
“1. El Claustre és l’òrgan màxim de representació de la Universitat de 
València Li corresponen les competències de reglamentació, resolució i 
control que li atribueixen les lleis i aquests Estatuts. 

2. El Claustre està format pel rector o la rectora, que el presideix, el 
secretari o la secretària general, que ho és del Claustre, el gerent o la 
gerenta i per trescents membres elegits d’acord amb la distribució que 
s’indica tot seguit: 

a) Cent cinquanta-tres membres del professorat funcionari doctor i 
trentavuit membres del personal docent i investigador no funcionari 
o no doctor, elegits per tot el personal docent i investigador. 

b) Setanta-cinc membres elegits pels estudiants i les estudiantes entre 
aquests. 

c) Trenta membres elegits pel personal d’administració i serveis i entre 
aquests. 

d) Quatre membres elegits pels becaris i les becàries d’investigació i 
entre aquests. 

 Els vicerectors, les vicerectores, els vicesecretaris i les vicesecretàries 
generals formen part del Claustre, amb veu, i sense vot (…).” 

EL CLAUSTRE (ART 81 ESTATUTS DE LA UV) 



“Són competències del Claustre: 

a) Defensar la personalitat i els principis de la Universitat de València (...) 

b) Elaborar els Estatuts i les modificacions d’aquests (…) 

c) Aprovar i modificar els reglaments de la Universitat de València (…) 

d) Aprovar i modificar els reglaments d’eleccions a Claustre i a rector (…) 

e) Establir els criteris generals que el Consell de Govern ha de tenir 
presents per emetre informe sobre la creació, modificació i supressió de 
facultats (…)  

f) Debatre i, si escau, aprovar els objectius generals de la política 
universitària (…) 

g) Debatre i, si escau, aprovar les línies generals de la proposta de 
pressupost (…) 

h) Debatre l’informe de gestió que ha de presentar el rector (…) 

i) Aprovar, si escau, la gestió del rector o la rectora (…) 

j) Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions al Rectorat (...) 

k) Exigir responsabilitats als càrrecs o representants que elegeix (...) 

l) Deliberar i prendre acords sobre qualsevol proposta que li siga 
presentada (...)” 

EL CLAUSTRE (ART. 83 ESTATUTS DE LA UV) 


