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NORMATIVA PER A LES ELECCIONS  

D’ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LEGIATS DE LES  

UNITATS BÀSIQUES  

 
PRESENTACIÓ  
 
Els Estatuts de la Universitat que van entrar en vigor el 7 d’octubre doten 
l’activitat universitària d’un nou marc legal i en concret regulen, conjuntament 
amb la resta de normativa legal vigent, aspectes relatius a les condicions 
d’elecció dels òrgans unipersonals i col·legiats de la nostra universitat. 
  
El Claustre Universitari de 18 de desembre de 2003 va aprovar l’acord 8/2003 
pel qual s’encarregava a la Comissió de Reglaments l’elaboració de les línies 
generals per a l’adaptació dels reglaments de les unitats bàsiques. 
 
En el marc dels Estatuts, la proposta de línies generals ha de recollir les 
condicions legals per a l’elecció del òrgans unipersonals i col·legiats de les 
unitats, proposta que s’ha de complementar amb una normativa general que 
reguli els processos electorals de la Universitat. 
 
Per tant, el document que aquí es presenta és fruit de la voluntat de 
complementar les línies generals dels reglaments de les unitats amb els 
aspectes que, tant a la legislació electoral i administrativa com als Estatuts de 
la UPC, regulen i garanteixen les condicions en les quals s’han de realitzar les 
eleccions a la Universitat. 
 
Amb aquesta voluntat, ara es presenta el resultat de la primera fase de treball, 
que en el títol 1 i el títol 2 recull normativa de règim electoral i d’organització i 
procediment electoral, i en el títol 3 i el títol 4 recull normatives relatives a 
l’elecció a òrgans col·legiats i unipersonals de les unitats bàsiques. 
 
Aquest primer document, necessàriament, s’haurà d’ampliar en una segona 
fase de treball de la Comissió de Reglaments, amb els títols que complementin 
la regulació de la normativa general electoral de la Universitat no recollida en 
aquest text, així com els aspectes concrets de les eleccions dels membres del 
Claustre Universitari i del Consell de Govern de la Universitat, i la normativa per 
a l’elecció de rector o rectora. 
 
Al seu dia, els nous títols, una vegada elaborats per la Comissió de 
Reglaments, se sotmetran a l’aprovació del Claustre Universitari, d’acord amb 
el procediment que sigui aplicable. 
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NORMATIVA PER A LES ELECCIONS  

D’ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LEGIATS DE LES  

UNITATS BÀSIQUES  

 
 
TÍTOL 1. Règim electoral 
 
Capítol 1. Disposicions generals 
 
Article 1. Àmbit d'aplicació 
Aquest reglament s'aplica als processos electorals que tenen com a finalitat 
l'elecció dels òrgans unipersonals de govern i representació, i els membres 
electes dels òrgans col·legiats de govern i representació de les unitats 
bàsiques, sense perjudici del que estableixen els Estatuts de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, altres reglaments específics i els reglaments de les 
unitats. 
 
Article 2. Dret de sufragi 
1. Tenen dret de sufragi actiu i passiu tots els membres de la comunitat 
universitària que compleixen els requisits exigits en cada cas en la data de 
convocatòria de les eleccions i que figuren en el cens electoral. Les eleccions 
es realitzen mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret. 

2. El dret de sufragi és personal i intransferible, i mai no pot exercir-se per 
delegació. 

Article 3. Electores o electors i elegibles 
1. Són electores o electors i elegibles les persones que figuren en el cens 
electoral, d’acord amb els requisits següents: 
 
a) El personal docent i investigador en actiu1 a la Universitat Politècnica de 
Catalunya.  
b) El personal d'administració i serveis en actiu a la Universitat Politècnica de 
Catalunya.  
c) Les estudiantes i els estudiants matriculats de plans d’estudis corresponents 
a: 

c-1) Ensenyaments encaminats a l’obtenció de títols universitaris de 
caràcter oficial i amb validesa a tot el territori de l’Estat. 
c-2) Ensenyaments encaminats a l’obtenció de títols propis2 de la mateixa 
universitat.  

                                                 
1 Es defineix com a personal en actiu: el personal funcionari que està en alguna de les circumstàncies 
enumerades a l'article 3 del Reial decret 365/1995, de 10 de març, relatiu a les situacions administratives, 
o la disposició que pugui substituir-lo. 
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2. En els casos a i b no s’inclou el personal de la Universitat Politècnica de 
Catalunya que està en situació de comissió de serveis a altres organitzacions 
públiques diferents de la UPC. 
 
3. Les persones que ocupen una plaça interinament formen part del mateix 
col·legi o sector electoral que el personal funcionari o el personal fix. 
 
Article 4. Causes d'inelegibilitat i d'incompatibilitat 
1. Les causes d'inelegibilitat i d'incompatibilitat són les que estableixen les lleis, 
els Estatuts i aquesta normativa i la que la complementi. 
 
2. En les eleccions a un mateix òrgan ningú no es pot presentar per més d’un 
sector. 
 
Article 5. Regla de fraccions més grans 
Quan les normatives fan referència al repartiment proporcional s’entén, llevat 
que es digui el contrari, que s’aplica la regla de les fraccions més grans. 
 
La regla de les fraccions més grans (o dels residus més grans) s’aplica de la 
manera següent: 
a) Atès el nombre de places que s’han d’assignar, les opcions (sectors o 

candidatures, segons el cas) a què s’han d’assignar i el nombre d’elements 
de cada opció (persones o vots, segons el cas), es calcula el nombre de 
places que correspondria a cada opció en un repartiment estrictament 
proporcional, és a dir, calculat com si les places es poguessin fraccionar. En 
resulta un valor numèric associat a cada opció, el qual pot ser enter o pot 
constar d’una part entera i una part decimal. 

b) S’assigna a cada opció un nombre de places igual a la part entera del valor 
associat a l’opció. 

c) Les places restants, si n’hi ha, s’assignen, d’una en una, a les opcions, per 
l’ordre, de major a menor, corresponent al de les parts decimals dels valors 
associats.  

 
 
Capítol 2. Òrgans electorals 
 
Secció 1. Disposicions generals 
 
Article 6. Òrgans electorals 
Els òrgans electorals de la Universitat són la Junta Electoral d'Universitat i les 
juntes electorals de les unitats bàsiques. 
 
Article 7. Incompatibilitats  
1. L’actuació com a membre de la Junta Electoral d’Universitat o de la Junta 
Electoral d’una unitat bàsica és incompatible amb la de candidat o candidata a 
un òrgan unipersonal o col·legiat d’aquesta unitat bàsica. 
 
                                                                                                                                               
2 Títol propi: definit per acord 10/2004 del Consell de Govern de 30 de gener de 2004.  
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2. En el cas que el secretari o la secretària de la unitat es presenti com 
candidat o candidata, ha d’abstenir-se en tot el procés electoral. El degà o la 
degana o el director o la directora de la unitat ha de nomenar un suplent o una 
suplent perquè realitzi les funcions de secretari o secretària relatives al procés 
electoral. S’ha d’informar d’aquest nomenament a l’òrgan col·legiat de la unitat 
que correspongui. 
 
3. Els vocals de les juntes electorals de les unitats tenen el suplent o la suplent 
corresponent, que passa a ocupar el càrrec per cessament del titular quan 
aquest concorre a unes eleccions de competència de la Junta a la qual pertany 
o en cas d’absència justificada del titular. Aquests dos últims supòsits no 
impliquen la pèrdua de la condició de membre de la Junta. 
 
4. Si el secretari o la secretària d'aquestes juntes concorre a les eleccions, 
n’assumeix les funcions la persona que designa el president o la presidenta de 
la Junta.  
 
 
Secció 2. Junta Electoral d'Universitat 
 
Article 8. Regulació de la Junta Electoral d'Universitat 
1. La Junta Electoral d’Universitat disposa d’un reglament propi, que aprova el 
Claustre Universitari a proposta de la Comissió de Reglaments del Claustre 
Universitari. 
 
2. La naturalesa, el funcionament i totes les qüestions relatives a la Junta 
Electoral d'Universitat no previstes en aquest reglament estan regulats en el 
seu propi reglament. 
 
 
Secció 3. Juntes electorals de les unitats bàsiques 
 
Article 9. Competències 
Les juntes electorals d’unitats bàsiques resolen les qüestions que se’ls 
plantegen respecte als processos electorals per a l’elecció dels òrgans 
unipersonals i dels membres electes dels òrgans col·legiats de les unitats. 
 
Article 10. Composició de les juntes electorals de centres docents, de 
departaments i d’instituts universitaris de recerca 
1. Les juntes electorals de centre docent tenen la composició següent:  
 
- Dos membres del personal docent i investigador, elegits per sorteig públic 

entre el personal docent i investigador membre de la Junta de Centre, una 
vegada exclosos el degà o la degana/el director o la directora i el secretari o 
la secretària del centre docent. 

- Un estudiant o una estudiant, elegit o elegida per sorteig públic entre les 
estudiantes i els estudiants de la Junta de Centre, d’acord amb el que 
s’especifica a l’article 3 d’aquest reglament. 

- Un membre del personal d’administració i serveis, elegit per sorteig entre els 
membres d’aquest sector a la Junta de Centre.  
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- El secretari o la secretària del centre docent, que la presideix. 
 
2. Les juntes electorals de departament tenen la composició següent: 
 
- Dos membres del personal docent i investigador, elegits per sorteig entre el 

personal docent i investigador membres del Consell de Departament, una 
vegada exclosos el director o la directora i el secretari o la secretària del 
departament. 

- Un estudiant o una estudiant, elegit o elegida per sorteig, entre les 
estudiantes i els estudiants membres del departament. 

- Un membre del personal d’administració i serveis, elegit per sorteig entre els 
membres d’aquest sector al Consell de Departament. 

- El secretari o la secretària del departament, que la presideix. 
 
3. Les juntes electorals d’institut universitari de recerca tenen la composició 

següent: 
 
- Dos membres del personal docent i investigador, elegits per sorteig entre el 

personal docent i investigador membres del Consell de l’Institut, una vegada 
exclosos el director o la directora i el secretari o la secretària de l’institut. 

- Un estudiant o una estudiant, elegit o elegida per sorteig entre les 
estudiantes i els estudiants membres de l’institut.  

- Un membre del personal d’administració i serveis, elegit per sorteig entre els 
membres d’aquest sector al Consell de l’institut. 

- El secretari o la secretària de l’institut, que la presideix. 
 
Article 11. Mandat 
La durada del mandat dels membres electius de les juntes electorals de centres 
docents, de departaments i d’instituts universitaris de recerca és la mateixa que 
el període de vigència dels seus òrgans col·legiats.  
 
Article 12. Funcionament 
1. Les juntes electorals de centres docents, de departaments i d’instituts 

universitaris de recerca són convocades per la persona que les presideix. 
 
2. Els membres de les juntes electorals de centres docents, de departaments i 

d’instituts universitaris de recerca elegeixen, entre ells, un secretari o una 
secretària, que exerceix les funcions pròpies d’aquest càrrec. 

 
3. L’assistència a les sessions de la Junta Electoral té caràcter personal i és 

indelegable.  
 
4. Per prendre acords cal que el nombre d’assistents sigui més gran que la 

meitat dels membres de la Junta Electoral. 
 
5. Els acords es poden prendre per consens o per majoria simple. En cas 

d’empat en les votacions, decideix el vot de qualitat del president o la 
presidenta de la Junta. 
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Article 13. Reclamacions. 
Contra les resolucions de les juntes electorals de les unitats bàsiques que 
resolen reclamacions i impugnacions es pot interposar una reclamació en el 
termini de deu dies hàbils davant la Junta Electoral d'Universitat. 
 
 
TÍTOL 2. Organització i procediment electoral de les unitats bàsiques 
 
Capítol 1. Organització 
 
Secció 1. Censos 
 
Article 14. Elaboració dels censos 

1. Per exercir el dret al sufragi cal estar inclòs o inclosa en el cens electoral de 
la unitat bàsica, en la data prevista al calendari de les eleccions.  

2. Formen part del cens de personal docent i investigador i del cens de 
personal d’administració i serveis les persones adscrites a la unitat bàsica, 
d’acord3 amb els Estatuts de la Universitat. 

3. Per a l’elaboració dels censos relatius a les estudiantes i els estudiants es té 
en compte el que preveu l’article 3.1.c d’aquest reglament. 

4. Cada elector o electora ha de figurar únicament en el cens d’un dels sectors 
que s’estableixen al procediment de la convocatòria de l’elecció que 
correspongui, en funció de la seva vinculació.  

5. Si alguna persona forma part al mateix temps de més d’un sector dels que 
s’estableixen a la normativa per a l’elecció, s’ha d’assignar, a l’efecte de 
l’elaboració del cens, al sector que correspongui atenent la seva vinculació 
laboral. 

6. L'elaboració, la revisió i la publicació dels censos electorals corresponen a 
les secretàries o els secretaris de la unitat bàsica. 

7. Les llistes del cens s’exposen públicament pels mitjans previstos en la 
normativa vigent, com a mínim quinze dies hàbils d’antelació a la celebració 
de les votacions. 

Article 15. Reclamacions 
1. Totes les persones titulars del dret al sufragi estan legitimades per interposar 
una reclamació davant el secretari o la secretària de la unitat bàsica, en el 
termini de tres dies hàbils des de la publicació del cens, tant per inclusió com 
per omissió indegudes. 

2. La Junta Electoral de la unitat resol les reclamacions i publica el cens 
definitiu d’acord amb els terminis previstos en el procediment que regula 
l’article 19 d’aquesta normativa. 

 
 
                                                 
3 En el cas dels centres docents, s’hi apliquen els articles 19, 72 (3r paràgraf) i 164 dels Estatuts. 
En el cas dels departaments, s’hi apliquen els articles 23 i 164 dels Estatuts. 
En el cas dels instituts universitaris de recerca, s’hi apliquen els articles 28 i 164 dels Estatuts. 
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Secció 2. Interventores i interventors 
 
Article 16. Interventores i interventors 
1. Les candidates o els candidats, tant a òrgans col·legiats com a òrgans 
unipersonals, poden nomenar un interventor o una interventora a cada mesa 
electoral on es pugui votar la seva candidatura. 
 
2. Per a la designació d’interventor o interventora s’ha de figurar en el cens 
electoral de la unitat bàsica. 
 
3. L’interventor o la interventora de cada candidatura pot assistir a la mesa 
electoral i pot participar en les seves deliberacions amb veu però sense vot. 
 
4. La condició d’interventor o interventora és compatible amb la de candidat o 
candidata, però no és compatible amb la de membre de la mesa electoral. 
 
 
Secció 3. Meses electorals. 
 
Article 17. Constitució  
Totes les eleccions objecte d’aquest reglament, requereixen que es constitueixi 
una mesa electoral. 

1. Els membres de les meses electorals són designats per sorteig públic i són 
nomenats pel secretari o la secretària de la unitat. 

2. La mesa es constitueix sempre amb la presència d'un president o una 
presidenta i dos vocals. 

3. Els membres de la mesa han de formar part del cens de la unitat bàsica 
corresponent. 
 
4. Cap persona candidata a les eleccions no pot ser membre d’una mesa 
electoral. 

5. El president o la presidenta i els dos membres vocals de cada mesa 
electoral, així com els suplents o les suplents corresponents, es reuneixen mitja 
hora abans de l'inici de la votació. 

6. Si el president o la presidenta no s'hi presenta, assumeix la presidència el 
suplent o la suplent i, si tampoc no hi és, el primer o la primera i el segon o la 
segona vocal, successivament. 

7. Abans d'iniciar les votacions, el president o la presidenta estén una acta de 
constitució de la mesa, que han de signar tots els membres de la mesa i les 
interventores i els interventors, i dóna una còpia de l’acta a l’interventor o la 
interventora que ho sol·liciti. En l'acta s'especifica el nom de les persones que 
han constituït la mesa. 
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Article 18. Funcionament  
Correspon a les meses electorals: 
 
a) Vetllar per la puresa del sufragi. 
b) Presidir i ordenar la votació. 
c) Verificar la identitat dels votants. 
d) Realitzar l'escrutini i elaborar l'acta corresponent. 
 
Durant les votacions, sempre hi han de ser presents un mínim de dos membres 
de la mesa. 
 
Els membres de les meses electorals poden substituir-se de la manera que 
convinguin per acord intern de la mesa. 
 

Capítol 2. Procediment electoral 
 
Secció 1. Convocatòria 
 
Article 19. Convocatòria 
1. Les eleccions es convoquen abans dels 30 dies hàbils anteriors a 
l'acabament del mandat dels òrgans unipersonals o dels membres dels òrgans 
col·legiats. Mentre no s’ha elegit els nous representants o les noves 
representants, continuen en funcions els anteriors o les anteriors. 
 
2. La convocatòria fixa la data de celebració de les eleccions, les quals han de 
tenir lloc entre els 20 i els 60 dies hàbils següents a la data de la publicació de 
la convocatòria si es tracta d'un òrgan col·legiat i entre els 20 i els 40 dies 
hàbils següents en el cas d'un òrgan unipersonal. 

3. A partir de la data de convocatòria d'eleccions s'obre un procés que consta 
de les fases següents: exposició de censos, presentació de candidatures, 
campanya electoral i votació. 

4. S’estableix el règim electoral que ha de determinar el procediment i el 
calendari: 

Procediment:  

• Es determina el tipus d’elecció que es convoca i les persones representants 
que s’ha d’elegir. 

• Es determina el procediment per a l’elecció o les eleccions, que ha 
d’especificar el procediment i el calendari d’elecció en dues voltes. 

• Es fan públics els mitjans pels quals es fa difusió de la informació relativa als 
procediments del procés electoral.  

Calendari d’eleccions, que haurà de determinar, com a mínim: 

• la data de l’elecció o eleccions, 
• la data d’establiment dels censos, 
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• el termini d'exposició de censos, amb els períodes de reclamacions i 
rectificacions, 

• la data d’exposició del cens definitiu, 
• la data d’inici de presentació de candidatures (que és, com a mínim, el dia 

hàbil següent a la data d’exposició del cens definitiu), 
• el termini de presentació de candidatures i la data de proclamació, incloent-

hi els períodes de reclamacions, 
• els terminis de la campanya electoral, 
• l’horari de la jornada electoral, 
• la data de proclamació de les candidates i els candidats electes, incloent-hi 

els períodes de reclamació. 

5. L’òrgan competent de la unitat bàsica publica la resolució de la convocatòria 
de les eleccions el dia hàbil següent a la data en què s’ha pres l’acord, pels 
mitjans admesos en la normativa a què fa referència l’apartat anterior. 

Article 20. Altres actes o consultes el dia de les eleccions  
1. Si es vol realitzar consultes o altres actes de participació de la comunitat 
universitària el mateix dia d’unes eleccions, s’han de comunicar a la Junta 
Electoral corresponent com a mínim dos dies hàbils abans del dia de les 
eleccions, sense perjudici d’altres comunicacions que els organitzadors hagin 
de realitzar a les autoritats acadèmiques competents. 
 
2. La Junta Electoral corresponent vetlla perquè aquestes activitats no puguin 
alterar el decurs de les eleccions i perquè no es realitzin en el mateix espai o 
en els llocs d’accés a les meses electorals. 
 
Article 21. Presentació de candidatures  
1. Les candidatures es presenten signades per les persones candidates, en el 
termini previst a la normativa d’eleccions corresponent. 
 
2. Quan alguna persona candidata està absent de la Universitat, per causa 
justificada, pot fer arribar la seva candidatura d’acord amb els procediments 
legalment previstos. 
 
3. Les candidates i els candidats poden manifestar la seva afiliació a una 
associació o agrupació electoral. Si la denominació de l’associació o l’agrupació 
electoral inclou les sigles d’alguna entitat públicament reconeguda, cal 
presentar l’autorització d’aquesta entitat. 
 
Article 22. Proclamació de candidatures 
1. Una vegada comprovades les condicions d'elegibilitat de les persones 
sol·licitants, el secretari o la secretària de la unitat bàsica fa la proclamació 
provisional de candidatures en un termini no superior a cinc dies hàbils des que 
acaba el termini de presentació de candidatures. 
 
2. El secretari o la secretària publica, on correspon, la llista de candidatures 
provisional, pels mitjans admesos en la normativa vigent. Les reclamacions 
contra aquestes llistes han de presentar-se dins dels tres dies hàbils següents 
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al dia en què s’han publicat. Les reclamacions han de ser resoltes en el termini 
d’un dia hàbil. 
 
3. Resoltes les possibles reclamacions que s'hagin presentat, el secretari o la 
secretària fa immediatament la proclamació definitiva de candidatures. 
 
4. Les llistes de candidatures s’exposen pels mitjans admesos a la normativa 
d’elecció, fins al dia de la votació. 
 
5. Les persones candidates poden retirar les seves candidatures fins a vint-i-
quatre hores abans de l’hora de la votació, mitjançant un escrit adreçat a la 
Junta Electoral de la unitat bàsica, que ha de comunicar aquesta circumstància 
a les meses electorals i n’ha d’informar l’electorat. 
 
Article 23. Campanya electoral  
1. Les candidates o els candidats poden realitzar una campanya electoral dins 
els terminis especificats en el calendari electoral. 
 
2. Si l’elecció es realitza en el decurs de la reunió d’un òrgan col·legiat, les 
candidates o els candidats poden intervenir davant de l’òrgan col·legiat que 
correspongui durant la sessió convocada per a l’elecció, prèviament a la 
votació, en un ordre establert per sorteig realitzat pel secretari o la secretària de 
la unitat bàsica. 
 
3. En les eleccions a òrgans unipersonals i a òrgans col·legiats s'han de facilitar 
equitativament a les candidates i els candidats que ho sol·licitin locals per fer-hi 
actes electorals. 
 
4. El procediment per a l’elecció ha de preveure que hi hagi taulers d'anuncis 
per a l'exposició de la propaganda electoral per a les candidates i els candidats. 
Les candidates i els candidats poden sol·licitar, per a la campanya, l’ús de 
llistes de distribució tancades al cens que correspongui.  
 
5. Si el mètode d’elecció és per sufragi universal, la normativa d’elecció ha de 
preveure una jornada de reflexió prèvia a la jornada electoral. 
 
 
Secció 2. Votacions 
 
Article 24. Votació  
1. Les votacions es fan davant la mesa corresponent, mitjançant una urna, per 
salvaguardar el secret del vot. 
 
2. Constituïda la mesa, s'obre la votació a l'hora especificada a la convocatòria i 
continua sense interrupció fins a l'hora de tancament, llevat que, abans 
d'aquesta, hagin votat la totalitat de les electores i els electors del cens que hi 
correspongui. Les votacions per als càrrecs de director o directora de 
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departament i d’institut universitari de recerca es fan, pel procediment que 
determina la convocatòria, en el transcurs d'una reunió de l'òrgan col·legiat al 
qual competeix l'elecció. L’elecció de degà o degana i director o directora d'un 
centre docent es fa per sufragi universal d’acord amb el seu reglament i el 
procediment que determina la convocatòria. 

3. Les electores i els electors únicament poden votar a favor de candidates o 
candidats que han estat proclamats en els terminis previstos 
reglamentàriament. 

4. Les electores i els electors han d’identificar-se davant la mesa electoral amb 
un document que n'acrediti el nom i els cognoms. Després que els membres de 
la mesa han comprovat que consta a les llistes del cens, l’elector o l’electora 
lliura la papereta de vot al president o la presidenta de la mesa, que la diposita 
dins l'urna. 

5. Les interventores i els interventors també poden fer la comprovació que fan 
els membres de la mesa que s’especifica a l’apartat anterior. 

Article 25. Vot anticipat 
Els votants que prevegin la impossibilitat d'emetre el seu vot en la data en què 
es fa l’elecció o les eleccions, poden emetre'l pel procediment de vot anticipat 
següent: 

1. L'elector o l'electora adreça al secretari o la secretària de la unitat bàsica un 
sobre tancat al dors del qual han de figurar el seu nom i els cognoms i la 
signatura i el número de DNI o del document identificatiu equivalent. 

Aquest sobre tancat ha de contenir una fotocòpia del DNI o d’un altre document 
identificatiu equivalent i el sobre tancat i en blanc amb la papereta oficial de vot 
a l'interior. 

El vot s'ha de lliurar personalment, en presència del secretari o la secretària de 
la unitat bàsica o del membre de la mesa electoral que el secretari o la 
secretària hagi designat a l'efecte, en un termini que finalitza el dia hàbil 
anterior al de les eleccions. 

2. Si un elector o una electora no pot emetre el seu vot de manera presencial, 
s’ha de comunicar aquesta circumstància al secretari o la secretària de la unitat 
bàsica. El secretari o la secretària ha d’habilitar els mitjans per fer-li arribar els 
sobres abans esmentats abans, de manera que l’elector o l’electora pugui 
lliurar en el termini establert a l’article 25.1, pels mitjans legals que 
correspongui, els sobres de la votació. Els que no arriben dins aquest termini 
no es tenen en compte. 

3. En el cas d'eleccions a dues voltes, el reglament de la unitat bàsica ha de 
preveure específicament el procediment que s’ha de seguir. 

4. El dia fixat per a l’elecció, en acabar la votació i prèviament a l’escrutini per 
urnes, el president o la presidenta de cada mesa llegeix les dades dels sobres 



 16

que li han lliurat les persones que exerceixen el vot anticipat, comprova que la 
persona està inclosa al cens del sector que li correspon, verifica que aquesta 
persona no hagi votat personalment, obre aquests sobres i introdueix a l’urna 
del sector que pertoca el sobre que conté la papereta de la votació, de manera 
que l’escrutini correspongui al total de vots emesos a cada urna (incloent-hi els 
de vot anticipat). 
 
Article 26. Tancament de la votació 
A l'hora de tancar les eleccions, el president o la presidenta anuncia que es 
dóna per acabada la votació. Acabada la votació de les electores o els electors 
presents, es fan efectius els vots emesos d'acord amb el procediment previst a 
l'article 25. 
 
 
Secció 3. Escrutini i proclamació de representants electes 
 
Article 27. Còmput  
1. Acabades les votacions, el president o la presidenta de la mesa electoral 
ordena l’inici de l’escrutini, que és públic. 
 
2. El vot és declara vàlid quan s’ha realitzat amb la papereta oficial i, si s’escau, 
amb el sobre oficial. 
 
3. Es consideren vots en blanc els vots emesos en una papereta oficial que no 
conté cap nom de candidat o candidata o en un sobre oficial buit. 
 
4. Si el sobre conté més d’una papereta d’una mateixa candidatura es computa 
com un sol vot vàlid. 
 
5. Es declaren vots nuls: 
- Els vots emesos en paperetes amb un sobre o un paper diferent del model 

oficial o sense sobre en els casos en què s’ha d’emetre el vot amb sobre. 
- Els vots emesos en un sobre amb marques afegides que puguin vulnerar el 

secret del vot. 
- Els vots que contenen més d’una papereta de candidatures diferents. 
- Els vots en la papereta dels quals s’especifica un nombre més gran que el 

nombre de llocs que s’han de proveir per a cadascun dels col·lectius i els 
vots a candidatures no proclamades. 

- Els vots emesos en paperetes de manera que no sigui intel·ligible la intenció 
del vot. 

- Els vots les paperetes dels quals continen algun escrit que no correspon al 
vot. 

- Els vots a les paperetes dels quals s’hagui produït qualsevol tipus 
d’alteració. 

 
6. En l’acte de recompte de vots el president o la presidenta pregunta si hi ha 
alguna al·legació contra l’escrutini i, si no n’hi ha cap o una vegada resoltes per 
la mesa les presentades, anuncia en veu alta el resultat i especifica el nombre 
de votants, el de paperetes en blanc, el de paperetes nul·les i el de vots 
obtinguts per cada candidat o candidata. 
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7. Els sobres i les paperetes extrets de les urnes que han implicat la declaració 
de vot nul o que han estat objecte d’alguna reclamació, així com el cens o els 
censos puntejats, s’uneixen a l’acta original, una vegada rubricada pels 
membres de la mesa electoral, i s’arxiven juntament amb l’acta, durant els 
terminis legalment previstos. 
 
Article 28. Actes  
1. Les actes de constitució de la mesa electoral, les actes d'escrutini i les 
paperetes de vot s'han d’ajustar al model oficial elaborat pel secretari o la 
secretària de la unitat bàsica. 
 
2. Acabades les operacions anteriors, el president o la presidenta, els vocals de 
la mesa electoral i les interventores i els interventors estenen per triplicat l’acta, 
en la qual s’expressen detalladament el nombre d’electores o electors, segons 
la llista del cens electoral, el nombre de votants, el de vots vàlids, inclosos els 
vots en blanc, el de vots nuls i el dels vots obtinguts per cada candidat o 
candidata. L’acta ha de fer esment de les reclamacions i protestes formals, si 
s’escauen, que han fet les candidates o els candidats, les electores o els 
electors o les interventores o els interventors 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 ha de consignar qualsevol incident que s’hagi produït. 

3. Cada mesa electoral adreça immediatament al secretari o la secretària de la 
unitat bàsica l’original i una còpia de les actes de constitució de la mesa 
electoral i de l'elecció. Una de les còpies es publica al tauler d'anuncis de les 
dependències on s'ha ubicat la mesa electoral i pels mitjans previstos a la 
normativa vigent. L'arxiu definitiu de l'acta original correspon al secretari o la 
secretària corresponent. 

Article 29. Proclamació de representants electes. 
1. Una vegada s’han tramés les actes al secretari o la secretària de la unitat 
bàsica corresponent, el secretari o la secretària verifica el recompte de vots 
emesos i immediatament proclama la persona o les persones representants 
electes, publica la llista als taulers d’anuncis que correspon i l’envia als òrgans 
acadèmics afectats. 
 
2. Si en la proclamació de candidates o candidats electes hi ha empats, 
aquests es resolen per sorteig públic, que realitza la Junta Electoral competent, 
amb l’excepció dels òrgans unipersonals. 
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TÍTOL 3. Elecció a òrgans col·legiats de les unitats bàsiques4. 
 
Capítol 1. Disposicions generals 
 
Article 30. Convocatòria 
1. La convocatòria d’eleccions correspon al degà o la degana o el director o la 
directora de centre docent, al director o la directora de departament o al director 
o la directora d’institut universitari de recerca, respectivament. 
 
2. Les eleccions són organitzades per les secretàries o els secretaris de les 
unitats bàsiques, de conformitat amb aquest reglament, amb els que són 
aplicables i amb els acords dels òrgans de govern respectius. 
 
3. La convocatòria es fa pública a la unitat corresponent pels mitjans i recursos 
de difusió admesos en la normativa vigent, sense perjudici que es publiqui en 
els mitjans de comunicació electrònica de la unitat. 
 
Article 31. Calendari 
1. Les eleccions es fan, amb caràcter general, el primer trimestre del curs 
acadèmic. 

 
2. El nombre de representants que s’han d’elegir és determinat pel reglament 
de la unitat bàsica corresponent. 
 
Article 32. Candidatures 
1. Les candidatures a òrgans col·legiats poden ser individuals o col·lectives. El 
secretari o la secretària les agrupa en una llista única per a cada sector. 
 
La llista s’ha d’elaborar de manera ordenada, d’acord amb l’ordre de 
presentació i, en el cas de candidatures col·lectives, el secretari o la secretària 
manté l’ordenació interna presentada per la candidatura. 
 
2. Les persones candidates han d’especificar el nom i els cognoms, el sector al 
qual pertanyen i el número de DNI o d’un altre document identificatiu 
equivalent. 
 
3. La presentació de candidatures per a l’elecció de representants d’estudiantes 
i estudiants es regula segons el que disposa l’article 36 d’aquest reglament. 
 
Article 33. Paperetes 
1. A les paperetes s’especifica clarament el nombre màxim de candidates o 
candidats que poden ser votats.  
 

                                                 
4 Aquesta normativa es complementa amb el Reglament de la unitat bàsica corresponent. 
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Article 34. Procediment de votació 
1. A cada una de les paperetes que es fan servir en les votacions, s’hi ha de 
consignar un nombre de noms igual, com a màxim, al 70 %, arrodonit per 
excés, de les places elegibles de cada sector. Si el nombre de llocs és igual o 
inferior a tres, pot votar-se un nombre de candidates o candidats igual al de 
llocs que correspon elegir. 
 
Article 35. Jornada electoral 
1. L’elecció es fa en una jornada electoral, mitjançant una papereta dipositada 
en una urna per a cada sector al qual correspon l’elecció. 
 
Article 36. Procediment per a l’elecció de les estudiantes i dels estudiants 
1. L’elecció dels representants de les estudiantes i els estudiants es fa d’acord 
amb el procediment previst a l’article 19 i següents d’aquesta normativa. 
 
2. L’elecció es fa una vegada es disposa de la relació d’alumnes matriculats. 
Quan per motius de matriculació del doctorat no sigui oportú fer eleccions 
conjuntes de tots els cicles, les eleccions del doctorat es podran fer 
separadament. 
 
Article 37. Proclamació de candidates o candidats electes 
1. Es proclamen membres de l'òrgan col·legiat de què es tracta els que obtenen 
el nombre més gran de vots. 
 
2. En cas d'empat es dirimeix per sorteig públic, que realitza la Junta Electoral 
de la unitat bàsica. 
 
 
TÍTOL 4. Elecció i designació dels òrgans unipersonals de centres 
docents, de departaments i d'instituts universitaris de recerca 
 
Capítol 1. Disposicions generals 
 
Article 38. Convocatòria 
1. Les eleccions són convocades per l’òrgan que reglamentàriament té 
assignada aquesta competència. 
 
2. Les eleccions són organitzades per les secretàries o els secretaris de les 
unitats bàsiques, de conformitat amb aquest reglament, els reglaments que 
siguin aplicables i els acords dels òrgans de govern respectius. 
 
Article 39. Votació 
Les eleccions als òrgans unipersonals es fan per votació, davant la mesa 
corresponent, mitjançant una papereta en la qual s’especifiquen els noms de 
les candidates o els candidats, que es diposita en una urna, per preservar el 
secret del vot. 
 
Article 40. Pèrdua de la condició de representant. Vacants 
Si el candidat o la candidata que s’ha proclamat és un membre electe de la 
Junta d'un centre docent o un membre electe del Consell de Departament, la 
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vacant produïda en l'òrgan col·legiat es proveeix segons el que disposa el 
reglament del centre docent, el departament o l'institut universitari de recerca. 
 
 
Capítol 2. Degà o degana o director o directora de centres docent 
 
Article 41. Elecció, convocatòria i actes 
1. Els reglaments dels centres docents determinen el procediment per a 
l’elecció de degà o degana o director o directora de centres docents. 
 
2. El degà o la degana o el director o la directora en funcions del centre docent 
convoca la jornada electoral corresponent en el termini màxim de deu dies 
hàbils des de la proclamació definitiva de les candidatures. 
  
3. Les actes de les votacions s'adrecen al secretari o la secretària del centre 
docent, que després de proclamar els resultats els comunica al rector o la 
rectora perquè faci el nomenament. 
 
 
Capítol 3. Director o directora de departament 
 
Article 42. Elecció, convocatòria i actes 
1. Els reglaments dels departaments determinen el procediment per a l’elecció 
de director o directora de departament. 
 
2. El director o la directora de departament en funcions, convoca una sessió 
extraordinària del Consell de Departament perquè elegeixi un nou director o 
una nova directora en el termini màxim de deu dies hàbils des de la 
proclamació definitiva de les candidatures. 
 
3. El secretari o la secretària del departament, després de la proclamació dels 
resultats, els comunica al rector o la rectora perquè faci el nomenament. 
 
 
Capítol 4. Director o directora d'institut universitari de recerca 
 
Article 43. Designació, convocatòria i actes 
1. Els reglaments dels instituts universitaris de recerca determinen el 
procediment per a la designació de director o directora d’institut universitari de 
recerca. 
 
2. El director o la directora de l'institut en funcions convoca una sessió 
extraordinària del Consell d'Institut perquè designi un nou director o una nova 
directora en el termini màxim de deu dies hàbils des de la proclamació definitiva 
de les candidatures. 
 
3. El secretari o la secretària de l’institut universitari de recerca, una vegada 
finalitzat el procés de designació, comunica el resultat al rector o la rectora 
perquè faci el nomenament. 
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Disposició final primera 
Aquest reglament és aplicable a l’elecció dels òrgans unipersonals i col·legiats 
de les unitats bàsiques en tots els aspectes no regulats en els reglaments o la 
normativa electoral propis. 
 
Disposició final segona 
En tot el que no es preveu en aquest reglament es pot aplicar la legislació 
general electoral. 
 
 


