la
mesa electoral com a molt tard tres dies abans que es duguin a terme les votacions. El desenvolupament
de les votacions es fa de la mateixa manera que la resta d’eleccions descrites en aquesta normativa.
Article 84. Efectes
El resultat del referèndum substitueix, en els òrgans de govern corresponents, els vots que
correspondrien a representants de l’alumnat, sempre que la participació sigui igual o superior a la
participació electoral estudiantil en aquell àmbit en les darreres eleccions mitjançant les quals es van
escollir els representants.

TÍTOL V. Reforma del Reglament
Article 85. Reforma
85.1. La iniciativa de reformar aquest Reglament correspon:
a) al rector,
b) al Consell de Govern,
c) a un mínim d’una quarta part dels membres del Claustre Universitari,
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d) a un mínim d’una quarta part dels membres del Consell de l’Alumnat.
85.2. El debat i l’aprovació definitiva corresponen al Claustre Universitari, d’acord amb el que estableix
l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
85.3. Qui formuli la iniciativa de reforma ha de presentar una proposta de modificació, articulada i
justificada, que s’envia a tots els claustrals amb un mínim de quinze dies d’antelació per poder presentar
les esmenes que s’han de votar al Claustre Universitari.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
La interpretació d’aquest Reglament correspon a la Junta Electoral Permanent. Les resolucions
interpretatives han de ser motivades d’acord amb la legislació vigent.
Segona
Els terminis per dies fixats en aquesta normativa són hàbils, llevat que s’indiqui expressament que són
naturals.
Tercera
1. Si per l’aplicació dels terminis reglamentaris resulta que les eleccions a òrgans unipersonals o
colꞏlegiats s’han de celebrar en períodes no lectius, la convocatòria s’ha de traslladar de manera que se
celebrin en els quinze dies immediatament anteriors o posteriors als períodes inhàbils esmentats.
2. Als efectes d’aquest Reglament, s’entenen com a períodes no lectius tot el mes d’agost i el mes de
setembre fins a l’inici del curs acadèmic, i els períodes de vacances de Nadal i Setmana Santa.
Quarta
En el cas d’unitats acadèmiques de nova creació, les eleccions inicials als òrgans de govern les convoca
el rector o rectora i el procés electoral és competència del centre corresponent, llevat de la creació d’una
nova facultat, que és competència de la Secretaria General.
Cinquena
L’organització i, si escau, la coordinació dels processos electorals corresponen a la Secretaria General.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. Per tal que les eleccions a òrgans colꞏlegiats coincideixin en els mateixos períodes temporals, segons
les previsions de l’article 58.2 d’aquest Reglament, de manera excepcional les pròximes eleccions a junta
de facultat se celebraran:
a) Facultat de Belles Arts: maig de 2021.
b) Facultats de Biologia, Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Medicina i Ciències de la Salut, i
Química: novembre de 2021.
c) Facultats d’Economia i Empresa, Filologia i Comunicació, Filosofia, Física, Geografia i Història, i
Matemàtiques i Informàtica: maig de 2021.
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d) Facultat de Ciències de la Terra: novembre de 2021.
e) Facultats d’Informació i Mitjans Audiovisuals, i Psicologia: maig de 2022.
f) Facultat d’Educació: novembre de 2022.
g) Facultat de Dret: novembre de 2023.
2. Les eleccions a degà o degana de les facultats d’Economia i Empresa, Informació i Mitjans
Audiovisuals, Física, Belles Arts i Química se celebraran un cop renovada la junta de facultat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats tots els reglaments i normatives anteriors a aquest Reglament en matèria electoral de
la Universitat de Barcelona.

DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot allò no previst en aquest Reglament és d’aplicació la legislació general electoral.
Segona
Un cop aprovat pel Claustre Universitari i publicat al Portal de la transparència de la Universitat de
Barcelona, aquest Reglament entrarà en vigor l’1 de gener de 2020.

Tercera
Les modificacions aprovades pel Claustre Universitari en sessió de 15 de juliol de 2020 entraran en vigor
l’endemà de la seva publicació a la Seu Electrònica de la Universitat de Barcelona.
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