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Títol I. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
1. L’objecte d’aquesta normativa és regular els processos electorals que s’organitzen a la Universitat Oberta               
de Catalunya (en endavant, UOC). 
 
2. Tots els processos electorals que s’organitzen a la UOC es regeixen per aquesta normativa, excepte el                 
procediment electoral per a elegir els membres del Comitè d’Empresa, que es regeix pel que preveu                
l’Estatut dels treballadors. 
 
 
Article 2. Dret de sufragi 
 
1. El dret de sufragi correspon a tots els membres de la comunitat universitària que compleixin, en la data de                    
la convocatòria d’eleccions i fins al dia de la votació, els requisits establerts en aquesta normativa. Formen                 
part de la comunitat universitària els col·lectius que estableixen les Normes d’organització i funcionament de               
la UOC.  
 
2. El dret de sufragi és personal i intransferible, i no es pot exercir per delegació.  
 
3. Les eleccions es porten a terme mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. Tot elector ha                  
d’exercir el dret de sufragi en el col·lectiu en què és inscrit i en la mesa electoral que li correspon.  
 
4. Els processos electorals es realitzen en període lectiu i les votacions no poden tenir lloc en períodes                  
d’exàmens.  
 
 
Article 3. Dret de sufragi actiu  i passiu 
 
Són electors i elegibles els membres de la comunitat universitària que figurin en el cens electoral d’acord                 
amb els requisits següents:  
 

a. Els estudiants que estiguin matriculats a la UOC en ensenyaments que portin a l’obtenció de títols                
oficials. 

b. El personal acadèmic amb contracte a jornada completa i vinculació permanent a la UOC. 
c. El personal de gestió amb contracte a jornada completa i vinculació permanent a la UOC. 

 
 
Article 4. Causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat 
 
1. Les causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat són les que estableixen les lleis, les Normes d’organització i                
funcionament, i aquesta normativa.  
 
2. En les eleccions a un mateix òrgan ningú no es pot presentar per més d’un col·lectiu.  
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3. Els membres nats d’un òrgan col·legiat per raó del càrrec no poden presentar-se i ser elegits com a                   
membres electes en el mateix òrgan.  
 
4. Les persones que han estat sancionades disciplinàriament per incompliment de la Normativa de drets i                
deures de la UOC o del conveni col·lectiu de la UOC i de l’Estatut dels treballadors no poden presentar-se i                    
ser elegits en cap procés electoral fins que la sanció no hagi prescrit. 
 

Títol II. Administració electoral 
 
Article 5. Administració electoral 
 
1. L’Administració electoral és formada per la Junta Electoral i per la mesa electoral.  
 
2. L’Administració electoral té com a finalitat garantir la transparència i l’objectivitat del procés electoral i el                 
principi d’igualtat. 
 

Capítol I. La Junta Electoral 
 
Article 6. Composició de la Junta Electoral 
 
1. La Junta Electoral és formada per:  
 

a. El secretari general, que n’exerceix la presidència.  
b. Un representant dels estudiants, designat per l’òrgan de representació dels estudiants.  
c. Un representant del personal acadèmic, designat pel Consell de Govern.  
d. Un representant del personal de gestió, designat pel Consell de Govern.  

 
2. El president de la Junta Electoral designa un secretari entre els membres de la Junta Electoral.  
 
3. La Junta Electoral pot rebre l’assistència d’un tècnic jurídic, un tècnic informàtic i un tècnic del servei de                   
participació.  
 
4. Tots els vocals de la Junta Electoral tenen un suplent, que passa a ocupar el càrrec per cessament del                    
titular, quan aquest concorre a les eleccions o en cas d’absència justificada del titular.  
 
5. Els interventors nomenats per les candidatures poden assistir a les sessions de la Junta Electoral amb                 
veu però sense vot. 
 
 
Article 7. Constitució i funcionament de la Junta Electoral 
 
1. La Junta Electoral es constitueix l’endemà de la convocatòria de les eleccions i es dissol quan s’acaba el                   
procés electoral i quan finalitzen les funcions que aquesta normativa li atribueix.  
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2. La Junta Electoral és convocada pel seu president.  
 
3. La Junta Electoral es reuneix en els casos i en les dates assenyalats en aquesta normativa, i també                   
sempre que el seu president ho consideri necessari o ho sol·licitin dos vocals. Perquè la reunió tingui lloc cal                   
que hi assisteixin, almenys, dos dels seus membres, entre els quals hi ha d’haver sempre el president i el                   
secretari, o els seus substituts.  
 
4. Les sessions de la Junta Electoral poden ser virtuals o presencials.  
 
5. Els acords es prenen per majoria simple. El vot del president és de qualitat en cas d’empat. Els acords es                     
formalitzen per escrit i s’adjunten a l’expedient del procés electoral. 
 
 
Article 8. Competència i funcions de la Junta Electoral 
 
1. És competència de la Junta Electoral l’organització, el seguiment i la supervisió dels processos electorals.  
 
2. Les funcions de la Junta Electoral són les següents:  
 

a. Interpretar les normes per les quals es regeix el procés electoral.  
b. Supervisar l’elaboració i la publicació del cens electoral.  
c. Proclamar els candidats, com també el resultat de les eleccions i els candidats electes.  
d. Vetllar perquè la campanya electoral es desenvolupi en les condicions que estableix aquesta             

normativa, garantint el principi d’igualtat, oportunitat i publicitat per a totes les candidatures.  
e. Determinar el nombre de meses electorals, com també la ubicació i la distribució de les meses entre                 

els electors, i els horaris de votació.  
f. Resoldre les consultes, reclamacions, impugnacions i qualsevol altra qüestió que se li plantegi sobre              

qualsevol assumpte relatiu al procés o als resultats electorals.  
g. Aquelles altres funcions que li atorga aquesta normativa. 

Capítol II. La mesa electoral 
 
 
Article 9. Composició de la mesa electoral 
 
1. La mesa electoral és formada per un president i dos vocals i pels seus suplents respectius, designats per                   
sorteig entre els electors que han d’emetre el vot. S’ha de garantir que a la mesa electoral hi hagi                   
representants de tots els col·lectius que concorren al procés electoral.  
 
2. El càrrec és obligatori i només es pot al·legar excusa, discrecionalment apreciada per la Junta Electoral,                 
fins a 72 hores abans de la celebració de les votacions. En cas que s’admeti l’excusa, la Junta Electoral                   
designa el suplent i fa el sorteig d’un nou suplent.  
 
3. El sorteig es duu a terme davant el president de la Junta Electoral una vegada proclamats definitivament                  
els candidats. No entren en el sorteig aquells electors que han presentat candidatura i aquells que són                 
membres de la Junta Electoral.  
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4. La mesa electoral pot rebre l’assistència d’un tècnic jurídic, un tècnic informàtic i un tècnic del servei de                   
participació.  
 
5. La mesa electoral es constitueix una hora abans que comenci la votació i es dissol quan s’acaben les                   
seves funcions. En el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa electoral és comuna a totes elles. 
 
 
Article 10. Competència i funcions de la mesa electoral 
 
Les funcions de la mesa electoral són les següents:  
 

a. Vetllar pel desenvolupament correcte de la votació, de manera que es garanteixi la integritat dels               
vots emesos.  

b. Elaborar l’acta de constitució de la mesa.  
c. Rebre els nomenaments dels interventors de les candidatures i trametre’ls a la Junta Electoral.  
d. Fer l’escrutini, vetllant perquè sigui exacte i íntegre.  
e. Elaborar l’acta d’escrutini i trametre-la a la Junta Electoral. 

 
 

Títol III. El cens electoral 
 
Article 11. Elaboració i publicació del cens electoral 
 
1. Per a exercir el dret de sufragi és necessari figurar al cens electoral.  
 
2. L’elaboració dels censos electorals correspon a la Secretaria General de la Universitat. Les àrees de                
gestió col·laboren en la seva elaboració.  
 
3. El cens provisional es fa públic amb la convocatòria de les eleccions per mitjà dels canals de comunicació                   
del Campus Virtual de la Universitat. 
 
 
Article 12. Interposició de recurs 
 
1. Tots els titulars del dret de sufragi estan legitimats per a interposar recurs davant la Junta Electoral en el                    
termini de dos dies des de la publicació del cens, tant per inclusió com per omissió indegudes.  
 
2. La Junta Electoral resol els recursos en única instància i publica el cens definitiu amb dos dies d’antelació                   
respecte a la data d’acabament del termini de presentació de candidatures.  
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Títol IV. La convocatòria electoral 
 

Article 13. Convocatòria electoral 
 
1. El procés electoral l’inicia el rector. La convocatòria d’eleccions ha de fixar la data de celebració de les                   
eleccions, les quals tenen lloc entre els 20 i els 60 dies següents respecte a la data de publicació de la                     
convocatòria.  
 
2. En el cas de processos electorals per a renovar òrgans, s’han de convocar les eleccions abans dels 30                   
dies anteriors a l’acabament del mandat de l’òrgan.  
 
3. La convocatòria d’eleccions determina el començament del procés electoral, que consta d’aquestes fases:              
presentació de candidatures, campanya electoral i votació.  
 
4. La convocatòria estableix el règim i el calendari electoral, i ha d’incloure el següent:  
 

a. El nombre de representants que s’han d’elegir.  
b. El termini d’exposició dels censos, amb els períodes de reclamació i rectificació.  
c. El termini per a presentar candidatures, amb els períodes de reclamació i rectificació.  
d. El període destinat a la campanya electoral.  
e. La data de les eleccions.  
f. La data de proclamació dels candidats electes, amb els períodes de reclamació.  

 
5. La convocatòria d’eleccions es porta a terme a la seu electrònica de la UOC i per mitjà dels canals de                     
comunicació del Campus Virtual de la Universitat. 
 

Títol V. Procediment electoral 
 
Article 14. Candidatures  
 
1. Les candidatures són individuals i la Junta Electoral les agrupa en una llista única per cada col·lectiu. Els                   
candidats poden manifestar la seva afiliació a una associació o agrupació legalment constituïda.  
 
2. Les candidatures no poden incloure el nom d’un suplent amb la finalitat de substituir definitivament el                 
titular en cas que el titular perdi la condició de representant.  
 
3. Les candidatures es formalitzen mitjançant un correu electrònic adreçat a la Junta Electoral, en el qual                 
s’ha de fer constar la informació següent:  
 

a. Nom i cognoms del candidat  
b. DNI del candidat  
c. Indicació de les eleccions a les quals es concorre  
d. Indicació del col·lectiu del qual forma part  
e. Indicació de l’afiliació a una associació o agrupació, si escau  
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f. Adreça de correu electrònic i telèfon perquè el candidat en rebi la notificació  
g. Declaració en què asseguri que compleix els requisits per a exercir el dret de sufragi passiu i que no                   

incorre en cap causa d’incompatibilitat o inelegibilitat  
h. Nomenament d’interventor amb indicació del nom i cognoms i DNI  

 
4. Els candidats que es presenten per a representar els estudiants, a més de la informació assenyalada en                  
l’apartat anterior, han d’indicar el programa i l’estudi en el qual estan matriculats i pel qual presenten la seva                   
candidatura.  
 
5. La Junta Electoral examina les candidatures i pot sol·licitar que els candidats esmenin o completin, si                 
escau, la informació o documentació aportada. En cas que els candidats no l’esmenin o la completin en el                  
termini establert, la candidatura no serà admesa.  
 
6. Un cop s’acaba el termini per a presentar candidatures, la Junta Electoral fa pública la proclamació                 
provisional de candidatures. Durant un termini de dos dies des de la proclamació provisional, els candidats                
proclamats o exclosos estan legitimats per a interposar recurs davant la Junta Electoral, que ha de resoldre                 
els recursos i procedir a la proclamació definitiva de les candidatures.  
 
7. La proclamació provisional i definitiva de les candidatures es duu a terme mitjançant els canals de                 
comunicació del Campus Virtual de la Universitat.  
 
8. Els candidats poden retirar les seves candidatures fins a vint-i-quatre hores abans de l’hora d’inici de les                  
votacions, mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral, que ha de comunicar aquesta circumstància a la                 
mesa electoral i a la Secretaria General als efectes oportuns i per a comunicar-ho a l’electorat. Els vots a                   
candidatures retirades s’han de considerar nuls i, per tant, no emesos.  
 
9. Els candidats poden nomenar un interventor en el moment de presentar la seva candidatura a la Junta                  
Electoral. L’interventor ha de figurar al cens electoral.  
 
10. La Junta Electoral s’encarrega de fer arribar les acreditacions pertinents als interventors, perquè puguin               
assistir a les deliberacions de la Junta Electoral i de la mesa electoral i participar-hi, amb veu i sense vot.  
 
 
Article 15. Campanya electoral 
 
1. La campanya electoral comença des del moment de la proclamació definitiva de les candidatures fins a                 
les vint-i-quatre hores del dia anterior al començament de les votacions.  
 
2. Les candidatures tenen a la seva disposició tots els espais socials del Campus Virtual per a exposar i                   
debatre públicament les seves propostes, i també aquells espais que s’habilitin exclusivament per a la               
campanya electoral. L’ús d’aquests espais ha de ser respectuós amb el que preveu la Normativa de drets i                  
deures de la comunitat universitària.  
 
3. No es pot demanar el vot ni realitzar actes i comunicacions de propaganda electoral en el decurs de la                    
jornada electoral. 
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Article 16. Constitució de la mesa electoral 
 
1. El president i els dos vocals, com també els suplents corresponents, es reuneixen una hora abans del                  
començament de la votació.  
 
2. Si el president no es presenta assumeix la presidència el suplent, i si el suplent tampoc no hi és                    
l’assumeix el primer i el segon vocal, successivament.  
 
3. En cap cas no es pot constituir la mesa sense la presència d’un president i dos vocals.  
 
4. Abans que comenci la votació, el president ha d’estendre l’acta de constitució de la mesa, que ha de                   
signar juntament amb els vocals. En l’acta s’ha d’expressar el nombre de persones que han constituït la                 
mesa.  
 
5. Durant les votacions els membres titulars de la mesa es poden substituir de la manera que convinguin per                   
acord intern de la mesa, si bé sempre hi han de ser presents dos membres.  
 
6. Les absències en la constitució de la mesa o durant el decurs de la votació poden ser suplides per lliure                     
designació de la Junta Electoral entre els electors que la Junta consideri més adequats entre els que                 
reuneixen els requisits. 
 
 
Article 17. Votacions 
 
1. Una vegada s’ha constituït la mesa, comença la votació a l’hora que ha indicat la Junta Electoral i                   
continua sense interrupció fins a l’hora de tancament, llevat que, abans d’aquesta hora, hagin votat tots els                 
electors.  
 
2. La votació es porta a terme per mitjà del sistema de votació electrònica accessible des del Campus                  
Virtual.  
 
3. Per a garantir una major representativitat, el nombre màxim de candidats susceptibles de ser votats no                 
pot superar els dos terços dels llocs que correspon elegir. En l’espai de votació electrònica s’indica el                 
nombre exacte de candidats que poden ser votats.  
 
4. Per a poder efectuar el vot, l’elector s’ha d’autenticar en el sistema de votació electrònica. Abans de                  
l’emissió del vot, apareix un avís de confirmació del vot, que informa de la candidatura que s’ha seleccionat                  
per a votar. Quan l’elector confirma el vot apareix un avís que indica que el vot s’ha emès. El sistema de                     
votació electrònica garanteix que un mateix elector no pugui votar més d’una vegada.  
 
5. La Universitat garanteix el secret del vot, amb la qual cosa s’evita que les persones que intervenen                  
tècnicament en el procediment electoral puguin esbrinar el signe del vot d’altres votants amb la finalitat                
d’efectuar extorsió o compra de vots o recomptes parcials abans de la fi del procés de votació.  
 
6. Si es produeixen irregularitats en la garantia del secret del vot, la Junta Electoral ha de declarar la nul·litat                    
del procés electoral i la Universitat pot emprendre les mesures correctores i disciplinàries que consideri               
convenients.  
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7. Durant el període de votació, la Junta Electoral pot difondre dades relatives a la participació en el procés                   
electoral. La difusió es fa per mitjà dels canals de comunicació del Campus Virtual de la Universitat. 
 
 
Article 18. Escrutini 
 
1. Quan s’acaben les votacions, el president de la mesa electoral ordena el començament de l’escrutini, que                 
és públic.  
 
2. Un cop executat el procés de recompte de vots, el president pregunta als membres de la mesa i als                    
interventors, si n’hi ha, si s’ha presentat cap al·legació contra l’escrutini. Si no se n’ha presentat cap o, una                   
vegada la mesa ha resolt les al·legacions presentades, s’elabora l’acta d’escrutini.  
 
3. En l’acta d’escrutini s’ha d’expressar detalladament el nombre d’electors segons la llista del cens               
electoral, el nombre de votants, el de vots vàlids, nuls, en blanc, i el de vots que ha obtingut cada candidat; a                      
més, s’hi han d’expressar succintament les reclamacions i protestes formals realitzades, si escau, pels              
candidats, l’interventor o els electors sobre la votació i l’escrutini, com també les resolucions motivades per                
aquestes reclamacions i protestes, amb els vots particulars, si n’hi ha. Així mateix, s’hi ha de consignar                 
qualsevol incident que s’hagi produït. L’acta l’han de signar el president i els vocals de la mesa per triplicat.  
 
4. El president de la mesa electoral ha d’adreçar a la Junta Electoral els originals de les actes de constitució                    
i d’escrutini.  
 
5. Les actes de constitució de la mesa i d’escrutini s’han d’ajustar al model oficial elaborat per la Secretaria                   
General. 

 
 
Article 19. Proclamació dels candidats electes 
 
1. Un cop rebuda l’acta d’escrutini, la Junta Electoral ha de verificar el recompte de vots emesos i fer públics                    
els resultats de les eleccions, per a proclamar els representants electes. Aquesta publicació s’ha de fer en                 
les vint-i-quatre hores següents a la fi de les votacions.  
 
2. En resulten electes els candidats titulars que han obtingut el major nombre de vots fins al límit del nombre                    
de representants assignats a cada col·lectiu. Si el nombre de candidats coincideix amb el de representants                
que s’han d’escollir no cal celebrar votacions, i queda proclamat el candidat o candidats presentats.  
 
3. La publicació dels resultats i proclamació dels candidats es porta a terme per mitjà dels canals de                  
comunicació del Campus Virtual i a la seu electrònica de la Universitat.  
 
4. Amb relació a la proclamació de candidats electes, els empats s’han de resoldre per sorteig efectuat per                  
la Junta Electoral.  
 
5. Correspon al president de la Junta Electoral expedir els certificats relatius al procés electoral i als                 
resultats.  
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Article 20. Proclamació definitiva de candidats 
 
1. Contra l’acta de proclamació de candidats de la Junta Electoral es pot interposar recurs davant la Junta                  
Electoral en el termini de dos dies des de la seva publicació. El recurs s’ha de resoldre en el termini de dos                      
dies, després dels quals s’ha de procedir a la proclamació definitiva dels candidats i a l’eliminació de les                  
dades que contenen el vot.  
 
2. La proclamació definitiva dels candidats es fa pública per mitjà dels canals de comunicació del Campus                 
Virtual i a la seu electrònica de la Universitat. 
 
 
Article 21. Pèrdua de la condició de representant 
 
1. Si durant el mandat d’un òrgan algun candidat electe perd la condició de representant ha de ser substituït                   
pel següent membre més votat en les eleccions entre aquells que no hagin obtingut representació.  
 
2. Els representants que cobreixen les vacants ocupen el càrrec durant el període de temps que falta per a                   
l’acabament del manda. 
 

 
 
 

Títol VI. Eleccions al Consell d’Estudiants 
 
Article 22. Dret de sufragi actiu i passiu 
 
1. Són electors i elegibles els estudiants que, en el moment de la convocatòria electoral, estiguin matriculats                 
a la UOC en ensenyaments que portin a l’obtenció de títols oficials.  
 
2. La circumscripció electoral són els estudis en els quals els estudiants s’hagin matriculat. No es pot ser                  
candidat en més d’una circumscripció electoral.  
 
3. Els estudiants que estan matriculats en programes adscrits a diferents estudis poden emetre un vot per                 
cada estudi. 
 

 
 
Article 23. Mandat del Consell d’Estudiants 
 
El rector convocat les eleccions entre un i dos mesos abans de l’expiració del mandat del Consell                 
d’Estudiants. El mandat del Consell d’Estudiants és de tres anys 
 
 
Article 24. Nombre de representants que s’han d’escollir 
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1. S’escullen cinquanta representants dels estudiants que formen el Consell d’Estudiants. En la convocatòria              
d’eleccions s’estableix el nombre de representants que s’han d’escollir per cada estudi. L’assignació de              
representants es fixa de manera proporcional al nombre d’estudiants matriculats en cada estudi.  
 
2. S’han d’assignar com a mínim quatre representants per cada estudi. Si el nombre de candidatures fos                 
inferior, s’escolliran només les candidatures existents. Sempre que sigui possible, s’ha de garantir que els               
programes de grau de cada estudi tinguin un representant. 
 

 
 
 
Article 24 bis. Causes d'inelegibilitat i incompatibilitat en el Consell d’Estudiants 
 
Són causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat en el Consell d’Estudiants les següents: 
 

a. Tenir una vinculació laboral o contractual amb la UOC.  
b. Ser parent de primer grau de consanguinitat o afinitat amb algun o alguna membre de la Comissió                 

Estratègica de la UOC.  
 

 
  

Títol VII. Eleccions dels representants del personal       
acadèmic i de gestió al Consell d’Universitat 
 
  
Article 25. Dret de sufragi actiu i passiu 
 
1. Els representants del personal acadèmic i de gestió al Consell d’Universitat són escollits per sufragi                
universal.  
 
2. Són electors i elegibles el personal acadèmic i de gestió que compleix els requisits establerts a l’article 3                   
d’aquesta normativa.  
 
3. Cada col·lectiu ha d’escollir els seus propis representants. La circumscripció electoral és tota la               
Universitat. Els candidats han de formar part del col·lectiu al qual volen representar i no es pot ser candidat                   
de més d’un col·lectiu. 
 
 
Article 26. Mandat del Consell d’Universitat 
 
El rector convoca les eleccions entre un i dos mesos abans de l’expiració del mandat del Consell                 
d’Universitat. El mandat del Consell d’Universitat és de tres anys. 
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Article 27. Nombre de representants que s’han d’escollir 
 
El nombre de representants que s’han d’escollir de cada col·lectiu és el que preveuen els Normes                
d’organització i funcionament de la UOC. 
 
 
 
 
 
 

Títol VII. Eleccions dels representants del Consell       
d’Universitat al Consell de Govern 
 
 
Article 28. Sistema d’elecció 
 
1. L’elecció dels representants del personal acadèmic i de gestió al Consell de Govern es duu a terme en                   
una reunió a porta tancada convocada pel rector en un termini de quinze dies des de la proclamació                  
definitiva de candidats electes al Consell d’Universitat. Són electors i elegibles els membres del Consell               
d’Universitat representants del personal acadèmic i de gestió.  
 
2. S’ha d’escollir un representant del personal acadèmic i un representant del personal de gestió entre els                 
membres del Consell d’Universitat. Les candidatures s’han de presentar a la Junta Electoral en el termini de                 
tres dies des de la proclamació definitiva de candidats electes al Consell d’Universitat.  
 
3. Per a la realització de les votacions es constitueix una mesa electoral formada pel secretari general que                  
exerceix la presidència i un vocal de cada col·lectiu, escollit per sorteig entre els electors.  
 
4. La votació es fa en dues urnes, l’una per a elegir el representant del personal acadèmic i l’altra per a                     
elegir el representant del personal de gestió. Només es pot votar un candidat de cada col·lectiu. Els electors                  
només poden votar el candidat que representa el seu col·lectiu.  
 
5. El candidat electe és el que obté més vots. En cas d’empat, s’ha de repetir la votació; si l’empat persisteix                     
s’ha de donar per conclosa la reunió i convocar-ne una altra en els quinze dies següents. 
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Disposició final primera. Còmput dels terminis 
 
Els terminis previstos en aquesta normativa són improrrogables i s’entén que es refereixen a dies naturals. 
 
 
Disposició final segona. Normativa derogada 
 
Queda derogada la Normativa electoral de la UOC aprovada pel Comitè de Direcció Executiu el 7 de març                  
de 2012. 
 
 
Disposició final tercera. Entrada en vigor 
 
1. Aquesta normativa entra en vigor en el moment en què l’aprova el Comitè de Direcció Executiu.  
 
2. Aquesta normativa s’ha de publicar a la seu electrònica de la UOC. 
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