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Article 11. Vot anticipat 
El vot personal exclou la possibilitat de qualsevol vot delegat. 
Els electors o les electores que no puguen ser presents el dia de l’elecció o que ho preferisquen, poden 
exercir el seu dret de vot anticipat. 

11.1. Vot anticipat personal 
Qualsevol elector o electora pot comparèixer en el registre electoral del col·legi en què estiga censat o 
censada a l’efecte d’exercir el seu dret de vot anticipat. A aquest efecte, el funcionari o la funcionària 
ha de comprovar que la persona és inscrita en el cens i acredita la seua personalitat mitjançant un 
document oficial (DNI, passaport, carnet universitari o semblant), que ha de portar foto. 
Aquest vot anticipat es pot efectuar des del moment de presentació de candidatures i fins al 
tancament del registre electoral al dia anterior a la votació. 
El vot s’ha d’exercir necessàriament en un sobre tancat sense cap indicació que s’ha d’incloure dins 
un altre en què cal indicar l’elecció, el col·legi i el col·lectiu en relació amb els quals s’efectua el vot i 
la indicació “Vot anticipat”. 
El vot es pot realitzar en la papereta oficial, si ja està disponible, o, si no n’hi ha, en un full en què 
l’elector o l’electora ha de fer constar el seu vot en forma suficientment clara; n’hi ha prou que 
identifique en forma clara la persona o les persones o la candidatura a les quals atorga el seu vot o 
que es puga identificar clarament la voluntat de l’elector o l’electora. 
11.2. Vot anticipat presentat a través d’una altra persona 
Com a regla general, ningú no pot presentar el vot anticipat d’una altra persona, s’exceptuen d’aquesta 
regla els supòsits en què l’elector o l’electora no puga concórrer físicament durant el període en què 
es pot exercir el vot anticipat personalment o que li resulte extraordinàriament complex per causa 
justificada degudament. 
S’entenen a aquest efecte com a causes justificades les següents: 
--- Malaltia que cause dificultat per acudir a votar en persona. 
--- Estada fora de la Universitat el dia de l’elecció amb motiu de permisos, estades d’estudis o 
investigació, incloses les estades Erasmus i semblants. 
--- Raons laborals per coincidència àmplia d’horari entre el de la votació i el de la feina. En els casos 
del professorat associat i en els de professorat amb plaça sanitària vinculada s'entendrà que concorre 
aquesta circumstància sense necessitat d'una altra acreditació. 
--- D’altres de força major o altres causes que justifiquen la impossibilitat o dificultat extrema d’acudir 
a dipositar el vot personalment. 
En aquests casos, l’elector o l’electora pot autoritzar una altra persona a presentar el vot en el seu 
nom i a aquest efecte ha de dipositar el vot dins un sobre i tancar--lo. El vot, quan encara no es dispose 
de paperetes oficials, es pot efectuar de la mateixa manera que en el vot anticipat personal. 
El sobre ha d’anar acompanyat d’un (1)escrit en què l’elector o l’electora ha de fer constar el seu desig 
d’exercitar el vot, acompanyant una còpia d’un document oficial acreditatiu de la seua identitat que 
porte la seua signatura i del document que justifique la situació al·legada, o al·legació d’aquesta quan 
ja conste a la Universitat. 
Aquest escrit, la documentació que l’acompanya, una còpia d’un document oficial amb signatura 
acreditativa de la identitat de l’elector i el sobre tancat amb el vot s’han de ficar en un sobre tancat, 
que s’ha de presentar en el registre electoral. En aquest sobre cal consignar la inscripció “Vot anticipat 
lliurat per tercera persona” i la referència al procés electoral, col·∙legi i col·∙lectiu en relació amb el 
qual s’efectua el vot. 
Aquest sobre ha d’anar signat en la solapa per l’elector o l’electora de tal manera que siga impossible 
obrir aquesta solapa sense trencar l’esmentada signatura. 
El funcionari o la funcionària que s’encarregue del registre electoral, en rebre el sobre, procedirà a 
registrar el vot, fent una diligència on es farà constar el nom de l’elector o l’electora que vota 
anticipadament i la persona que presenta l’esmentat vot anticipat. 
 

(1)Escrit autoritzant a una tercera persona per a entregar el sobre amb el vot anticipat.  
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