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PROCEDIMENT DE VOTACIÓ ANTICIPADA PRESENCIAL 

 

 
Mitjançant la present es comunica quin és el procediment per a l’emissió del vot 
anticipat que regirà les eleccions a Rector/Rectora de la UAB 2012. Aquest 
procediment ha estat validat per la Junta Electoral General reunida el dia 26 d’abril 
de 2012. 
 
 
DATES EN QUE ES POT EXERCIR EL VOT ANTICIPAT 
 

- D’acord amb allò aprovat pel Consell de Govern de la UAB, el vot anticipat, en 
primera volta, podrà ser exercit des del dia 30 d’abril fins el dia 22 de maig. 
- En segona volta, podrà ser exercit des del dia 29 de maig (a partir de les 10h) 
fins al dia 30 de maig (a les 12 h). 
 
 
RÈGIM JURÍDIC 
 

El procediment de votació anticipada està regulat a l’article 26 del Reglament 
Electoral de la UAB, que  estableix: 
 
 

1. En tots els processos electorals, els electors tenen dret a exercir el seu dret 
de vot anticipadament en els termes establerts per aquest Reglament i pels 
acords adoptats al respecte per la junta electoral corresponent. 
 
2. La junta electoral corresponent ha d'establir les mesures oportunes per a 
organitzar el procediment del vot anticipat. 
 
3. L'elector pot realitzar la sol·licitud de vot anticipat des del moment de la 
proclamació definitiva de candidats fins quaranta-vuit hores abans de la 
jornada electoral en el lloc destinat a aquest efecte per la junta electoral 
corresponent.  
 
4. L’elector ha d’introduir la papereta de vot en un sobre on ha de constar el 
sector electoral al qual pertany i tancar-lo. Després ha d’introduir aquest 
sobre, juntament amb la fotocòpia del document nacional d’identitat o 
document anàleg dels esmentats a l'article 25.3, en un altre sobre, tancar-lo i 
dipositar-lo en el lloc habilitat per la junta electoral corresponent. 

 
 
PROCEDIMENT 
 

El procediment que se seguirà serà el següent: 
 
1.- A partir del dia 30 d’abril de 2012 els interessats en el vot anticipat podran 
recollir en els deganats, direccions de centre,  coordinació de serveis de centre del 
Campus de Sabadell, unitats docents hospitalàries, o bé a l’Oficina de Coordinació 
Institucional, la documentació següent: 
 



 
 
 

a) Paperetes de votació dels candidats o candidates a rector o rectora i de vot 
en blanc. 

b) Dos sobres: un sobre de votació (sobre petit) i un sobre de votació 
anticipada (sobre gran). 

 
2.- L’elector/a ha d’introduir la papereta de vot en el sobre petit, l’ha de tancar. 
Aquest sobre petit l’ha d’introduir, juntament amb una fotocòpia o bé del DNI, del 
carnet d’identificació de la UAB, passaport o  bé del carnet de conduir, en el sobre 
gran, i l’ha de tancar. Per evitar problemes en la identificació de la persona s’exigirà 
sempre que el document identificatiu que sigui emprat inclogui la corresponent 
fotografia. 
 
3.- Els sobres esmentats es lliuraran personalment per part dels electors: 
 

a) Al lloc establert a aquests efectes per part dels deganats, direccions de 
centre, coordinació de serveis de centre del Campus de Sabadell i les unitats 
docents hospitalàries, si són electors electors que estiguin adscrits als 
censos que corresponen a aquests centres. 

 
b) A l’Oficina de Coordinació Institucional de la UAB si són electors adscrits al 

cens del sector D del Rectorat. 
 
4.- Els sobres amb el vot anticipat caldrà que siguin lliurats en les dates que han 
estat habilitades per al vot anticipat i en horari habitual d’atenció al públic fixat i 
comunicat prèviament a aquests efectes.  
 
5.- El president de la Junta Electoral de cada centre garantirà la custòdia dels vots 
emesos anticipadament per tal de preservar la seva invulnerabilitat. 
 
6.- El dia de les eleccions, abans de començar les votacions presencials, el 
president de la Junta Electoral del centre ha de lliurar els sobres dels vots anticipats 
al president de la Mesa Electoral del seu centre. 
 
7.- El president de la Mesa Electoral ha de fer constar els vots anticipats en l’”Acta 
de constitució i d’escrutini de la Mesa Electoral”, per sectors. 
 
8.- El president de la Mesa Electoral comprovarà amb el document fotocopiat 
identificatiu del votant que es troba dins del sobre de votació anticipada (sobre 
gran) si aquest  votant es troba inclòs en el cens electoral de la mesa i en quin dels 
sectors: 

 
Si figura en el cens: marcarà el nom d’aquest votant en el full del cens, 
constatant d’aquesta manera que ja ha votat, i introduirà el vot (el sobre 
petit) en l’urna del sector corresponent. 
 
Si no figura en el cens: guardarà el sobre gran (amb el document 
identificatiu i el sobre de votació) i  anotarà la incidència en l’apartat 5 de 
l’acta a la qual n’adjuntarà aquest sobre. 
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Presidenta de la Junta Electoral General UAB 
 


