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Reglament del Claustre Universitari
El present reglament del Claustre Universitari de la UPC constitueix el recull de normes que
regulen el seu funcionament, plenament adaptat a les disposicions dels Estatuts de la
Universitat Politècnica de Catalunya, aprovat per Acord de Govern 43/2012, de 29 de maig,
que d’ençà de la seva entrada en vigor van deixar sense efecte nombrosos articles del
reglament vigent.
D’acord amb l’article 50 dels Estatuts, correspon al Claustre Universitari l’aprovació del seu
propi reglament.

Capítol I. Naturalesa, funcions i composició
Article 1. Naturalesa
El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i
d’expressió de la posició i les aspiracions d’aquesta. El Claustre Universitari debat les línies
generals d'actuació de la Universitat, controla l’actuació dels òrgans de govern, direcció i gestió
i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans, en els termes establerts en els Estatuts i aquest
reglament.
Article 2. Funcions
Són funcions del Claustre Universitari, a més de les que estableix la normativa vigent:
a. Elaborar i aprovar, perquè siguin sotmesos a la ratificació dels organismes competents,
els Estatuts de la Universitat i les seves modificacions.
b. Rebre del Consell de Govern l’informe anual de gestió de la Universitat i manifestar
l’opinió que en té mitjançant el debat i la votació.
c. Conèixer la política i els programes que el rector o rectora i el Consell de Govern
estableixen, i manifestar l’opinió que té sobre aquests.
d. Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre problemes que
afecten la Universitat o el seu entorn.
e. Ser el principal òrgan de consulta de la comunitat universitària.
f. Fer propostes al Consell de Govern per a l’elaboració de la normativa interna de la
Universitat.
g. Sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de l’activitat universitària al rector o
rectora i als altres òrgans de govern, direcció o gestió, i expressar‐ne l’opinió.
h. Ser informat de la creació, la supervisió, la modificació i la supressió de les unitats
acadèmiques i les seves federacions.
i. Ser informat de la creació, la modificació i la supressió dels campus.
j. Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats que el Claustre
Universitari defineixi.
k. Elaborar i aprovar el seu propi reglament de funcionament.
l. Elaborar i aprovar, a proposta del Consell de Govern, el reglament electoral de la
Universitat.
m. Convocar amb caràcter extraordinari l’elecció de rector o rectora.
n. Elegir els seus representants al Consell de Govern.
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o. Sol·licitar la compareixença davant del Claustre Universitari dels representants dels
òrgans universitaris acadèmics o institucionals.
p. Formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals.
q. Qualsevol altra funció d’acord amb les seves competències que li atribueixi la legislació
vigent, la normativa de règim intern de la Universitat o aquest reglament.
Article 3. Composició
El Claustre Universitari està format per 303 membres de la comunitat universitària entre
membres nats i membres electius.
En l’àmbit d’aquest reglament són membres efectius del Claustre Universitari les persones
amb el mandat representatiu vigent (s’exclouen del còmput les vacants).
Article 4. Mandat
1. El mandat dels membres del Claustre Universitari s’inicia amb la seva proclamació
definitiva en el procés electoral corresponent.
2. El Claustre Universitari es renova cada quatre anys.
3. La renovació de vacants dels membres del Claustre Universitari es fa d’acord amb el que
estableix el reglament electoral de la UPC.
Article 5. Funció representativa
1. En l’exercici de les seves funcions els membres del Claustre Universitari tenen dret a
comunicar‐se amb els seus representats i, si escau, representants a d’altres òrgans, així
com amb la resta de membres del Claustre Universitari.
2. La Universitat facilita els mitjans electrònics necessaris per garantir aquest dret.

Capítol II. Funcionament del Claustre Universitari
Secció 1. Disposicions generals
Article 6. Actuació
1. El Claustre Universitari es reuneix amb caràcter ordinari almenys una vegada l’any, dins del
primer període lectiu del curs acadèmic, en una sessió en la qual es presenta l’informe de
gestió de la Universitat i les línies generals de la política universitària.
2. El Claustre Universitari es reuneix amb caràcter extraordinari quan el convoca el rector o
rectora a iniciativa pròpia, a petició del Consell de Govern, o a petició d’un mínim d’una
quarta part dels membres efectius del Claustre Universitari.
3. Es considera sessió el temps dedicat a completar els punts previstos a l’ordre del dia que
consten a la convocatòria. Rep el nom de reunió la part de la sessió duta a terme durant un
període de temps continuat.
Article 7. Convocatòria
1. La convocatòria de les sessions ordinàries del Claustre Universitari correspon al rector o
rectora.
2. El secretari o la secretària general tramet la convocatòria, com a mínim, amb quinze dies
naturals d'antelació a la data de celebració de la sessió. La convocatòria ha d’anar
acompanyada de l’ordre del dia i de la data, el lloc i l’hora en què se celebrarà la sessió i les
reunions, si escau. Els documents que corresponen a l'ordre del dia es posen a disposició
dels membres de la comunitat universitària mitjançant els sistemes de comunicació
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electrònica oficials de la Universitat. La convocatòria ha d'assenyalar la forma d'accés a la
documentació, que s'ha de donar a conèixer quinze dies naturals abans de la data de la
sessió o, si escau, de la reunió. Excepcionalment els documents que no es poden difondre
amb l'antelació prevista han d'estar a disposició dels membres del Claustre Universitari, en
tot cas, cinc dies hàbils abans de la sessió o, si escau, de la reunió.
3. El Claustre Universitari en sessió extraordinària és convocat pel rector o la rectora. En cas
que aquesta convocatòria es faci a instància del Consell de Govern o d’una quarta part dels
membres efectius del Claustre Universitari, el rector o la rectora acorda que es faci o en
fixa la data dins del termini màxim d’un mes a partir de la data en què s’ha rebut la petició.
Article 8. Ordre del dia
1. D’acord amb l’article 66 dels Estatuts, el Consell de Govern determina l’ordre del dia del
Claustre Universitari, que té en consideració els punts proposats per la Mesa del Claustre
Universitari regulada a l’article 22 d’aquest reglament. Les propostes de la Mesa ho poden
ser a iniciativa pròpia o a sol·licitud d’algun membre de la comunitat universitària. Si la
sol·licitud és avalada, com a mínim, per quaranta‐cinc membres del Claustre Universitari,
la Mesa té l’obligació de tramitar‐la. La sol·licitud de punts de l'ordre del dia ha d'incloure
la denominació dels punts, una motivació i el nom de la persona o les persones, que
essent signants de la sol·licitud, exerciran com a ponents de cadascun dels punts
proposats.
2. En el cas de la convocatòria d’una sessió extraordinària a instàncies d’una quarta part dels
membres efectius del Claustre Universitari, l'ordre del dia ha d'incloure necessàriament i
en primer lloc els punts proposats per les persones que insten la convocatòria.
3. No pot ser objecte d'acord cap assumpte que no figuri a l'ordre del dia, llevat que estiguin
presents tots els membres efectius del Claustre Universitari i es declari la urgència de
l’assumpte mitjançant el vot favorable de la majoria simple.
4. En qualsevol moment, la Mesa pot acordar el canvi de l'ordre de discussió dels punts de
l'ordre del dia.
Article 9. Mocions
1. El Claustre Universitari considera les mocions referents als punts de l’ordre del dia
presentades pels seus membres a la Secretaria General, fins a quatre dies hàbils abans del
dia de la sessió.
2. Les mocions presentades posteriorment, i abans de l’inici de la sessió, s’admeten si així ho
acorda la Mesa, que s’ha de pronunciar abans de començar a tractar els punts de l’ordre
del dia.

Secció 2. Sessions
Article 10. Publicitat de les sessions
1. Les sessions del Claustre Universitari són públiques.
2. A més dels membres del Claustre Universitari, pot accedir al saló de sessions qualsevol
altre membre de la comunitat universitària, els membres del Consell Social de la
Universitat, els i les periodistes acreditats pels seus mitjans de comunicació, i les persones
convidades pel rector o rectora, sense més limitació que l’aforament de la sala on es
celebri la reunió.
3. Les sessions són retransmeses (àudio i vídeo) pels mitjans propis de la UPC i poden ser
objecte d’enregistrament permanent.
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Article 11. Quòrum de constitució
1. El quòrum per a la constitució vàlida de les sessions del Claustre Universitari en primera
convocatòria requereix la presència de més de la meitat dels seus membres efectius.
2. Si no s’assoleix aquest quòrum, el Claustre Universitari es constitueix en segona
convocatòria mitja hora després de l'assenyalada per a la primera i cal, com a mínim,
l'assistència de més de la tercera part dels membres efectius.
3. En tot cas és necessària la presència del rector o rectora i del secretari o secretària general
o de les persones que els substitueixin, d’acord amb els articles 13 i 14 d’aquest reglament.
Article 12. Assistència
1. L’assistència al Claustre Universitari té caràcter personal i indelegable.
2. L’exercici de la funció representativa al Claustre Universitari té prioritat sobre qualsevol
altra funció dels seus membres a la UPC. Per això tenen dret a ser eximits d'altres
obligacions com a membres de la Universitat durant el temps necessari per assistir a les
sessions del Claustre Universitari i de les seves comissions.
3. L’absència a una sessió o reunió s'ha de justificar per escrit davant la Secretaria General,
com a màxim deu dies després de la sessió en què es va produir.
4. A les tres absències injustificades a les reunions del Claustre Universitari, la Mesa dona a
conèixer al Claustre Universitari la relació de membres afectats.
Article 13. Presidència
1. El Claustre Universitari és presidit pel rector o la rectora. El president o la presidenta
compleix i fa complir aquest reglament i exerceix les altres funcions que li són pròpies. Per
realitzar aquestes funcions, el president o la presidenta té l’assistència de la Mesa del
Claustre Universitari.
2. En cas d’absència, el rector o rectora és substituït com a president del Claustre Universitari
pel vicerector o vicerectora en qui ha delegat, d’acord amb l’article 72 dels Estatuts.
Article 14. Secretaria
El secretari general o la secretària general de la Universitat actua com a secretari o secretària
del Claustre Universitari i en cas d'absència és substituït o substituïda per una persona suplent
membre del Claustre Universitari designada pel president o la presidenta.
Article 15. Ampliació del termini de la sessió
El president o la presidenta, amb l'acord del Claustre Universitari, pot determinar continuar la
sessió el mateix dia més enllà de l'horari establert, o bé continuar‐la en el termini màxim de
tres dies hàbils següents, de la qual cosa ha d’informar tots els membres del Claustre
Universitari.

Secció 3. Desenvolupament de les sessions
Article 16. Debat i moderació
1. Per a cada punt de l’ordre del dia, el membre del Claustre Universitari designat com a
ponent per la Mesa del Claustre Universitari presenta el tema i centra els termes del
debat.
2. Per a cada punt de l'ordre del dia, la Mesa designa un o més membres del Claustre
Universitari com a moderadors per coordinar el debat, preferiblement d’entre els
membres de la Mesa.
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Article 17. Intervencions
1. Com a norma general, el moderador o la moderadora obre dos torns d'intervencions.
2. A cada torn, les peticions de paraula es fan abans de començar les intervencions. En el
primer torn, el moderador o la moderadora pot limitar el temps de l'ús de la paraula en
funció del nombre de persones que l'han demanada; en el segon torn el temps és sempre
limitat.
3. Es poden autoritzar intervencions suplementàries per al·lusions.
4. Cap membre del Claustre Universitari no pot intervenir sense haver demanat la paraula al
moderador o la moderadora i haver‐la obtinguda.
5. La Mesa pot limitar el temps total disponible per a la discussió d'un punt.
Article 18. Adopció d'acords
1. Els acords poden adoptar‐se per consens, excepte en els casos en què aquest reglament
exigeix una votació explícita o quan un membre del Claustre Universitari la demana.
2. La votació es fa a mà alçada, excepte que hagi de ser secreta, pels motius següents:
➢ Sempre, en cas de votacions referents a persones.
➢ Quan ho demana algun dels membres assistents, amb el suport de la cinquena part
d'aquests.
3. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap raó. Mentre tenen lloc, no es
pot entrar ni sortir de la sala de sessions.
4. Per tal de poder adoptar vàlidament un acord han d'estar presents, almenys, el president o
presidenta i el secretari o secretària i una tercera part dels membres efectius restants del
Claustre Universitari. Abans d’iniciar una votació, qualsevol membre del Claustre
Universitari pot demanar la verificació del quòrum.
Article 19. Votacions
1. Els acords s’adopten quan el nombre de vots favorables és superior al de desfavorables,
excepte en els casos en què aquest reglament requereixi condicions diferents.
2. Si el nombre de vots en blanc és superior al nombre de vots de l'opció guanyadora
(favorable o desfavorable), s'ha de repetir la votació si algun membre del Claustre
Universitari ho sol·licita expressament en el moment de conèixer el resultat.
3. Quan en una votació hi ha empat, se'n fa una altra. Si es manté l'empat, s'obre un nou torn
d'intervencions, amb temps limitat, per aclarir els termes o el tema de la votació, i si torna
a haver‐hi empat decideix el vot de qualitat del president o la presidenta del Claustre
Universitari.
Article 20. Eficàcia dels acords
1. Tots els acords i les recomanacions adoptats es fan constar a l’acta i tenen validesa
immediata, llevat que s'expliciti el contrari.
2. Els acords del Claustre Universitari exhaureixen la via administrativa i són impugnables
directament davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Article 21. Acta
1. El secretari o la secretària estén l'acta de cada sessió, la qual, una vegada aprovada,
incorpora el vistiplau del president o la presidenta.
2. L'acta inclou els punts següents:
➢ La llista d'assistents, excusats i absents.
➢ Els assumptes tractats d'acord amb l'ordre del dia.
➢ Les propostes sotmeses a votació i el resultat obtingut.
➢ Les actuacions que, d'acord amb el que preveu aquest reglament, s'hi hagin de
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reflectir.
➢ Els membres del Claustre Universitari poden aportar a l’acta un document on es
resumeixi la seva posició sobre algun dels temes tractats. Aquests documents
s’annexen a l’acta.

Capítol III. La Mesa del Claustre Universitari
Article 22. Naturalesa i funcions
1. La Mesa és l'òrgan de representació del Claustre Universitari entre sessions i té les
funcions que li atribueix aquest reglament i les que li encomana el Claustre Universitari.
2. La Mesa s’elegeix en la sessió constituent del Claustre Universitari.
3. Són funcions de la Mesa:
a. Moderar la sessió i ordenar els debats.
b. Coordinar les tasques de les diferents comissions que es puguin constituir al si del
Claustre Universitari.
c. Elaborar els reglaments i la normativa que és competència del Claustre Universitari,
excepte si el Claustre Universitari encomana la seva elaboració a una comissió
específica.
d. Interpretar i aplicar les normes d’aquest reglament ens els casos en què hi hagi dubtes.
e. Adoptar les decisions i les mesures que considera convenients per facilitar el
desenvolupament de les sessions.
f. Informar les convocatòries de sessions del Claustre Universitari i elaborar i aprovar la
proposta d’ordre del dia i tramitar‐la al Consell de Govern, si escau, per a la seva
aprovació.
g. Decidir sobre l'alteració de l'ordre de discussió dels punts de l'ordre del dia.
h. Rebre i tramitar les propostes de reforma dels Estatuts.
i. Rebre i tramitar les propostes de convocatòria extraordinària d'elecció de rector.
j. Decidir sobre qualsevol altre afer que li reconegui la normativa vigent.
Article 23. Composició
La Mesa està formada per nou membres del Claustre Universitari:
1. Els membres nats de la Mesa són:
a. El rector o rectora, que la presideix.
b. El secretari o secretària general, que ho és de la Mesa.
2. Els membres electius de la Mesa són:
a. Dos representants del personal docent i investigador elegits entre i pels membres
electius del PDI.
b. Un representant del personal d’administració i serveis elegit entre i pels membres
electius del PAS.
c. Un representant elegit entre i pels degans i deganes i els directors i directores dels
centres docents, departaments i instituts universitaris de recerca membres del
Claustre Universitari.
d. Un representant dels estudiants de grau i màster universitari elegit entre i pel
col·lectiu corresponent.
e. Dos representants de lliure procedència, elegits entre i per tot el Claustre
Universitari.
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3. Els membres electius de la Mesa del Claustre Universitari no poden ser membres del
Consell de Govern.
4. A la Mesa també li és d’aplicació, en quant a la suplència del rector o rectora i del secretari
o secretària general, la regulació prevista als article 13 i 14 d’aquest reglament.
5. Els membres electius de la Mesa del Claustre Universitari que s’absenten sense justificació
durant tres reunions consecutives o cinc d’alternes perden la seva condició de membres de
la Mesa. La seva vacant es proveeix a la sessió següent del Claustre Universitari, o, en el
cas dels membres corresponents als apartats c i d anteriors, d’acord amb el procediment
previst als articles 36 i 37 respectivament.
Article 24. Funcionament i reunions
1. La Mesa del Claustre Universitari es reuneix per convocatòria del rector, o vicerector que
el substitueixi, a iniciativa pròpia o a petició d’almenys la tercera part dels seus membres
efectius. En aquest darrer cas, la convocatòria s’ha de realitzar abans de 15 dies hàbils des
de la seva presentació i ha d’incloure a l’ordre del dia els punts proposats pels convocants.
2. Per a la constitució vàlida de la Mesa és necessària l'assistència de més de la meitat dels
seus membres efectius, entre els quals hi ha d’haver el president o presidenta i el secretari
o secretària.
3. La Mesa pot crear les comissions de treball que consideri necessàries per al
desenvolupament de les seves funcions. L’acord de creació estableix el seu àmbit
d’actuació, la seva presidència, que correspon a un membre designat pel rector o rectora, i
la seva composició. Poden assistir a les sessions de les comissions de treball, amb veu i
sense vot, tots els membres de la Mesa del Claustre Universitari que ho desitgin.
4. El secretari o secretària estén acta de cadascuna de les sessions de la Mesa, on, si més no,
hi ha de constar la relació d’assistents, l’ordre del dia tractat, els acords adoptats i, si
escau, una descripció succinta de les deliberacions. Els membres de la Mesa poden aportar
a l’acta un document on es resumeixi la seva posició sobre algun dels temes tractats.
Aquests document s’annexen a l’acta.
Article 25. Acords de la Mesa del Claustre Universitari
Els acords de la Mesa del Claustre Universitari s'adopten per majoria simple. En cas d'empat el
vot del president és diriment.
Article 26. Règim jurídic
La Mesa del Claustre Universitari ajusta la seva actuació a les disposicions d'aquest reglament
i, en el seu defecte, a les normes generals que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats.

Capítol IV. Comissions del Claustre Universitari
Article 27. Creació
1. Correspon al Claustre Universitari la creació de comissions específiques, segons les seves
necessitats de treball. El mandat d’aquestes comissions no pot excedir en cap cas la del
Claustre Universitari que les ha constituït.
2. En constituir una comissió, el Claustre Universitari en determina l'objectiu, la composició i
el termini per presentar els resultats del seu treball, els quals, en tot cas, han de ser
coneguts per tots els membres del Claustre Universitari amb quinze dies naturals
d'antelació al debat i a la votació posterior, si s’escau.
3. Constituïda la comissió, aquesta elegeix d'entre els seus membres un president i un
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secretari.
4. Poden assistir a les sessions de treball de les comissions, amb veu i sense vot, tots els
membres del Claustre Universitari que ho desitgin. Correspon al secretari de cada comissió
informar de les convocatòries de reunions de la comissió a la Secretaria General, perquè
aquesta en pugui informar a tots els membres del Claustre Universitari.
Article 28. Funcionament
Els procediments de convocatòria, votacions i quòrum de les comissions són els que estableix
aquest reglament per a les sessions plenàries, llevat de les funcions de la Mesa i del rector, que
en les comissions són assumides pel seu president.
Article 29. Actes
El secretari de la comissió aixeca acta de cada sessió, i una vegada aprovada, la tramet a la
Secretaria general, a fi de custòdia i registre de la documentació del Claustre Universitari.

Capítol V. Règim electoral
Secció 1. Representació de la comunitat al Claustre Universitari
Article 30. Membres nats
Són membres nats del Claustre Universitari el rector o la rectora, que el presideix, el secretari
o la secretària general, el o la gerent, els vicerectors i les vicerectores, els degans i les deganes i
els directors i les directores de les unitats acadèmiques, els delegats i les delegades dels
estudiants dels centres docents i els coordinadors i les coordinadores del Consell de
l’Estudiantat.
Article 31. Membres electius del professorat doctor amb vinculació permanent (PDI‐A)
1. El professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat té un nombre de
representants igual a cent cinquanta‐cinc menys el nombre de membres nats que
pertanyin a aquest col·lectiu.
2. L’elecció determina les persones que ocupen les places electives d’aquest sector. A aquest
efecte, el vint per cent arrodonit per excés del total de representants electius d’aquest
sector s’assignen a la circumscripció electoral formada per tota la Universitat. La resta es
distribueix entre les circumscripcions electorals constituïdes per les unitats acadèmiques,
la distribució del nombre de representants entre els col·legis electorals resultant es fa
mitjançant la regla de les fraccions més grans definida al reglament electoral.
3. Un cop aplicada la distribució, si tots el col·legis electorals obtenen com a mínim un
representant, el repartiment és definitiu. En cas contrari, amb els censos de tots els
col·legis electorals que queden sense representants es crea un col·legi electoral nou que
els substitueix (l’agrupació d’unitats) i es repeteix el procediment d’assignació. Si qualsevol
col·legi electoral no obté cap representant en el nou repartiment, el cens d’aquests
col·legis electorals s’agrega a l’agrupació d’unitats, i es repeteix el procediment
d’assignació. El punt anterior es repeteix fins que tots els col·legis electorals tenen algun
representant.
4. En les eleccions dels representants del professorat permanent doctor (PDI‐A) al Claustre
Universitari per l’agrupació d’unitats, es proclama electe el candidat o candidata més votat
de cadascuna de les unitats involucrades, si n’hi ha, en ordre decreixent del nombre de
vots obtinguts; així mateix, fins a completar el nombre total de representants, es
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proclamen electes els candidats o candidates que han obtingut el nombre més gran de
vots.
Article 32. Membres electius de la resta de personal docent i investigador (PDI‐B)
1. La resta de personal docent i investigador té un nombre de representants igual a quaranta‐
vuit menys el nombre de membres nats que pertanyin a aquest col·lectiu.
2. L’elecció determina les persones que ocupen les places electives d’aquest sector. Tres
d’aquests membres han de correspondre a professorat associat (PDI‐B1) i uns altres vuit a
personal investigador en formació (PDI‐B2). La resta s’ha de distribuir entre la resta del
personal docent i investigador doctor (PDI‐B3) i la resta del personal docent i investigador
no doctor (PDI‐B4), de manera que el nombre de claustrals que pertanyen a cada un
d’aquests dos grups sigui proporcional, segons la regla de les fraccions més grans, al
nombre de membres de l’un i de l’altre en la comunitat universitària.
3. En les eleccions dels representants del personal investigador en formació (PDI‐B2) al
Claustre Universitari es proclamen electes el candidat o candidata més votat, si n’hi ha, per
cadascun dels àmbits de l’Escola de Doctorat; així mateix, fins a completar el nombre total
de representants, es proclamen electes els candidats o candidates que han obtingut el
nombre més gran de vots.
Article 33. Membres electius del personal d’administració i serveis (PAS)
1. El personal d’administració i serveis té un nombre de representants igual a trenta‐tres
menys el nombre de membres nats que pertanyin a aquest col·lectiu.
2. L’elecció determina les persones que ocupen les places electives del personal
d’administració i serveis. A l’efecte de l’elecció, el conjunt del personal d’administració i
serveis es divideix en personal d’administració i serveis funcionari i personal
d’administració i serveis laboral.
3. Les places corresponents al personal d’administració i serveis funcionari i al personal
d’administració i serveis laboral es reparteixen proporcionalment al nombre de membres
que componen el cens de cadascun d’aquests dos col·lectius.
Article 34. Membres electius dels estudiants de grau i màster universitari (EGM)
1. Els estudiants de grau i màster universitari tenen un nombre de representants igual a
seixanta‐set menys el nombre de membres nats que pertanyin a aquest col·lectiu.
2. L’elecció determina les persones que ocupen les places electives de l’estudiantat de grau i
màster universitari.
3. El nombre de places electives dels i de les estudiants de cada col·legi electoral es
distribueix proporcionalment al nombre d’estudiants de cadascun, amb un mínim d’una,
segons la regla de les fraccions més grans prevista al reglament electoral de la UPC.

Secció 2. Representants del Claustre Universitari al Consell de
Govern
Article 35. Elecció de representants del personal al Consell de Govern
1. D’acord amb l’article 60.2 dels Estatuts, el Claustre Universitari elegeix vint‐i‐quatre
representants al Consell de Govern dels diversos sectors de la comunitat universitària:
a. Deu representants del professorat doctor amb vinculació permanent a la
Universitat (PDI‐A).
b. Tres representants de la resta de personal docent i investigador (PDI‐B), un dels
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

quals ha de representar els doctorands i doctorandes.
c. Quatre representants del personal d’administració i serveis.
d. Set representants dels estudiants de grau i màster universitari.
En l’elecció de la representació del personal al servei de la Universitat, els membres
electius del Claustre Universitari són electors i elegibles en l’àmbit del seu sector. En
l’elecció de representants dels estudiants de grau i màster universitari, són electors i
elegibles tots els membres del sector en el Claustre Universitari.
La presentació de candidatures es fa en el termini i l’horari establerts a la convocatòria.
Les candidatures presentades s’exposen davant la mesa de votació corresponent durant
tota la votació. El secretari o secretària general, amb caràcter exclusiu, té la competència
per fer‐ho.
Hi ha almenys una urna per a cadascun dels cinc sectors: PDI‐A, PAS, doctorands i
doctorandes, resta del sector PDI‐B, i estudiants de grau i màster.
El secretari o secretària general organitza les meses electorals i en designa els membres,
que, com a mínim, han de ser dos per mesa. El secretari o secretària general facilita les
paperetes, que són les úniques vàlides per a la votació.
Per a cada sector i urna s’estén una acta, que han de signar els membres de la mesa
electoral i en la qual s’han de consignar els vots comptabilitzats. Les actes es lliuren al
secretari o secretària general.
Es proclamen membres del Consell de Govern les persones de cada sector que han
obtingut més vots, fins a completar el nombre de representants que correspon al sector.

Article 36. Representants dels degans o deganes i dels directors o directores d’unitats
acadèmiques al Consell de Govern
1. D’acord amb l’article 60.1 dels Estatuts, s’han d’elegir quinze representants dels degans o
deganes i directors o directores de les unitats acadèmiques. D’aquests representants:
a. Set han de ser degans o deganes o directors o directores de centres docents,
elegits per i entre ells mateixos.
b. Set han de ser directors o directores de departaments, elegits per i entre ells
mateixos.
c. Un ha de ser director o directora d’institut universitari de recerca, elegit per i entre
ells mateixos.
2. En les votacions corresponents per elegir aquests representants no s’aplica el que preveu
l’article 45.2 del reglament electoral.
3. Les votacions es poden fer en una sessió del Claustre Universitari o en una sessió del
Consell Acadèmic convocada expressament amb aquesta finalitat.
4. En el primer cas, hi és aplicable el procediment previst als apartats 3, 5, 6 i 7 de l’article 35
d’aquest reglament.
5. En el segon cas, la convocatòria ha de preveure el procediment i els terminis
corresponents.
Article 37. Representants de l’estudiantat al Consell de Govern
1. En l’elecció dels set representants d’estudiants de grau i màster universitari prevista a
l’article 60.2.d dels Estatuts són electors i elegibles tots els membres del sector en el
Claustre Universitari.
2. Les votacions es poden fer en una sessió del Claustre Universitari o en una reunió
específica dels estudiants de grau i màster membres del Claustre Universitari, convocada
pel rector expressament amb aquesta finalitat, coincidint amb una sessió del Consell de
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l’Estudiantat, on només poden votar els membres del Claustre Universitari, i que ha de
comptar amb la presència durant la votació del secretari o secretària general qui exerceix
les funcions de president de la mesa electoral i estén l’acta de la votació. En les votacions
no s’aplica el que preveu l’article 45.2 del reglament electoral.
3. En el primer cas, hi és aplicable el procediment previst a l’article 35 d’aquest reglament.
En el segon cas, la convocatòria ha de preveure el procediment i els terminis
corresponents.
4. La representació de l’estudiantat de grau i màster universitari al Consell de Govern es
renova totalment cada dos anys. Aquesta renovació es fa durant el primer període lectiu
de l’any acadèmic.

Capítol VI. Procediments especials
Secció 1. Convocatòria extraordinària d’elecció de rector o rectora
Article 38. Convocatòria
1. D'acord amb el que preveu l’article 71 dels Estatuts, la convocatòria extraordinària
d'elecció de rector o rectora pot ser proposada al Claustre Universitari a iniciativa d’un terç
dels seus membres efectius.
2. La iniciativa es formalitza mitjançant la presentació al registre general de la Universitat
d’un escrit raonat amb les signatures dels membres del Claustre Universitari que hi donen
suport. La proposta també s’ha d’acompanyar del calendari electoral que es proposa.
3. La presentació de la proposta obliga el Consell de Govern a convocar una sessió
extraordinària del Claustre Universitari, que ha de tenir lloc en el termini màxim d’un mes
des de la presentació de la proposta al registre general de la Universitat.
Article 39. Funcionament de la sessió i votació
1. La proposta és discutida en la sessió. Intervé, en primer lloc, un representant dels
proposants que explica els motius de la proposta. A continuació intervé el rector o rectora
i seguidament s’obren fins a dos torns de paraules, cadascun dels quals tanquen el
representant dels proposants i el rector o rectora, en aquest ordre.
2. Després del debat, la proposta és votada i s’entén que ha reeixit si obté el vot favorable de
dos terços de la totalitat dels membres efectius del Claustre Universitari.
Article 40. Efectes
1. L’aprovació de la iniciativa comporta la dissolució del Claustre Universitari, el cessament
del rector o rectora, que continua en funcions fins a la presa de possessió del nou rector o
rectora i la immediata convocatòria d’elecció de rector o rectora. Posteriorment s’han de
convocar les eleccions per a la renovació del Claustre Universitari. La Mesa manté el seu
mandat previst a l’article 22 d’aquest reglament fins a la proclamació definitiva dels nous
membres electes del Claustre Universitari.
2. Si la proposta no prospera, cap dels seus signants no pot subscriure una nova petició
d’aquest tipus fins passat un any des de la votació.
Article 41. Condició de representant del Claustre Universitari
En cas de dissolució del Claustre Universitari per la convocatòria extraordinària d’elecció de
rector o rectora, els seus representants al Consell de Govern continuen en funcions fins que el
Claustre Universitari elegeix els nous representants que els substitueixen.
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Secció 2. Modificació dels Estatuts
Article 42. Iniciativa
Poden proposar la modificació dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, a més
del rector i el Consell de Govern, una cinquena part dels membres efectius del Claustre
Universitari.
Article 43. Procediment
1. La proposta inicial de modificació dels Estatuts (d’ara endavant, avantprojecte) ha d'anar
acompanyada d'una memòria raonada, una referència a l'articulat objecte de modificació i
el nou text proposat.
2. L’avantprojecte s’ha de presentar a la Secretaria General, que el tramet a tots els membres
del Claustre Universitari.
3. En un termini màxim d’un mes des que es presenta l’avantprojecte, la Mesa del Claustre
Universitari el qualifica:
a. Quan, per la simplicitat de la modificació proposada, considera que pot elevar
l’avantprojecte directament a projecte, la Mesa estableix el procediment i els
terminis perquè els membres del Claustre Universitari puguin presentar‐hi
esmenes i estableix una reunió del Claustre Universitari per debatre la proposta i
les eventuals esmenes, i aprovar, si s’escau, la modificació dels Estatuts.
b. En cas contrari, la Mesa insta una convocatòria del Claustre Universitari per tal que
aquest aprovi el procediment i els terminis a seguir, el qual pot incloure la creació
d’una comissió específica que faciliti l’elaboració del projecte a partir de
l’avantprojecte i de les esmenes que s’hi presentin.
4. La reunió del Claustre Universitari per debatre i aprovar el projecte i les seves eventuals
esmenes s’ha de convocar en un termini màxim d’entre tres i sis mesos des de la seva
presentació, en funció de la complexitat de la modificació que apreciï la Mesa del Claustre
Universitari.
Article 44. Presentació d’esmenes
1. Les esmenes a l'articulat de l’avantprojecte o del projecte poden ésser de supressió, de
modificació i d'addició. En aquests dos darrers supòsits, l'esmena ha de contenir el text
alternatiu que es proposa.
2. Per a ser admesa a tràmit una esmena cal que aquesta s’acompanyi de la signatura i nom
de qui la proposa i d’almenys cinc signatures més de membres del Claustre Universitari.
3. Les esmenes es presenten a la Secretaria General.
Article 45. Debat i votació de les esmenes al projecte i de la modificació
1. En la discussió de les esmenes, una de les persones signants en fa la presentació i tanca
cadascun dels torns d’intervencions que s’estableixin. L’esmena de què es tracti –o
esmenes, si aquestes es presenten de manera agrupada– es poden transaccionar amb les
persones promotores de la iniciativa de modificació abans de procedir a la seva votació.
2. Les votacions corresponents es realitzen acabada la discussió de la proposta de
modificació i, si escau, de cadascuna de les esmenes presentades.
3. Primerament, se sotmetran a votació les esmenes transaccionals i acceptades per les
persones promotores. Si la votació té un resultat favorable a l’esmena, aquesta
s’incorpora al text del projecte.
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Posteriorment es sotmetran a votació les diverses esmenes no retirades, en l’ordre que la
Mesa determina.
Article 46. Aprovació
Un cop incorporades les esmenes aprovades, el projecte de modificació dels Estatuts ha de ser
aprovat pel Claustre Universitari per majoria absoluta dels vots emesos, en una votació
específica de conjunt que té lloc en una sessió extraordinària on és necessari un quòrum
mínim de més de la meitat dels membres efectius del Claustre Universitari.
Article 47. Control de legalitat
En el cas que la Generalitat de Catalunya, en el tràmit de control, advertís que els preceptes
reformats incorren en defectes de legalitat, el Claustre Universitari ha de reparar‐los, d’acord
amb el procediment següent:
a. En el cas de defectes de legalitat referits a l’adaptació del text a la literalitat de la
normativa vigent, la Mesa del Claustre Universitari tramet a la Secretaria General una
proposta de modificació del text. La Mesa, a través de la Secretaria General, comunica la
proposta als membres del Claustre Universitari i la remet a la Generalitat de Catalunya.
b. En la resta de casos, la Mesa insta la convocatòria d’una sessió del Claustre Universitari per
a debatre i aprovar, si s’escau, la proposta que presenti la comissió nomenada pel Claustre
Universitari o, en el seu defecte, la mateixa Mesa.

Secció 3. Sol·licituds d’informació i compareixences
Article 48. Sol·licitud d'informació
1. El Claustre Universitari pot demanar informació sobre qualsevol aspecte de l'activitat
universitària al rector o rectora i als altres òrgans de direcció, govern o gestió.
2. Les peticions d'informació han de ser formulades i raonades com a mínim per 25 membres
del Claustre Universitari i han d'anar adreçades a la Mesa del Claustre Universitari, la qual
les lliura a l'òrgan corresponent amb l'assistència de la Secretaria General.
3. L'òrgan requerit ha de trametre la informació sol·licitada a la Mesa del Claustre
Universitari en el termini màxim de quinze dies hàbils. La Mesa pot ampliar el termini de
lliurament a petició de l'òrgan requerit fins a un termini addicional de quinze dies.
4. Un cop rebuda la informació, la Mesa del Claustre Universitari la fa arribar a les persones
sol·licitants i comunica a la resta de membres del Claustre Universitari tant la sol·licitud
com la informació tramesa.
Article 49. Sol·licitud de compareixences
1. El Claustre Universitari pot demanar la compareixença dels representants dels òrgans
universitaris col·legiats o unipersonals davant el Claustre Universitari, la seva Mesa o una
de les seves comissions.
2. Les peticions de compareixença han de ser formulades i raonades com a mínim per 25
membres del Claustre Universitari i han d'anar adreçades a la Mesa del Claustre
Universitari, la qual les lliura al representant corresponent amb l'assistència de la
Secretaria General.
3. La persona requerida ha de comparèixer davant del Claustre Universitari, la Mesa o la
comissió corresponent el dia que fixa la Mesa.
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Secció 4. Consultes a la comunitat universitària
Article 50. Consultes a la comunitat universitària
1. El Claustre Universitari pot consultar la comunitat universitària abans de prendre una
decisió que consideri d’interès general.
2. La comunitat universitària pot instar una petició consulta, que ha de ser avalada almenys
per 300 signatures, entre les quals hi ha d’haver almenys 50 de cadascun dels sectors: PDI,
PAS i estudiantat de grau i màster universitari.
3. La proposta estableix els termes exactes en què es formula la consulta i s’adreça a la Mesa
del Claustre Universitari. La Mesa avalua si el tema objecte de consulta és competència del
Claustre Universitari. En cas afirmatiu trasllada la proposta de consulta als membres del
Claustre Universitari i obre un termini de 15 dies naturals per tal que aquests, si que ho
consideren oportú, puguin donar suport a la convocatòria d’una sessió extraordinària del
Claustre Universitari per debatre i aprovar, si escau, la proposta de consulta.
4. Si no s’assoleix el suport mínim necessari previst a l’article 7 d’aquest reglament per instar
una convocatòria de sessió extraordinària, la proposta de consulta es tracta a la sessió
següent del Claustre Universitari.
5. Els membres del Claustre Universitari poden instar consultes a la comunitat universitària
utilitzant els mecanismes previstos en els articles 8.1 i 7.3 d’aquest reglament.
6. En tot cas, correspon a la Mesa proposar al Claustre Universitari la regulació del procés de
consulta corresponent que, en cas d’aprovar‐se, haurà de tenir lloc en el termini màxim de
30 dies naturals d’ençà de la seva aprovació pel Claustre Universitari.

Capítol VII. Modificació del reglament
Article 51. Iniciativa
La iniciativa de modificar el Reglament del Claustre Universitari correspon:
a. al rector,
b. al Consell de Govern,
c. a la Mesa del Claustre Universitari,
d. a una quarta part dels membres efectius del Claustre Universitari.
Article 52. Procediment
1. La proposta de modificació del reglament del Claustre Universitari ha d'anar acompanyada
d'una memòria raonada, una referència a l'articulat objecte de modificació i el nou text
proposat.
2. La proposta de modificació es presenta a la Secretaria General. La Mesa del Claustre
Universitari tramita la proposta, i determina la forma i terminis per a presentar‐hi
esmenes.
3. Transcorregut el termini de presentació d'esmenes, la Mesa insta la convocatòria d’una
sessió extraordinària del Claustre Universitari per debatre la proposta de modificació i, si
n'hi ha, les esmenes presentades. Aquesta sessió ha de tenir lloc en un termini màxim de
dos mesos des de la presentació de la proposta de modificació del reglament.
4. El procediment a seguir per debatre i aprovar la modificació del reglament és el que
estableixen els articles 43 a 46 d'aquest Reglament.
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Disposicions addicionals
Disposició addicional primera: Mesa provisional
Fins que no es procedeix a l’elecció de la Mesa, en l’acte de constitució del Claustre
Universitari es constitueix una mesa d’edat integrada pels membres més jove i més gran de
cadascun dels tres col·lectius de la comunitat universitària: personal docent i investigador,
personal d’administració i serveis, i estudiantat de grau i màster universitari.
Disposició addicional segona: Sessions a distància i mixtes
Les sessions del Claustre Universitari poden ser presencials, a distància i mixtes. Per a les
sessions a distància i mixtes serà d'aplicació l’Acord CU/2022/02/01 de reglament de les
sessions a distància i mixtes dels òrgans col·legiats a les sessions del Claustre Universitari i les
seves comissions, de la Junta Electoral d’Universitat i de les Juntes electorals de les Unitats
Acadèmiques.

Disposició transitòria
Continuïtat del mandat
Els membres del Claustre Universitari i els seus representants en altres òrgans mantenen el seu
mandat fins a la seva finalització. Així mateix, els membres de la Comissió Permanent del
Claustre Universitari passen a constituir la Mesa, i mantenen el mandat fins a la seva
finalització.

Disposició derogatòria

Queda derogat el reglament del Claustre Universitari, aprovat per Acord núm. 2/2004 de les
sessions de 16 d’abril i 13 de maig de 2004, i adaptat als Estatuts 2012 de la Universitat per
Acord núm. 3 i 4/2013, de la sessió de 16 d’abril de 2013.

Disposició final

1. En tot allò que no es trobi previst en els Estatuts, la normativa que els desenvolupin i en
aquest reglament, s’aplica la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, reformada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, i supletòriament, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. També és d’aplicació el
reglament electoral de la UPC, en tot allò que no estigui previst en el present reglament.
2. Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Claustre Universitari
de la UPC.
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