
 

1 
 

 

REGLAMENT	ELECTORAL	GENERAL	DE	LA	UNIVERSITAT	

DE	VALÈNCIA	

 

Preàmbul 

I. Principis electorals  

II. Disposicions generals 

- Àmbit d’aplicació 

- Col·legis electorals 

- Electors, elegibles i censos electorals 

- Convocatòria i Calendari electoral 

- Responsables i registres electorals 

- Presentació de candidatures 

- Proclamació de candidatures 

- Campanya electoral 

- Vot anticipat 

- Meses electorals 

- Votació 

- Escrutini i recompte de resultats 

- Proclamació de resultats 

III. Durada dels mandats 

IV. Juntes electorals 

V. Reclamacions i recursos electorals 

VI. Codi de conducta electoral 

VII. Regles específiques per a l’elecció a Rector o Rectora 



 

2 
 

VIII. Regles específiques per a altres eleccions 

- Eleccions a Assemblees de Representants 

- Elecció de degà o degana, director o directora de centre 

- Elecció de director o directora d’institut 

- Elecció de director o directora de departament 

- Eleccions a altres òrgans 

IX. Regles específiques sobre votació electrònica 

Disposicions addicionals 

Disposicions transitòries 

Disposició derogatòria 

Disposició final 

  



 

3 
 

 

Preàmbul	

L’article 240.2 dels Estatuts de la Universitat de València preveu l’existència d’un 
reglament electoral general que ha de ser aprovat pel Claustre de la Universitat. 

Diversos preceptes dels Estatuts mateixos remeten a aquest reglament electoral 
general i, en concret, la disposició addicional quinzena preveu que l’aprovació d’aquest 
reglament s’ha de produir en el termini d’un any, lògicament des de l’entrada en vigor 
dels Estatuts que així ho disposen. 

L’esmentat article 240.2 preveu determinades condicions a què s’ha d’ajustar el 
reglament electoral general i diu que aquest ha de ser proposat per la Junta Electoral 
de la Universitat de València i tenir informe previ a la seua aprovació de la Comissió 
d’Estatuts de la Universitat de València. 

Feta proposta per la Junta Electoral del nou reglament electoral general i produït 
l’informe de la Comissió d’Estatuts, el Claustre, en virtut de la competència que li 
atribueixen els Estatuts de la Universitat de València i dins el termini establert, aprova 
el següent 
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REGLAMENT	ELECTORAL	GENERAL	DE	LA	UNIVERSITAT	DE	
VALÈNCIA	

I. Principis electorals 

Article 1. 

Les eleccions a la Universitat de València es regeixen per principis democràtics i s’hi 
intenta reflectir tan fidelment com és possible la voluntat de les persones que hi 
participen. 

És element essencial d’aquest caràcter democràtic que les regles electorals i les 
actuacions de les persones que intervinguen en tot el procediment electoral, incloses 
les actuacions de les juntes electorals, es regisquen pel criteri de respectar la voluntat 
electoral expressada lliurement per la comunitat universitària. 

 

Article 2. 

En garantia del caràcter democràtic de les eleccions a la Universitat de València, en 
totes aquestes s’han de respectar els principis bàsics següents: 

a) L’elecció sempre ha de ser lliure. 

b) El vot és personal, secret i directe. Les regles sobre vot anticipat i vot electrònic que 
s’establisquen en aquest reglament o es puguen establir en el futur han de respectar 
aquest principi, que, en tot cas, serveix de criteri interpretatiu dels dubtes que es 
puguen suscitar. 

c) S’ha de garantir al màxim la voluntat de les persones que participen en el 
procediment electoral, de tal manera que ningú, sense que conste la seua voluntat per 
fer-ho, no pot exercir el vot o figurar en candidatures o llistes electorals. 

d) S’ha d’aplicar el principi de conservació dels actes electorals, evitant que 
incorreccions irrellevants que no hagen influït en el resultat conduïsquen a l’anul·lació 
d’aquest quan conste clarament la voluntat de les persones que hagen participat en el 
procediment. 

e) S’ha de garantir la igualtat de condicions entre els qui participen en els processos 
electorals. 
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f) S’ha de garantir la publicitat de les actuacions electorals. 

g) Totes les regles electorals han de facilitar la màxima participació electoral. Qualsevol 
dubte interpretatiu de les regles electorals s’ha de resoldre optant per la interpretació 
més favorable al foment de la participació. 

h) Les normes electorals han de fomentar la igualtat efectiva entre dones i homes i, si 
més no, fomentar la participació i la presència equilibrada en tots els actes electorals 
amb l’objectiu que aquesta presència equilibrada es produïsca, igualment i al màxim 
nivell possible, en tots els òrgans electius. 

 

II. Disposicions generals 

 

Article 3. Àmbit d’aplicació 

1. Aquest reglament serà d’aplicació als processos electorals de la Universitat de 
València següents: 

a) Eleccions a Rector o Rectora. 

b) Eleccions al Claustre. 

c) Eleccions a degà o degana o director o directora de centre. 

d) Eleccions a Juntes de Centre, Assemblees de Representants de Centre i de 
l’estudiantat al Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat. 

d) Eleccions a director o directora de departament. 

e) Eleccions a Consell de Departament. 

f) Eleccions a director o directora d’institut universitari d’investigació. 

g) Eleccions a Consell d’Institut. 

2. Tots aquests processos electorals de la Universitat de València s’han d’ajustar a les 
disposicions que conté aquest reglament, sense perjudici de l’aplicació de regles 
específiques quan així es preveja expressament en aquest mateix reglament. Així 
mateix, aquestes disposicions regeixen igualment en totes les eleccions que amb 
qualsevol finalitat es produïsquen a la Universitat de València, en tot el que siga 



 

7 
 

aplicable i amb caràcter supletori al que puguen preveure les normes específiques que 
les regulen. 

 

Article 4. Col·legis electorals 

Els col·legis electorals es determinen d’acord amb l’article 240.2 dels Estatuts de la 
Universitat. 

4.1. Col·legis electorals en les eleccions a Rector o Rectora 

En les eleccions a Rector o Rectora, cadascun dels sectors de la Comunitat Universitària 
a què es refereix l’article 101 dels Estatuts de la Universitat de València constitueixen 
un col·legi electoral diferenciat. 

En conseqüència, hi ha els col·legis electorals següents: 

- Un per al professorat doctor amb vinculació permanent. 

- Un per al professorat no doctor o sense vinculació permanent. 

- Un per als estudiants i les estudiantes. 

- Un per al personal d’administració i serveis. 

- Un per al personal investigador en formació. 

La Junta Electoral de la Universitat determina el nombre de meses electorals de cada 
col·legi, adoptant com a criteris respecte d’això els d’existència d’un nombre suficient 
de meses que agilitze la votació i el recompte. A aquest efecte, orientativament s’han 
de tenir en compte les previsions que sobre això s’estableixen per al Claustre, si bé 
quan el nombre d’electors que segons aquest criteri corresponga a una mesa fóra molt 
reduït, fins a l’extrem que es puga veure afectat el secret del vot, la Junta Electoral, a 
petició raonada de les persones responsables del centre o centres o servei o serveis, 
pot reduir el nombre de meses, agrupant-ne algunes de les previstes en les eleccions a 
Claustre. 

4.2. Col·legis electorals en les eleccions a Claustre 

En les eleccions a Claustre s’han de constituir els col·legis electorals següents: 

1) Per al PDI, un col·legi per cada centre de la Universitat. En aquests col·legis 
electorals la Junta Electoral, a l'assignar a cada centre els representants que 
proporcionalment li corresponguen sobre el total fixat en els Estatuts de la Universitat, 
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tant en el col·lectiu de professorat doctor amb vinculació permanent, com en el 
col·lectiu de professorat no doctor o sense vinculació permanent, per a garantir la 
condició d'elegibles de tots ells, assignarà almenys un lloc en cada centre i per a 
cadascun dels dos col·lectius indicats, sense que el previst en l'apartat següent afecte a 
aquesta garantia quant al col·lectiu de professorat no doctor o sense vinculació 
permanent. 

2) Per al personal d’institucions sanitàries concertades amb la Universitat de València 
que exercisca funcions com a professor associat o professora associada, de 
conformitat amb la disposició addicional onzena dels Estatuts, es constituirà un col·legi 
electoral a cadascun dels centres en què hi haja aquest tipus de personal. 

La Junta Electoral determina en cada procés electoral a Claustre els centres en què s’ha 
de crear aquest col·legi electoral específic, que inicialment són els següents: 

- Facultat de Medicina i Odontologia 

- Facultat d’Infermeria i Podologia 

- Facultat de Fisioteràpia 

- Facultat de Farmàcia 

- Facultat de Psicologia 

3) Per al personal investigador en formació, un col·legi únic. 

4) Per als estudiants i les estudiantes, un col·legi en cada centre de la Universitat. 

5) Per al PAS, almenys 5 col·legis, distribuïts del mode següent: 

- Un a cada campus 

- Un al servei de Biblioteques i documentació 

- Un, com a mínim, per als serveis centrals, generals i col·legis majors. 

En cada procés electoral, la Junta Electoral determina el nombre exacte de col·legis i 
l’adscripció de cada centre o servei a un d’aquests col·legis, tenint en compte criteris 
de facilitar la participació electoral i la proximitat geogràfica. 

4.3. Col·legis electorals en les eleccions a Junta de Centre o Consell d’Institut 

En les eleccions a Junta de Centre o Consell d’Institut es fixaran, en cada centre o 
institut, els col·legis electorals següents: 
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- Personal docent i investigador 

- Personal investigador en formació 

- Personal d’institucions sanitàries concertades que exercisca com a professor o 
professora associat, quan hi haja aquest personal en el centre corresponent. 

- Personal d’administració i serveis. 

- Estudiantat 

Quan siga procedent, d’acord amb els Estatuts, dins aquests col·legis electorals s’han 
de fer les diferenciacions necessàries per garantir la representació dels diferents 
col·lectius que hagen de tenir representació específica. 

Per tant, en aquestes eleccions, d’acord amb els articles 36 i 59 dels Estatuts, dins del 
col·legi electoral del personal docent i investigador es diferencia entre els col·lectius 
següents: professorat amb vinculació permanent i professorat sense vinculació 
permanent. 

4.4. Col·legis electorals en les eleccions a Consell de Departament 

En les eleccions a Consell de Departament, d’acord amb l’article 25 dels Estatuts, es 
fixaran, en cada departament, els col·legis electorals següents:  

- Personal docent i investigador no doctor a temps parcial. 

- Personal d’institucions sanitàries concertades que exercisca com a professor o 
professora associat, quan hi haja aquest personal en el departament corresponent. 

- Personal investigador en formació. 

- Estudiantat. 

- Personal d’administració i serveis.  

 

Article 5. Electors, elegibles i censos electorals 

5.1. Electors i electores 

Són electors i electores en cada procés electoral els membres de la comunitat 
universitària que siguen inscrits en el cens corresponent al col·legi electoral respectiu. 
L'adscripció als col·legis electorals es farà de conformitat amb les previsions de l'art. 
241 dels Estatuts i d'aquest reglament. 
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5.2. Elegibles 

Compleixen la condició d’elegibles en els diversos processos electorals les persones 
que siguen inscrites en el cens electoral corresponent i en relació amb el col·legi i 
col·lectiu en el cens del qual figuren. A més, aquestes persones han de complir la 
condició o condicions que requerisquen en cada supòsit concret els Estatuts de la 
Universitat. 

5.3. Elaboració del cens electoral 

En cada procés electoral, tret dels que es produeixquen en el si dels òrgans col.legiats, 
la Junta Electoral de la Universitat de València elabora el cens electoral corresponent i 
el facilita als i les responsables dels col·legis electorals respectius per a la seua 
exposició en els termes que es concreten posteriorment. 

Les persones de la comunitat universitària que puguen pertànyer a més d’un col·lectiu, 
només poden figurar en un cens electoral i, per tant, a efectes electorals, en un únic 
col·lectiu en cada curs acadèmic. 

Amb independència de l’exposició pública en cada procés del cens electoral, la Junta 
Electoral de la Universitat ha de comunicar a tot el PDI, PIF i PAS de la Universitat de 
València la seua situació censal amb efectes d’1 de febrer de cada any. 

Produïda aquesta comunicació, en els deu dies naturals següents, les persones 
afectades poden sol·licitar la modificació de la seua situació censal mitjançant un escrit 
raonat adreçat a la Junta Electoral de la Universitat. 

Transcorregut aquest termini, la situació censal es considera definitiva, excepte causa 
sobrevinguda de prou entitat i coneguda per la Junta Electoral de la Universitat, fins a 
la comunicació censal següent, açò és, fins a l’any següent. 

Els censos electorals s’han d’elaborar d’acord amb la informació que subministren els 
serveis corresponents de la Universitat que a aquest efecte s’han de responsabilitzar 
davant la Junta Electoral del compliment d’aquesta obligació informativa i de la 
veracitat de les dades que faciliten. 

5.4. Exposició i reclamacions del cens 

En cada procés electoral, el cens que s’hi haja d’utilitzar per determinar les persones 
que complisquen la condició d’electores i elegibles, ha de ser exposat pels 
responsables electorals en un lloc que hi facilite l’accés almenys en les hores 
d’obertura de les oficines corresponents. 
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Aquesta exposició s’ha de fer amb una antelació mínima de vint dies naturals al 
corresponent a la votació i s'haurà de donar suficient publicitat del lloc d'exposició del 
cens. 

En els sis dies naturals següents a l’exposició del cens es poden formular sol·licituds de 
rectificació de les dades que hi figuren. 

Aquestes reclamacions s’han d’adreçar en tot cas a la Junta Electoral de la Universitat, 
acompanyades de la justificació corresponent, tret dels estudiants que hauran 
d’adreçar-les al o la responsable del col·legi electoral que les trametrà degudament 
informades a la Junta Electoral de la Universitat. 

Les reclamacions al cens s’han de resoldre no més tard dels tres dies naturals següents 
a l’acabament del termini de reclamació contra aquest, moment en què esdevinguen 
definitius i ja no són susceptibles d’alteració en aquest procés electoral, per la qual 
cosa si, amb posterioritat a aquest moment, s’hi detecten errors o incorreccions, la 
rectificació d’aquests es produiria exclusivament a l’efecte de processos electorals 
posteriors al que estiga en curs. Per causes excepcionals i prèvia comunicació sobre 
aquest tema, la Junta Electoral podrà acordar prorrogar per dos dies més el termini per 
a resoldre les reclamacions al cens. 

5.5. Situacions censals especials 

Les situacions censals especials que es consideren expressament i les regles que les 
regeixen són les següents: 

1ª. Personal en comissió de serveis o millora d’ocupació. Aquest personal ha de ser 
censat al centre de destí, és a dir, en aquell en què tinga la plaça en comissió de serveis 
o millora d’ocupació, llevat que expressament opte pel contrari, la qual cosa pot fer 
davant la Junta Electoral de la Universitat, una opció que continuarà vigent, una 
vegada efectuada, durant tot el temps de la seua comissió de serveis o millora 
d’ocupació. 

2ª. Persones que poden pertànyer a més un col·lectiu. Han de ser censades en el 
col·lectiu que reflectisca una vinculació més permanent amb la Universitat i en el seu 
defecte el que li puga correspondre d’acord amb l’ordre següent: personal docent i 
investigador, personal investigador en formació, personal d’institucions sanitàries 
concertades que exercisca com a professor o professora associats, personal 
d’administració i serveis, estudiants. 

En tot cas, la persona pot optar expressament per ser censada en un col·lectiu diferent 
i, a aquest efecte, ha de fer constar aquesta opció davant la Junta Electoral de la 
Universitat. Aquesta opció es mantindrà fins que siga modificada per la persona 
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interessada, la qual cosa no pot fer abans d’acabar el curs acadèmic en què l’haja 
efectuada, ni, en cas d’haver estat elegida per un d’aquests col·lectius per a algun 
càrrec representatiu electiu, mentre exercisca el càrrec per al qual va ser elegida. 

3ª. Estudiants o estudiantes que, havent acabat uns estudis, continuen matriculats al 
mateix centre en què van finalitzar aquells estudis o en un altre de distint, d’acord amb 
les normes de matrícula aprovades per la Universitat. S’han de censar necessàriament 
al centre pel qual van formalitzar la matrícula, amb independència dels centres a què 
siguen adscrites les matèries que continuen cursant. En les eleccions a Consell de 
Departament han de ser aplicades les regles generals. 

4ª. Estudiants o estudiantes de titulacions adscrites a diversos centres. Si poden 
acreditar el centre de la Universitat de València de procedència, hi mantenen 
l’adscripció. En cas contrari, la Junta Electoral de la Universitat establirà les regles 
sobre això; però, si s’actua d’aquesta manera, s’ha de respectar l’opció que 
expressament manifeste l’estudiant/a per adscriure’s electoralment a un centre 
concret dels que participen en la impartició dels estudis que cursa. A aquest efecte 
s’entén, a més, que el simple fet de concórrer en una candidatura per algun dels 
centres indicats constitueix exercici d’opció per adscriure’s al cens electoral d’aquest, i 
en aquest supòsit correspon a la Junta Electoral efectuar d’ofici la correcció oportuna 
prèvia comunicació del corresponent responsable del col.legi electoral. 

Per a situacions semblants a les que es consideren o que presenten problemes de 
determinació del col·legi electoral o col·lectiu a què s’ha de produir l’adscripció censal, 
la Junta Electoral de la Universitat establirà les regles que corresponguen atenent els 
principis continguts en aquest reglament i l’aplicació analògica de les regles que es 
consideren per a altres situacions. 

 

Article 6. Convocatòria i Calendari electoral 

6.1. Elaboració del calendari electoral 

Per a cada procés electoral a òrgans que excedisquen l’àmbit d’un centre, la Junta 
Electoral de la Universitat elaborarà un calendari electoral atenint-se als criteris que 
s’exposen seguidament. 

Per als processos electorals que afecten un centre, el calendari electoral serà elaborat 
per la Junta Electoral del centre respectiu, atenint-se igualment als criteris que 
s’exposen seguidament. 
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En els restants processos electorals, el calendari electoral serà elaborat pel 
responsable del col·legi electoral respectiu, atenint-se igualment als criteris que 
s’exposen seguidament. 

Aquests calendaris han de ser objecte d’exposició i prou difusió des del moment de 
l’inici del procés electoral i tots els òrgans han d’ajustar les seues actuacions al que s’hi 
determine. En tots els casos es donarà àmplia difusió al lloc d'exposició del calendari 
electoral. 

6.2. Convocatòria de les eleccions i criteris per a l’elaboració dels calendaris 
electorals  

6.2.1. Convocatòria. 

El procés electoral s’inicia amb la convocatòria de les eleccions realitzada per 
l'òrgan competent estatutària o reglamentàriament i en tot cas:  

- Pel Consell de Govern, les eleccions a Rector o Rectora i les de renovació total 
del Claustre.  

- Per la Junta Electoral de la Universitat de València, les eleccions parcials per al 
cobriment de vacants en el Claustre. 

- Pel Claustre, en el supòsit del art. 83 j) dels Estatuts, les eleccions a Rector o 
Rectora. 

- Pels Degans o Deganes, Directors o Directores, les eleccions a Junta de Centre i 

a Degà o Degana, Director o Directora.  

- Pel Director o la Directora de l’Escola de Doctorat, les eleccions de l’estudiantat 
al Comité de Direcció. 

- Pels Directors o Directores de Departament, les eleccions a Director o Directora 
del mateix i, previ acord del Consell del Departament, les eleccions a Consell de 
Departament. Les eleccions dels representants d'estudiants i d'estudiantes en 
el Consell de Departament, hauran de celebrar-se dins de les dates 
recomanades per la Junta Electoral.  

- Pels Directors o Directores d'Instituts, les eleccions a Director o Directora del 
mateix i, previ acord del Consell de l’Institut, les eleccions a Consell de l’Institut.  

- En les demés eleccions per la persona responsable del centre o de l'organisme 
afectat pel procés electoral. 
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6.2.2. Calendari. 

L’inici del calendari es produeix amb la convocatòria del procés electoral 
corresponent, realitzada per l’òrgan  competent. 

El cens electoral s’ha d’exposar en els termes que es concreten almenys vint dies 
naturals abans de l’acte de la votació (votació – 20). 

El termini de reclamacions contra el cens és de sis dies naturals des de la seua 
exposició (votació des de - 20 fins a – 14). 

El termini per resoldre les reclamacions contra el cens és, com a màxim, de tres dies 
naturals després de l’acabament del termini de reclamacions (votació des de – 14 fins 
a – 11). 

El termini de presentació de candidatures acaba catorze dies naturals abans de la 
votació (votació -14). 

La proclamació provisional de les candidatures i l’esmena de defectes de les 
candidatures, després del requeriment previ del o la responsable del col·legi, s’han de 
produir en els tres dies naturals següents a l’acabament del termini de presentació de 
candidatures (votació -11), moment què la proclamació d’aquestes té un caràcter 
provisional. En tot cas, la proclamació definitiva es produirà l’endemà de l’acabament 
del termini de tres dies d’esmena (votació – 10). 

Una vegada proclamades definitivament les candidatures, s’inicia la campanya 
electoral, que acaba a les vint-i-quatre hores del dia anterior a la votació (votació des 
de – 10 fins a -1). 

La possibilitat de vot anticipat acaba, com a màxim, a les 14 hores del dia anterior a la 
votació (votació -1). 

La votació no es produirà abans que transcórreguen vint dies naturals des de 
l’exposició inicial dels censos. Com excepció a aquest calendari, en les eleccions a 
consell de departament i consell d’institut, el calendari concret serà fixat pel 
responsable de la convocatòria respectant, en tot cas, que entre l’exposició del cens i 
la votació transcórreguen com a mínim 10 dies naturals. El calendari electoral fixarà el 
dia i l’hora de inici i finalització de la votació i el lloc on es publicaran els resultats. 
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Article 7. Responsables i registres electorals 

7.1. Responsables electorals 

En cada procés electoral les persones responsables seran les següents: 

a) Eleccions a Rector o Rectora. 

- Per a les meses electorals de personal docent i investigador i de l’estudiantat que 
establisca la Junta Electoral de la Universitat, en relació amb les meses que afecten un 
únic centre, el responsable serà el degà o la degana o el director o la directora del 
centre o persona en qui delegue. Si alguna mesa electoral afecta a més d’un centre, la 
Junta Electoral de la Universitat determina el degà o la degana, el director o la 
directora o la persona que n’és responsable, tenint en compte especialment el criteri 
d’ubicació física de la mesa. 

- Per a les meses electorals de personal investigador en formació que establisca la 
Junta Electoral de la Universitat, el responsable serà el vicerector o la vicerectora amb 
competències en matèria d’investigació o persona en qui delegue. 

- Per a les meses electorals de personal d’administració i serveis que establisca la Junta 
Electoral de la Universitat, els responsables seran els següents: per a les meses 
electorals de PAS que s’ubiquen a cada campus, la persona responsable de la unitat de 
campus corresponent o persona en qui delegue i en les restants, la persona que 
exercisca les funcions de gerent de la Universitat o persona o persones en qui delegue. 

b) Eleccions a Claustre 

- Per als col·legis electorals de personal docent i investigador, de l’estudiantat i, si 
escau, de personal d’institucions sanitàries concertades que exercesica com a 
professor o professora associat de cada centre, el responsable serà el degà o la degana 
o el director o la directora del centre o persona en qui delegue. 

- Per al col·legi electoral de personal investigador en formació, el responsable serà el 
vicerector o la vicerectora amb competències en matèria d’investigació o persona en 
qui delegue. 

- Per als col·legis electorals de personal d’administració i serveis, els responsables 
seran el següents: per als col·legis que s’ubiquen a cada campus, la persona 
responsable de la unitat de campus corresponent o persona en qui delegue; per al 
col.legi de PAS de biblioteques, la persona que ostente la direcció del Servei de 
Biblioteques i Documentació o persona en qui delegue; i en els restants, la persona 
que exercisca les funcions de gerent de la Universitat o persona o persones en qui 
delegue. 
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c) En els processos electorals de centre, el responsable serà el director o la directora o 
el degà o la degana d’aquest o la persona en qui delegue.  

d) En les eleccions a Consell de Departament o Institut, el responsable serà el director 
o la directora del departament o de l’institut afectat pel procés electoral o persona en 
qui delegue. 

Sempre que procedisca que la persona responsable delegue en una altra ho farà en qui 
haja de substituir-li i, si no estiguera prevista la substitució, en la persona més antiga 
en el càrrec i que no siga candidat i que, segons els casos, ostente la condició de 
vicerector o vicerectora, vicedegà o vicedegana, vicedirector o vicedirectora o 
vicegerent o vicegerenta, o persones amb funcions similars. 

7.2. Deure d’abstenció dels responsables electorals 

Quan la persona responsable del col·legi és candidat o candidata a l’elecció, ha de 
delegar necessàriament en una altra persona la responsabilitat del col·legi respectiu en 
què concórrega a les eleccions. 

7.3. Registres electorals 

Totes les persones responsables de col·legis electorals han d’habilitar un registre a 
efectes electorals en l’oficina de què siguen responsables (deganats, direccions, unitats 
de campus, vicerectorat, gerència, etc.). 

A aquest efecte, la ubicació d’aquest registre electoral ha de ser objecte de publicitat 
suficient perquè en prenguen coneixement les persones interessades. 

Aquests registres, connectats amb el registre general en el cas de les eleccions a 
Claustre, són els únics habilitats a efectes electorals en relació amb els tràmits que 
s’hagen de realitzar en cada col·legi electoral i, si és el cas, davant la Junta Electoral del 
Centre, sense perjudici de les actuacions que s’hagen de produir davant la Junta 
Electoral de la Universitat de València, per a les quals és registre competent el general 
de la Universitat. 

 

Article 8. Presentació de candidatures 

8.1. Regles generals 

La presentació de candidatures de PDI, PIF i PAS a òrgans col·legiats sempre és 
personal i individual. En les eleccions en què no s’exigisca la presentació en forma de 
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llista, els estudiants i les estudiantes han de presentar també la seua candidatura 
individualment. 

Les candidatures s’han de presentar dins el termini habilitat a aquest efecte, que 
comença en tot cas el dia de publicació del cens electoral i acaba a les 14 hores del dia 
previst en el calendari de cada procés com a data d’acabament del termini de 
presentació de candidatures. 

Amb caràcter general, a excepció de les regles específiques regulades en el punt 8.2, 
les candidatures s’han de presentar a través de qualsevol de les opcions següents: 

a) en els registres habilitats a efectes electorals a què es refereix aquest 
reglament, i dins l’horari de funcionament d’aquests, que, llevat que la persona 
responsable del col·legi electoral en dispose una ampliació –que ha de 
comunicar a la Junta Electoral corresponent en funció del procés electoral que 
s’estiga desenvolupant–, ha de ser el mateix que el previst per al registre de la 
Universitat. En tot cas, l’ampliació de l’horari de funcionament del registre 
electoral només es pot produir l’últim dia de termini per allargar el venciment 
del termini a les 14 hores a l’efecte de registrar candidatures que ja siguen 
presents al lloc del registre abans d’aquesta hora, que en aquest cas s’ha de 
tancar per impedir-hi l’accés de candidatures després de l’hora indicada. 
Aquesta circumstància s’ha de comunicar immediatament a la junta electoral 
corresponent. 

b)  En el correu electrònic designat a l’efecte pel responsable del col·legi electoral. 
A aquest efecte, els responsables dels col·legis electorals hauran de difondre el 
correu electrònic corresponent. El candidat o candidata haurà d’enviar la seua 
candidatura des del seu compte de correu electrònic de la Universitat de 
València (@uv.es / @alumni.uv.es).  

Aquesta presentació s’ha d’efectuar mitjançant escrit signat per la persona interessada 
i ha de ser presentat per aquesta en el registre electoral corresponent o enviat des del 
seu compte de correu electrònic de la Universitat de València, de conformitat amb el 
que estableix aquest reglament.  

En l’escrit cal consignar el nom i els cognoms del candidat o de la candidata, amb els 
quals figurarà en la papereta corresponent, i l’elecció a què presenta la seua 
candidatura, amb indicació del col·lectiu pel qual la presenta i, si és el cas, el col·legi en 
què es presenta. Aquest escrit es podrà signar mitjançant firma electrònica de la 
persona interessada, i en cas que la signatura siga manuscrita, l’escrit s’haurà 
d’acompanyar d’una còpia d’un document oficial acreditatiu de la seua identitat que 
porte la seua signatura. 
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La presentació de candidatures és voluntària i ningú no pot ser forçat en contra de la 
seua voluntat a presentar la seua candidatura. 

8.2. Regles específiques 

8.2.1. Presentació de candidatures a òrgans unipersonals 

La presentació de candidatures a òrgans unipersonals com ara rector o rectora, degà o 
degana, director o directora de centre, director o directora de departament o d’institut 
i semblants, s’ha d’efectuar mitjançant escrit signat per la persona interessada i ha de 
ser presentat per aquesta en el registre electoral corresponent, de conformitat amb el 
que estableix aquest reglament. 

En l’escrit cal consignar el nom i els cognoms del candidat o de la candidata, amb els 
quals figurarà en la papereta corresponent, i l’elecció a què presenta la seua 
candidatura; s’hi ha d’acompanyar una còpia del document identificador amb foto 
(DNI, passaport, carnet universitari o semblants) i ha d’anar signat personalment per la 
persona interessada. 

En cas d’impossibilitat de presentació personal, pot presentar l’escrit una altra persona 
amb autorització expressa escrita de la persona interessada, que ha de comparèixer en 
el registre electoral corresponent per ratificar aquesta presentació tan prompte com 
siga possible i, en tot cas, fins a les 14 hores del dia anterior al de la votació. La falta de 
ratificació determina, en aquest supòsit, l’anul·lació de la candidatura. 

8.2.2. Presentació de candidatures d’estudiants a òrgans col·legiats en forma 
de llista. 

En les eleccions a Claustre, Juntes de Centre, Comité de Direcció de l’Escola de 
Doctorat i en totes altres a òrgans col·legiats en les quals així es dispose en altres 
reglaments, la presentació de candidatures d’estudiants i estudiantes s’ha de fer 
mitjançant candidatura col·lectiva en forma de llista. 

En les restants eleccions a òrgans col·legiats i en les eleccions a càrrecs unipersonals, la 
presentació de candidatures d’estudiants i estudiantes és individual. 

Quan la presentació de candidatures es faça en forma de llista, s’ha d’atenir a les 
regles següents: 

1ª. Poden presentar candidatures col·lectives les associacions d’estudiants i 
estudiantes registrades a la Universitat i qualsevol altre  grup d’estudiants i estudiantes 
que s’ha d’identificar amb un nom que no es preste a confusió amb altres candidatures 
i no comporte una utilització inadequada o amb aparença d’exclusivitat del nom de la 
Universitat o dels seus centres o institucions. 
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2ª. Les llistes han de contenir, com a mínim, un nombre de persones igual al 50% dels 
llocs per elegir en el col·legi i l’elecció corresponent pel col·lectiu d’estudiants i 
estudiantes, quan s’haja d’elegir entre 1 i 3 persones. 

Quan, en aquest col·legi i col·lectiu, s’elegisquen 4 o més persones, les llistes han de 
contenir, com a mínim, un nombre de persones igual al 75% dels llocs per elegir. 

En el supòsit que hi haja fraccions, s’exigeix el nombre enter superior més pròxim als 
percentatges indicats. 

3ª. Les llistes han de tendir a garantir una presència igualitària de dones i homes i, en 
tot cas, s’exigeix la composició equilibrada exigida per la Llei orgànica d’igualtat i de 
conformitat amb l’article 240 dels Estatuts de la Universitat. 

4ª. Totes les candidatures presentades com a llistes han de designar una persona  
responsable, que ha de pertànyer al centre, encara que no cal que es presente en la 
candidatura, amb la qual s’entendran tots els tràmits electorals i que ostentarà la 
representació de la candidatura amb caràcter general. Si no hi ha designació expressa, 
és la persona que figure en primer lloc en la candidatura. La persona responsable de la 
candidatura ha de facilitar una adreça, un telèfon i el seu compte de correu electrònic 
de la Universitat de València. Les notificacions que se li efectuen en el correu 
electrònic indicat tenen plena validesa. 

5ª. Les candidatures s’han de presentar a través de qualsevol de les opcions següents: 

a) A través de la Seu Electrònica de la Universitat de València, en els termes que 
establisca la Junta Electoral per a cada procés electoral, en el cas de presentació de 
candidatures de l’estudiantat per a la renovació total d’aquest col·lectiu en les 
eleccions a Claustre, a Junta de Centre i al Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat. 

b) En el registre electoral corresponent mitjançant un escrit que ha d’indicar els punts 
següents: 

- L’elecció i el col·legi a què es presenta la candidatura. 

- El nom de la candidatura, que és el que figurarà en la papereta de votació. 

- Si es vol un logo o una marca identificadora de la candidatura, que figurarà igualment 
en la papereta de votació, s’ha de presentar en forma que en permeta el tractament 
informàtic; en cas contrari s’entén que es renuncia a l’ús del logo o la marca. En ningun 
cas podran utilitzar-se com a logo o denominació d'una candidatura l'emblema, segell, 
escut o imatges i denominacions que puguen generar confusió amb els propis de la 
Universitat, els seus centres i institucions. 
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- Els candidats i les candidates que integren la candidatura, amb indicació del nom i 
cognoms que han de figurar en la papereta i la titulació en la que estan matriculats o 
matriculades. Si és el cas, la candidatura pot incloure suplents dels que figuren com a 
titulars. 

- La signatura de tots els candidats i candidates. 

- Aquest escrit de presentació de candidatures s’ha d’acompanyar d’una copia d’un 
document identificador amb foto de totes les persones que la integren (DNI, 
passaport, carnet universitari o semblants). 

- Tots els candidats i candidates han de ratificar personalment la seua incorporació a la 
candidatura compareixent en el registre electoral corresponent a aquest efecte, bé en 
el moment de la presentació d’aquesta, bé en qualsevol moment posterior i en hores 
de funcionament del registre, abans de l’acabament del termini de presentació de 
candidatures. Les persones encarregades del registre han de deixar constància de les 
ratificacions produïdes. La falta de ratificació s’entén com a defecte esmenable dins el 
termini d’esmena establert en el calendari electoral. La persona responsable del 
col·legi electoral pot exonerar del tràmit de ratificació, deixant constància d’aquesta 
resolució en l’expedient electoral, a sol·licitud de la persona responsable de la 
candidatura als estudiants i les estudiantes que tinguen impossibilitat de ratificació en 
persona de la seua candidatura com a conseqüència de la seua estada en altres 
universitats, o per raons de malaltia o força major acreditades degudament, o 
qualsevol altra que puga justificar el vot anticipat a través de tercera persona en els 
termes de l’article 11.2 d’aquest reglament. Si els mitjans electrònics disponibles en la 
Universitat permeten acreditar suficientment que la ratificació s'efectua per 
l'interessat o la interessada, la mateixa podrà realitzar-se a través de dites mitjanes, la 
qual cosa requerirà resolució prèvia de la Junta Electoral competent informant 
d'aquesta possibilitat. 

8.3. Actuacions en la recepció de candidatures. 

En el cas de candidatures presentades en els registres electorals, les persones 
encarregades de cadascun dels registres electorals han de deixar constància de la 
presentació de la candidatura i, si és el cas, de la documentació que l’acompanye i de 
la designació de responsable de candidatura, quan corresponga. A aquest efecte, han 
de donar entrada a aquesta en el registre electoral, indicant la persona que presenta la 
candidatura i el dia i l’hora de la presentació, i han de lliurar una acreditació d’aquest 
registre al presentador o la presentadora d’aquesta. 

En el cas de candidatures presentades per correu electrònic, les persones 
encarregades de la gestió hauran d’enviar un correu de confirmació de la recepció de 
la candidatura. 
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En ambdós casos, seguidament han de traslladar la documentació presentada a la 
persona responsable del col·legi electoral perquè, una vegada analitzada, proclame la 
candidatura o requerisca l’esmena dels defectes observats, de conformitat amb el que 
disposa l’article següent. 

 

Article 9. Proclamació de candidatures 

Les persones responsables dels col·legis electorals proclamaran provisionalment les 
candidatures que complisquen tots els requisits exigibles en el termini que sobre això 
s’establisca en el calendari electoral que regisca cada procés. 

Quan les persones responsables dels col·legis detecten defectes en alguna 
candidatura, ho han de comunicar a la persona interessada o a la persona responsable 
de la candidatura, si n’hi ha. Aquesta comunicació es farà per correu electrònic, 
utilitzant a aquest efecte el compte de correu electrònic de la Universitat de València.  

En la comunicació dels defectes, que es farà sempre abans de la proclamació 
provisional de les candidatures, s’ha d’indicar que l’esmena es pot fer des del mateix 
moment en què es comunique el defecte i fins el dia que acaba, segons el calendari 
electoral, el termini d’esmena. 

L’esmena s’ha de fer bé en el registre electoral corresponent i en les hores que 
funcione, bé mitjançant correu electrònic, o si escau, pels casos previstos en aquest 
Reglament, a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València. 

En la data prevista en el calendari electoral, el o la responsable electoral proclamarà 
definitivament les candidatures que no tinguen defectes o les que, tot tenint-ne, els 
hagen esmenat en el termini concedit a aquest efecte i, al contrari, no proclamarà les 
que no hagen esmenat els defectes apreciats. 

En tot cas, en els supòsits de presentació de candidatures mitjançant llistes, si els 
defectes afecten exclusivament alguna de les persones integrants de la llista (falta de 
la signatura, falta del document identificador, no ratificació de la seua presentació i 
semblants), l’efecte de la falta d’esmena el que motiva és l’anul·lació de la seua 
presència en la llista, però no anul·la la candidatura col·lectiva si és possible la 
substitució de les persones refusades per suplents o si, encara que aquesta substitució 
no siga possible, la llista continua reunint un nombre de candidats o candidates 
suficient per a la seua admissió en els termes que s’han regulat en aquest reglament. 

La proclamació de candidatures s’ha de publicar en forma adequada, bé mitjançant la 
comunicació als electors i a les electores per qualsevol sistema de notificació, bé 
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mitjançant la seua constància en taulers d’anuncis físics o virtuals habilitats a efectes 
electorals. En cas d’utilitzar-se taulers virtuals, cal fer publicitat suficient de la seua 
existència i de la localització electrònica. 

 

Article 10. Campanya electoral 

La campanya electoral constitueix el conjunt d’actuacions mitjançant les quals els 
candidats o les candidates i les candidatures sol·liciten el vot als electors. 

La campanya electoral es desenvolupa durant el període previst en el calendari 
electoral de cadascun dels processos electorals i té una durada mínima de tres dies 
naturals. 

La campanya electoral es desenvolupa preferentment en l’àmbit universitari en què es 
produeixen les eleccions. 

Les autoritats acadèmiques hauran de respectar i vetlar perquè es respecte la 
neutralitat institucional en tots els processos electorals. 

10.1. Espais publicitaris 

Els i les responsables electorals han de disposar, amb prou temps i en tot cas abans del 
començament de la campanya electoral, dels espais en què els candidats i les 
candidates i les candidatures poden col·locar la publicitat escrita que vulguen 
(comunicats, cartells i semblants). En el supòsit de les eleccions a estudiants i 
estudiantes a Claustre, Junta de Centre, Comité de Direcció de l’Escola de Doctorat i 
ADR, aquests espais han de ser suficients perquè cada candidatura puga disposar 
d’espais d’ús exclusiu. A més, totes les candidatures d’estudiants i estudiantes i els 
candidats i les candidates a qualsevol elecció poden fer ús de tots els espais destinats a 
publicitat no acadèmica en els quals habitualment s’admet la col·locació de publicitat 
de les diverses entitats i empreses no universitàries. 

10.2. Ús d’edificis i instal·lacions universitaris durant la campanya electoral 

Els i les responsables electorals s’encarreguen d’assignar els espais necessaris per a la 
realització durant la campanya electoral de reunions i actes electorals, així com per a 
l’ús de qualsevol instal·lació propietat de la Universitat. Si és el cas, aquesta assignació 
es coordinarà amb els òrgans encarregats de la gestió d’espais (unitats de campus, 
responsables d’edificis, etc.). Per a aquesta assignació d’espais tenen preferència els 
candidats i les candidates que ho hagen sol·licitat amb més temps, bo i vetlant per la 
igualtat en l’ús d’espais, per la qual cosa si un espai ja s’ha concedit a un candidat, 
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candidata o a una candidatura i es torna a produir coincidència en la sol·licitud d’ús 
d’aquest, s’ha de donar prioritat al que encara no haja utilitzat l’espai sol·licitat. 

No es pot fer ús de cap instal·lació universitària per a fins electorals sense l’autorització 
corresponent del responsable electoral corresponent per a la seua utilització. 

10.3. Ús de mitjans informàtics 

Els i les responsables dels col·legis electorals competents arbitren en cada cas si els 
candidats, i les candidates i les candidatures poden adreçar missatges informàtics als 
electors i les electores durant la campanya electoral utilitzant a aquest efecte els 
mitjans informàtics de què disposa la Universitat, i en aquest sentit han de coordinar 
les seues decisions amb els òrgans o les persones responsables dels serveis informàtics 
de la Universitat i s’han d’atenir a les possibilitats informàtiques i a l’ús acadèmic 
preferent d’aquestes. 

En les eleccions a Rector o Rectora es facilitarà necessàriament l’ús de mitjans 
informàtics per garantir la possibilitat dels candidats i de les candidates de contactar 
amb tota la comunitat universitària, d’acord amb allò que estableix l’article 20.5 
d’aquest Reglament. 

10.4. Assignació d’altres mitjans electorals 

Els i les responsables electorals, després de l’autorització prèvia de la junta electoral 
que dirigisca cada procés, poden assignar altres mitjans, fins i tot ajudes econòmiques 
per a despeses electorals, sempre en termes igualitaris, quan es considere necessari 
per a un millor desenvolupament del procés electoral. Si escau, aquestes ajudes 
econòmiques requeriran l'acord del Consell de Govern o de l'òrgan de govern en 
l'àmbit de la corresponent elecció, sense perjudici que la junta electoral respectiva 
puga excepcionalment acceptar petites desviacions de la despesa autoritzada per 
causes justificades. 

10.5. Suspensió de classes per a actes de campanya 

Els i les responsables electorals, quan siga degudament justificada, poden acordar la 
suspensió parcial de classes a l’efecte de realització d’actes de campanya, sempre a 
petició de part interessada i vetlant per la mínima pertorbació de les activitats 
acadèmiques i pel tracte igualitari als que concórreguen en cada procés electoral. 

10.6. Garanties de la igualtat electoral 

Les juntes electorals  competents han de vetlar perquè les campanyes electorals es 
desenvolupen en un marc d’igualtat entre les diferents candidatures o candidats i 
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candidates, vetlant perquè en la campanya no es puga posar en qüestió l’esmentada 
igualtat de concurrència. 

 

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. 

Aquest vot anticipat es pot efectuar des de l’inici del termini de presentació de 
candidatures i fins al tancament del registre electoral al dia anterior a la votació.  

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. 

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. 

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, així com el dia i l’hora de la seua presentació. Un 
exemplar d’aquesta diligència es lliurarà a la persona interessada i un altre exemplar 
s’adjuntarà al sobre presentat. 

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 
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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 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 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, 
així com el dia i l’hora de la seua presentació. Un exemplar d’aquesta diligència es 
lliurarà a la persona que presente el vot i un altre exemplar s’adjuntarà al sobre 
presentat. 
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11.3. Gestió del vot anticipat 

Els vots anticipats romandran sense obrir a la seu del registre electoral sota la custòdia 
de la persona responsable del col·legi electoral i es lliuraran a les meses electorals, que 
procediran amb aquests tal com s’indica en l’article 13.3 d’aquest Reglament. 

 

Article 12. Meses electorals 

Les persones responsables de cada col·legi electoral han de determinar, abans de la 
votació i amb prou temps o en la data prevista en el calendari electoral respectiu, el 
nombre de meses electorals del col·legi, que serà el que corresponga per facilitar 
l’exercici còmode del vot. Per a un mateix procés electoral, quan la persona 
responsable ho considere oportú, es podran agrupar en una única mesa electoral, amb 
urnes diferenciades, els col·legis electorals de personal docent i investigador, personal 
investigador en formació, personal d’administració i serveis i, si escau, personal 
d’institucions sanitàries concertades que exercisca com a professor o professora 
associat. Els col·legis electorals de l’estudiantat sempre tindran almenys una mesa 
electoral pròpia. 

El o la responsable del col·legi ha d’indicar el lloc en què s’ha de constituir la mesa i ha 
de disposar tot el que calga a aquest efecte. 

La funció de la mesa electoral és dirigir el procés de votació, realitzar l’escrutini i vetlar 
per la plena normalitat i garanties de l’acte de votació. A aquest efecte, han d’adoptar 
per majoria les decisions que corresponguen i deixar-ne constància en l’acta electoral. 
Especialment, la mesa ha de vetlar perquè els electors i les electores disposen de 
suficients paperetes i puguen exercir el dret de vot amb prou garantia de 
confidencialitat. Igualment, les meses electorals han de vetlar perquè no es realitzen 
pel voltant de l’espai de votació actes que puguen pertorbar els electors i les electores, 
i requerir, si és el cas, les persones responsables dels col·legis electorals perquè facen 
les gestions oportunes a aquest efecte, així com perquè es retire la propaganda 
electoral que hi puga haver en l’espai de la votació; igualment, poden requerir a la 
persona responsable del col·legi electoral perquè així es faça. 

La mesa rebrà les observacions dels interventors i els apoderats o de les interventores 
o les apoderades, així com les seues protestes i reclamacions, les resoldrà i deixarà 
constància en l’acta de constitució o de l’escrutini, segons siga procedent, d’aquestes 
resolucions. 
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12.1. Composició de les meses electorals 

Les meses electorals són compostes per una persona representant del o de la  
responsable del col·legi electoral, que sempre ha de ser un o una PDI o PAS, amb 
dedicació a temps complet i que no estiga en reducció de jornada o en alguna de les 
situacions que justifiquen la impossibilitat d’acudir el dia de la votació a les 
instal·lacions universitàries. Aquesta persona actuarà com a president de la mesa. 

A més, la mesa la componen dos o dues vocals, que han de ser necessàriament 
electors o electores del cens del col·legi respectiu i que hagen de votar en la mesa de 
què formen part. 

La condició de candidat o candidata és incompatible amb la condició d’integrant de la 
mesa electoral en el col·lectiu pel qual la persona afectada presenta la candidatura. 

12.2. Designació de les meses electorals 

La designació dels vocals de les meses electorals es realitza per sorteig efectuat per la 
persona responsable del col·legi electoral. 

Per cada lloc de la mesa s’ha de designar una persona membre titular i dos suplents, 
com a mínim. 

El o la responsable del col·legi electoral ha de comunicar la designació com a integrants 
de les meses a les persones titulars i suplents amb prou temps i per qualsevol mitjà 
que permeta deixar constància que s’ha fet aquesta comunicació; a aquest efecte, 
serveix el correu electrònic en les adreces facilitades per la Universitat a cada persona 
integrant del col·lectiu universitari. 

Les persones designades no poden excusar la seua assistència a la mesa, llevat que 
acrediten la impossibilitat d’acudir el dia de la votació per causa justificada, entenent-
se com a tals les que permeten el vot anticipat presentat per tercera persona. 
L’acreditació d’aquesta causa s’ha de fer davant el o la responsable del col·legi 
electoral, que ha de resoldre sobre això. 

El o la responsable del col·legi electoral ha de fer pública en forma suficient i amb prou 
temps la composició de les meses i el lloc en què es constituiran. 

12.3. Interventors i Interventores 

Amb una antelació mínima de dos dies hàbils a l’elecció, qualsevol candidat o 
candidata o candidatura pot proposar per escrit a la persona responsable del col·legi 
electoral la designació d’un interventor o una interventora per mesa, que podran ser 
els propis candidats o candidates. Aquestes persones han de pertànyer al col·legi en 
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què exerciran d’interventors o interventores i han de votar en la mesa que els 
corresponga per cens. 

Si la proposta es fa en la forma escaient, el o la responsable del col·legi emet una 
credencial d’interventor o interventora i la persona en qüestió s’haurà de presentar a 
la mesa electoral en el moment de la constitució presentant la corresponent 
credencial. No podrà exercir les seues funcions l’interventor o la interventora que no 
siga present en el moment de constitució de la mesa electoral. 

Els interventors i les interventores poden estar en la mesa, controlar que la votació 
s’efectua correctament i en aquest sentit fer observacions a la mesa i formular 
protestes i reclamacions electorals, però no participen en les decisions que haja de 
prendre la mesa. 

12.4. Apoderats i apoderades 

Amb la mateixa antelació establerta per als interventors, els candidats o les candidates 
i les candidatures poden proposar la designació d’apoderats i apoderades, que podran 
ser els propis candidats o candidates, que representen la candidatura en qualsevol 
mesa electoral i poden comprovar que l’acte de la votació es desenvolupa amb 
normalitat; a aquest efecte, poden entrar als locals de votació, sense molestar els 
electors i les electores, i formular observacions, protestes i reclamacions electorals. 

Perquè una persona siga designada apoderada, n’hi ha prou que figure en el cens de 
qualsevol dels col·legis en què es facen eleccions; els apoderats i les apoderades 
poden, doncs, actuar davant meses d’un col·legi distint d’aquell de què formen part. 

La proposta de nomenament d’apoderats i apoderades es fa davant la Junta Electoral 
responsable de cada procés electoral, que lliurarà a aquest efecte les credencials 
perquè aquestes persones es puguen identificar com a tals davant qualsevol mesa 
electoral. 

No cal la presència dels apoderats i de les apoderades en el moment de constitució de 
la mesa per poder actuar davant aquesta. 

12.5. Constitució de la mesa electoral 

El dia assenyalat per a la votació i al lloc establert per al funcionament de la mesa i 
trenta minuts abans de l’hora prevista per iniciar-se la votació, es procedirà a constituir 
la mesa amb les persones que en siguen membres titulars o, en absència d’aquestes, 
amb els i les suplents, i si no n’hi ha, amb qualsevol persona designada pel responsable 
del col·legi electoral i que complisca els requisits per a formar part de la mesa. 
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En aquest moment, els interventors i les interventores s’acrediten i són admesos per 
part de la mesa en els termes indicats més amunt. 

La mesa ha d’alçar acta de la seua constitució en el model oficial que a aquest efecte 
se li facilite, en la qual ha de consignar les incidències produïdes i les absències no 
justificades en l’acte de constitució, així com les persones acreditades com a 
interventores en aquest moment. 

En aquest acte o, si és impossible, en un moment posterior però abans de l’escrutini, 
rebrà els vots anticipats que corresponguen a la mesa. 

La mesa ha de comprovar que està tot disposat perquè es puga procedir a la votació i, 
si no és així, ha de demanar a la persona responsable del col·legi electoral tot el que 
siga procedent. 

Una vegada disposat tot, en l’hora prevista la mesa iniciarà l’acte de la votació. 

Si la votació no es pot iniciar en el moment previst o s’haguera d’interrompre en algun 
moment, la mesa ha de reflectir aquesta incidència, necessàriament, en l’acta de 
l’escrutini. 

Per a la vàlida actuació de la mesa al llarg de tota la votació i del recompte es requereix 
la presència d'almenys dos dels seus membres. Si al llarg de la votació, la presidència 
s’ha d’absentar, el pot substituir qualsevol dels vocals. 

Les persones que componguen les meses, excepte els interventors i les interventores, 
poden rebre dietes o assistències, per la seua presència en la mesa, en els termes que 
per a cada procés electoral siga fixat pels òrgans de govern de la Universitat o del 
centre en què es produïsca l’elecció. A aquest efecte s’ha de facilitar una còpia de 
l’acta de constitució de la mesa a la persona responsable del col·legi perquè la trasllade 
als serveis econòmics que hagen d’afrontar el pagament d’aquestes quantitats. 

 

Article 13. Votació 

El dia i l’hora indicats en el calendari electoral, la mesa electoral ha d’iniciar l’acte de la 
votació, que es desenvoluparà ininterrompudament fins a l’hora prevista d’acabament 
o fins al moment en què tots els electors i electores hagen efectuat el seu vot i en 
aquest cas es pot donar per acabada la votació sense esperar que arribe l’hora fixada 
inicialment per a això. 

La votació només es pot interrompre per causa de força major i pel temps 
indispensable per solucionar la incidència, tot deixant constància d’aquesta 
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circumstància i del temps en què la votació ha estat interrompuda en l’acta de 
l’escrutini. 

13.1. Regles per a la votació 

En anar a dipositar el vot, l’elector o l’electora s’ha d’identificar de forma suficient i 
normalment amb un document oficial o universitari amb foto, davant el president o la 
presidenta de la mesa electoral. 

Una vegada comprovada la inscripció de l’elector o l’electora en el cens i si hi figura, la 
mesa li permetrà votar i deixarà constància únicament que aquesta persona ha votat a 
través de qualsevol mitjà que permeta comprovar posteriorment aquest fet. 

No és impediment per votar personalment el fet d’haver exercit el vot anticipat, però 
en aquest cas el vot anticipat serà destruït. 

L’elector o l’electora ha de lliurar el vot al president o a la presidenta de la mesa 
electoral, que el dipositarà a l’urna. 

13.2. Paperetes i sobres per a la votació 

Els i les responsables dels col·legis electorals han d’elaborar les paperetes per a la 
votació amb prou temps i després de la proclamació dels candidats i de les candidates 
o de les candidatures. Igualment ha de disposar l’existència de sobres en què els 
electors i les electores han d’introduir les paperetes. Quan coincidisquen en un mateix 
dia diverses eleccions, els sobres i les paperetes han de ser de color diferent per a 
cadascuna d’aquestes. 

Quan la papereta corresponga a una candidatura, ha d’indicar el nom de la 
candidatura, si és el cas el logo o símbol identificador i els candidats i les candidates en 
l’ordre que cada candidatura haja decidit. 

En aquest cas, l’elector l’electora pot donar el seu vot a una única candidatura i de 
cadascuna d’aquestes hi ha d’haver prou paperetes, a més de disposar-se també 
paperetes en blanc per si alguna persona en vol utilitzar. Les paperetes de les diferents 
candidatures han de tenir el mateix format i color en cada procés electoral. 

Quan els candidats i les candidates s’hagen presentat individualment a un òrgan 
col·legiat, tots els candidats i les candidates d’un mateix col·legi electoral han de 
figurar en una mateixa papereta amb el nom i els cognoms que els identifique, i es pot 
utilitzar, si és el cas, inicials en els nom compostos, sempre que no donen lloc a 
confusió. En aquesta llista, les persones han de ser ordenades per ordre alfabètic. 
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En aquesta papereta ha de figurar algun espai o requadre al costat del nom perquè 
l’elector o l’electora puga marcar els candidats pels quals vota. 

En aquest cas, cada elector i electora pot votar fins a un màxim dels dos terços dels 
llocs per cobrir. 

En aquest supòsit no calen paperetes en blanc, ja que s’entén que la papereta sense 
marques és el vot en blanc. 

Quan els candidats i les candidates es presenten a un càrrec unipersonal com ara 
rector o rectora, degà o degana, director o directora i semblants, s’han d’elaborar 
paperetes de votació diferenciades per a cada candidat i candidata, en què figurarà 
únicament el nom i els cognoms, segons el que conste en la seua presentació com a 
tal, i, si és el cas i si es considera oportú, el procés electoral en què es vota. En aquest 
cas, a més de les paperetes amb el nom de cada candidat o candidata s’han d’elaborar 
paperetes sense cap nom perquè les usen els electors i les electores que vulguen votar 
en blanc o no votar al candidat o candidata. 

La votació, excepte en els casos de vot anticipat, s’ha d’efectuar necessàriament en les 
paperetes i els sobres que haja elaborat el o la responsable del col·legi electoral. 

13.3. Introducció dels vots anticipats a l’urna 

Una vegada acabada la votació presencial, la mesa procedeix a introduir-hi els sobres 
de vot anticipat. 

A aquest efecte s’ha de comprovar que l’elector o l’electora no ha votat 
presencialment ja que, si ho ha fet, cal destruir tota la documentació relativa al vot 
anticipat i el sobre que conté el vot. 

En cas que no siga així, s’introdueixen a l’urna els sobres amb els vots anticipats 
dipositats en el registre per l’elector o l’electora, després d’obrir el primer sobre que 
conté el sobre amb el vot. 

Quant als vots anticipats que s’hagen fet arribar al registre electoral a través de tercera 
persona, s’obrirà el primer sobre i es comprovarà que la documentació és correcta i 
que la signatura del document identificador correspon aparentment amb la que creua 
la solapa del sobre que conté el sobre amb el vot que romandrà tancat. Si es 
compleixen tots els requisits que s’exigeixen per al vot anticipat, s’introduirà el sobre 
que conté el vot a l’urna, sense obrir-lo. 

En cas contrari, el vot es declararà nul i es conservarà tota la documentació i el sobre 
amb el vot sense obrir i sense introduir-lo a l’urna.  
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Una vegada enllestit tot això, es donarà per acabat l’acte de la votació. 

 

Article 14. Escrutini i recompte dels resultats 

Una vegada enllestida la votació, les persones que ocupen el càrrec de president o 
presidenta de cadascuna de les meses obren l’urna i inicien, en acte públic, el 
recompte dels vots, en què s’han d’aplicar les regles següents: 

1ª. Només són vàlids els vots que s’hagen emès en les paperetes i els sobres oficials, 
excepte en els casos d’emissió de vot anticipat. 

2ª. Són vàlids tots els vots en què figure clarament la voluntat de l’elector o l’electora, 
per la qual cosa no es declararan nuls els vots pel simple fet que porten algun petit 
esquinç o alguna marca que no supose ratllar un nom o que continguen petits defectes 
semblants o que el sobre continga més d’una papereta de la mateixa candidatura. 

3ª. S’han de declarar nuls tots els vots que oferisquen dubtes sobre la voluntat de 
l’elector o l’electora. S’entén que això es produeix, entre altres supòsits, en els casos 
següents: quan el vot conté algun nom ratllat o inclou comentaris o expressions o 
frases, relatives o no a les eleccions, o siga considerablement estripat, trossejat o 
semblant, o que el sobre continga més d’una papereta de diferents candidatures. 

Igualment, s’entén com a vot nul tot sobre que no continga cap papereta. 

4ª. La revisió dels vots declarats nuls només es pot produir si es formula alguna 
reclamació electoral davant la Junta Electoral competent que evidencie que la possible 
admissió d’aquests vots produeix influència en la proclamació de resultats efectuada. 
En cap cas els vots declarats nuls no són revisats d’ofici per les juntes electorals 
competents. 

5ª. Una vegada acabat l’escrutini de tots els vots i resoltes les incidències que s’hagen 
pogut produir, la persona que exercisca el càrrec de president o presidenta de la mesa 
ha de consignar en l’acta realitzada en el model oficial corresponent els resultats 
produïts en la mesa corresponent, en la qual ha de fer constar expressament la solució 
adoptada en relació amb les incidències que s’hagen produït. També s’hi ha de 
consignar si s’ha presentat reclamació contra algun vot declarat vàlid; en aquest cas, 
s’ha de conservar aquest vot perquè, si es manté la reclamació, la Junta Electoral 
corresponent s’hi puga pronunciar. 

6ª. Si es produeix algun error en la redacció de l’acta, es procedirà a la seua 
rectificació, tot fent constar en una diligència en les observacions de l’acta que s’ha 
produït la rectificació. 



 

33 
 

7ª. Una vegada acabada l’elaboració de l’acta, l’han de signar totes les persones que 
componen la mesa i, si és el cas i hi són presents, les que hagen tingut la condició 
d’interventors i interventores; una vegada fet això, s’ha de lliurar l’acta al o a la 
responsable del col·legi electoral, acompanyada dels vots declarats nuls, els declarats 
vàlids però objecte d’alguna reclamació i la resta dels vots, separats degudament 
aquests grups de vots i la llista de control de la votació, a més de l’acta de constitució 
de la mesa i la resta de la documentació electoral que s’haja posat a la seua disposició. 
Tots els vots romandran sota la custòdia del responsable electoral almenys fins que els 
resultats siguen definitius. La resta de la documentació serà arxivada com a part de 
l'expedient electoral. 

8ª. Si en algun col·lectiu hi ha diverses meses per a un mateix col·legi electoral, el o la 
responsable del col·legi electoral, conjuntament amb la persona que tinga la condició 
de president o presidenta de l’última mesa que li faça arribar l’acta de l’escrutini, han 
d’emplenar una acta global resum, en el model oficial. Aquesta acta es limita a 
consignar els vots obtinguts per cada candidatura, els vots nuls i en blanc, la suma de 
vots escrutats en cadascuna de les meses i la suma global dels obtinguts en el conjunt 
de les meses, sense consignar-hi cap observació ni incidència, ja que es tracta d’un mer 
resum de resultats, per la qual cosa les incidències i les observacions han de ser 
consignades en les actes realitzades per cadascuna de les meses. 

9ª. La persona responsable del col·legi electoral anirà exposant, a mesura que les reba, 
còpia de les actes d’escrutini de les diferents meses i, si és procedent, còpia de l’acta 
resum global i conservarà en el seu poder tots els originals i la resta de la 
documentació electoral, que posarà a la disposició de la Junta Electoral respectiva 
d’acord amb el estableix l’article següent. 

 

Article 15. Proclamació de resultats 

La proclamació de resultats, l’ha d’efectuar en tots els casos la Junta Electoral 
competent sobre l’elecció respectiva als llocs físics i virtuals habituals o habilitats a 
l’efecte, excepte en les eleccions a Consell de Departament o a Instituts Universitaris, 
en els qual serà el o la responsable del col·legi electoral el que n’efectuarà la 
proclamació i la farà pública al lloc físic habitual que a aquest efecte es destine al 
departament o a l’institut universitari, a més de l’espai virtual habitual o habilitat a 
aquest efecte. En aquest cas ha de trametre una còpia de l’acta d’escrutini i de la 
proclamació de resultats a la Junta Electoral competent i conservar a la disposició 
d’aquesta tota la documentació electoral. A més, si la Junta competent no és la de la 
Universitat, ha de trametre igualment a aquesta una altra còpia perquè en quede la 
constància oportuna. 
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15.1. Proclamació automàtica sense votació 

Les regles contingudes en aquest apartat no regeixen en les eleccions a òrgans 
unipersonals com ara Rector o Rectora, Degà o Degana,  Director o Directora de 
centre, Director o Directora de Departament o d’Institut i semblants, ni en les 
eleccions de renovació total a Claustre o a Junta de Centre. 

En les restants eleccions, quan el responsable del col·legi respectiu detecte que el 
nombre de candidats i candidates proclamats definitivament és igual o inferior al de 
llocs per cobrir en l’elecció respectiva, bé en tot el col·legi, bé en algun dels col·lectius 
en què es divideix aquest, suspendrà el procediment electoral i proclamarà elegits 
sense necessitat de votació tots els candidats i candidates proclamats, comunicant-ho 
a les juntes electorals en els termes de l’apartat anterior. 

15.2. Proclamació després de la votació 

En cas que s’haja hagut de produir votació i excepte en les eleccions a Rector o 
Rectora, en què s’apliquen les regles especials que s’indiquen, i en les eleccions a 
Consell de Departament i d’Institut en què aquesta proclamació la fa el responsable 
del col·legi electoral, la Junta Electoral corresponent s’ha de reunir no abans de les deu 
hores del matí de l’endemà d’aquell en què s’haja produït la votació a l’efecte de 
proclamar els resultats. 

A aquest efecte, abans de les deu hores d’aquest matí, les persones responsables dels 
col·legis electorals han de lliurar en mà a la Junta Electoral respectiva tota la 
documentació electoral rellevant, especialment les actes de constitució de les meses i 
les actes de l’escrutini, si és el cas, tant les parcials com la de resum global, i els vots 
dubtosos i qualsevol altre que haja estat objecte de reclamació. La resta de la 
documentació electoral romandrà sota la custòdia del o de la responsable electoral, 
però a la disposició de la Junta Electoral corresponent, tan prompte com la reclame 
aquesta. Les persones responsables dels col·legis electorals han d’adoptar les 
disposicions necessàries perquè les juntes electorals puguen accedir de la manera més 
immediata possible a la documentació electoral que els resulte necessària per 
proclamar els resultats o per resoldre qualsevol incidència o recurs. 

Les juntes electorals competents, una vegada reunides, han d’examinar les actes i 
resoldre definitivament sobre la validesa de qualsevol vot sobre el qual s’haja formulat 
reclamació. Una vegada comprovada la correcció dels resultats consignats en les actes, 
fan la proclamació provisional d’aquests i dels candidats i candidates elegits, i fan si és 
el cas la distribució d’aquests entre les diferents candidatures presentades. En cas que 
es produïra algun empat, per a l’atribució de la condició d’electe, en aquest mateix 
acte, la Junta Electoral el resoldrà mitjançant un sorteig, que es fa en acte públic, entre 
els candidats i les candidates que hagen empatat, llevat que l’empat es produïsca entre 
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dues candidatures i una d’aquestes no haja obtingut cap representant en aquest 
col·legi; en aquest cas es resol l’empat a favor d’aquesta candidatura i es proclama 
electe o electa el primer candidat o la primera candidata d’aquesta. 

Una vegada feta la proclamació de resultats, que s’ha de consignar en l’acta oficial 
corresponent, incloent-hi si és el cas els mètodes utilitzats per resoldre els empats, si la 
Junta Electoral que l’ha efectuada és la de centre, ha de tornar la documentació 
electoral a la persona responsable del col·legi electoral, a la qual lliurarà l’acta de 
proclamació de resultats perquè la faça pública immediatament i en trametrà una 
còpia a la Junta Electoral de la Universitat perquè en quede la constància oportuna. 

La proclamació de resultats s’entén en tots els casos provisional fins que 
transcórreguen els terminis de reclamació contra la mateixa. 

 Els resultats s’entenen definitius si no hi ha hagut cap reclamació contra aquesta o si, 
havent-se’n presentat, s’haguera desestimat. Si s’ha presentat cap reclamació o recurs 
i ha estat acceptat abans de la proclamació definitiva de resultats, s’ha de tenir en 
compte aquesta resolució, modificar els resultats provisionals i publicar els resultats 
definitius ja corregits. 

Si es dóna el cas que, arribat el moment de publicar els resultats definitius, hi ha en 
tràmit una reclamació que per la seua complexitat n’haja fet impossible la resolució en 
aquest moment, a pesar de tot es publicaran els resultats com a definitius, però 
indicant que hi ha una qüestió pendent de resolució que pot afectar determinats 
resultats, que s’especifiquen, i que, per tant, en relació amb aquests resultats la 
proclamació continua subjecta a possible revisió posterior, sense perjudici que de 
moment tinga ja plens efectes. 

 

III. Durada dels mandats 

 

Article 16. Durada dels mandats 

16.1. Durada ordinària del mandat 

La durada del mandat dels representants dels col·lectius distints del d’estudiants i 
estudiantes és la que estableixen els Estatuts de la Universitat. Si no hi ha regles sobre 
això, la durada del mandat serà tot el temps que reste fins a la renovació següent de 
l’òrgan corresponent mitjançant noves eleccions, regla que s'aplicarà igualment en les 
eleccions parcials per a cobrir vacants tant en òrgans col·legiats com unipersonals. 
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En el cas dels estudiants i estudiantes, la durada del mandat és de dos anys. 

Excepcionalment en les eleccions a ADR, quan els llocs a triar es distribuïsquen per 
cursos o grups, en convocar l'elecció es podrà establir que el mandat durarà un any. 

16.2. Finalització anticipada del mandat 

El mandat acaba abans del període previst per les circumstàncies següents: renovació 
ordinària o anticipada de l’òrgan col·legiat per al qual es va obtenir el mandat, 
dimissió, revocació o pèrdua de la vinculació del o la representant amb la Universitat o 
amb el col·legi o col·lectiu pel qual va ser elegit o elegida, excepte els supòsits ja 
analitzats de comissions de servei i altres en què es puguen establir regles especials. 

Com a excepció a això anterior, no s’entén com a causa automàtica d’acabament del 
mandat la pèrdua del o la representant de vinculació amb el col·lectiu concret de PDI 
pel que haja estat elegit o elegida, com a conseqüència del canvi de la seua situació 
professional a la Universitat de València. 

Les dimissions han de ser presentades per escrit per les persones interessades davant 
la Junta Electoral competent o si són com a component del Consell de Departament o 
Institut davant el Director o Directora del mateix. 

Quan la dimissió es presente davant la Junta Electoral competent, aquesta haurà de 
comunicar la dimissió a la presidència de l’òrgan i al o la responsable del col·legi 
electoral corresponent. 

16.3. Revocació 

La revocació d’un o una representant ha de ser promoguda per escrit davant la Junta 
Electoral competent. Aquest escrit ha de contenir les signatures d’un 10% del cens 
electoral corresponent al col·legi i col·lectiu pel qual haja estat elegida la persona de la 
qual es vol la revocació, amb prou identificació dels signataris i signatàries. Aquest cens 
serà l’existent en el moment de la presentació de l’escrit de sol·licitud de revocació. En 
un mateix escrit es pot promoure la revocació de diverses persones sempre que hagen 
estat elegides pel mateix col·legi i col·lectiu. 

Aquesta regla s'aplicarà igualment per a la revocació dels òrgans unipersonals. 

Les persones que hagen promogut una revocació que no haja prosperat no en poden 
proposar una altra durant el mateix mandat electoral. 

Una vegada rebut l’escrit per la Junta Electoral i comprovat que compleix els requisits 
necessaris, la Junta Electoral ho comunicarà a la persona afectada i fixarà una data per 
procedir a la revocació, la qual data ha de comunicar al o la responsable del col·legi 
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electoral, a l’efecte que establisca les meses electorals i dispose tot el que siga 
procedent, aplicant en tot el que siga possible les mateixes regles que per a la votació 
electoral. Per votar la revocació, s’han d’elaborar tres paperetes, una d’aquestes en 
blanc, una altra amb la simple expressió SÍ A LA REVOCACIÓ i una altra amb la simple 
expressió NO A LA REVOCACIÓ. 

L’escrutini es produirà d’acord amb les disposicions que regeixen l’escrutini electoral i 
es procedirà a la revocació quan el nombre de paperetes amb el SÍ A LA REVOCACIÓ 
siga superior a la suma de vots en blanc i vots amb la papereta amb el NO A LA 
REVOCACIÓ. 

A més, excepte en els casos en què l’elecció s’haja produït mitjançant proclamació 
automàtica sense votació, es requereix que el nombre de vots favorables a la revocació 
siga superior al de vots obtinguts en el seu dia per la persona o persones de qui es vol 
la revocació. 

Una vegada produïda la revocació, es declararà vacant el lloc i es procedirà d’acord 
amb les regles previstes per a la cobertura de vacants. 

16.4. Vacants i eleccions parcials 

Totes les persones responsables de col·legis electorals han de comunicar a la Junta 
Electoral competent les situacions d’acabament anticipat del mandat que detecten. 

Les juntes electorals han de declarar vacants els llocs que hagen quedat per cobrir per 
acabament anticipat del mandat, bé per dimissió, bé per revocació, o bé per qualsevol 
altra situació que coneguen d’ofici o a través de les comunicacions de les persones 
responsables. En aquest sentit, els llocs de representació que no s’hagen cobert en el 
moment de la renovació ordinària de representants en l’òrgan corresponent, no 
tindran la consideració de vacant i no es podran cobrir fins a la propera renovació. 

Una vegada produïda vacant de Rector o Rectora, Degà o Degana, Director o Directora 
de centre, Director o Directora de Departament o d’Institut, es procedirà a convocar 
en el termini més immediat possible una nova elecció per cobrir la vacant. 

Una vegada produïdes vacants en les eleccions en què s’haja aplicat un sistema de 
llistes per candidatures, la vacant en una candidatura l’ha de cobrir el membre següent 
de la mateixa candidatura, inclosos si és el cas els suplents, si n’hi ha. Si no és possible 
cobrir la vacant per aquest procediment en haver-se esgotat la llista, es procedirà a fer 
eleccions parcials de conformitat amb el que es regula més avall. 

En els restants casos, les vacants s’han de cobrir mitjançant eleccions parcials. 
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Aquestes eleccions se celebren una vegada a l’any, preferentment el mes de novembre 
o en la data que determine la Junta Electoral de la Universitat i buscant la màxima 
coincidència possible amb altres procediments electorals que s’hagen d’efectuar. 

Les regles que regeixen aquestes eleccions parcials són les mateixes que regeixen les 
ordinàries, si bé la durada del mandat de les persones elegides es limita al mateix 
temps que reste fins a la realització de noves eleccions ordinàries. 

 

IV. Juntes electorals 

 

Article 17. Juntes electorals 

Per a totes les funcions d’administració electoral es constituirà una Junta Electoral de 
la Universitat amb la composició i les funcions establertes pels Estatuts de la 
Universitat i el reglament del Claustre i una Junta Electoral a cadascun dels centres de 
la Universitat que tindrà una composició igual a la prevista per a la Junta Electoral de la 
Universitat, triant-se els seus components entre el personal adscrit al corresponent 
centre. La condició de membre de qualsevol junta electoral és incompatible amb la 
condició de candidat o candidata en les eleccions respecte de les quals la respectiva 
junta electoral exercisca les seues funcions. Si no hi ha altres regles, les funcions 
d’aquestes juntes i les seues normes de funcionament són les que figuren en aquest 
article, aplicant-se en la resta les normes reguladores del procediment administratiu i 
havent d'entendre's el silenci administratiu com a negatiu. 

17.1. Disposicions comunes a totes les juntes 

Les juntes electorals elegeixen el seu president o la seua presidenta entre els membres 
del PDI doctor amb vinculació permanent. 

Les juntes electorals determinen les regles de substitució del president o de la 
presidenta per als casos d’absència justificada. 

Les juntes electorals elegeixen un secretari o una secretària entre els seus membres i 
determinen les regles de substitució dels mateixos per als casos d’absència justificada. 

Les reunions de les juntes electorals, les convoca el seu president o la seua presidenta 
amb quaranta-vuit hores d’antelació, que es poden reduir a vint-i-quatre en casos 
d’urgència, a criteri del president o presidenta. S’ha d’acompanyar l’ordre del dia i la 
documentació que siga possible posar a la disposició anticipadament. 
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Per a la constitució de les juntes electorals es requereix la presència d’almenys dos 
dels seus membres, entre els quals hi ha d’haver el president o la presidenta, secretari 
o secretària o persones que els hagen de substituir de conformitat amb les regles 
esmentades més amunt. 

Els acords s’adopten per majoria simple. 

Les reunions es documenten estenent-se’n l’acta corresponent. 

En el seu funcionament s’apliquen, en tot el que no siga previst expressament, les 
regles bàsiques de procediment administratiu, si bé, quan per a la resolució d’un 
assumpte no es prenguen en consideració altres elements que els que es continguen 
en l’escrit del reclamant o recurrent i els que figuren en documents d’accés públic de la 
pròpia Universitat o en les pàgines web d’aquesta, es pot prescindir del tràmit 
d’audiència d’aquell. 

Quant a les resolucions de les juntes electorals, han de ser motivades quan resolguen 
recursos o peticions de les persones interessades. 

17.2. La Junta Electoral de la Universitat 

La Junta Electoral de la Universitat acompleix les funcions següents: 

- Elabora els censos dels diversos procediments electorals que tenen lloc a la 
Universitat de València. 

- Acompleix les funcions d’administració dels processos electorals corresponents 
a les eleccions a Rector o Rectora i al Claustre i qualsevol altre d’àmbit superior 
al d’un centre de la Universitat que se li conferisca en altres disposicions. 

- Supervisa les eleccions que s’efectuen a Consell de Departament o d’Institut, 
els actes de gestió de les quals són realitzats per les persones responsables dels 
respectius col·legis electorals i són recurribles directament en alçada davant la 
Junta Electoral de la Universitat de València. 

- Supervisa totes les restants eleccions que es produïsquen a uns altres òrgans de 
la Universitat i, a aquest efecte, els responsables de la seua convocatòria i 
administració li n’han de comunicar, si és el cas, la convocatòria i els resultats. 
En aquesta tasca de supervisió, la Junta Electoral de la Universitat advertirà 
dels defectes i de les incorreccions apreciats, però no modificarà els resultats 
excepte a través dels recursos corresponents, que es regulen en l’article 
següent. 

- Acompleix les restants funcions que li atribueix aquest reglament. 
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17.3. Les juntes electorals dels centres 

La Junta Electoral de cada centre acompleix les funcions següents: 

- Administra els processos d’eleccions a Degà o Degana, Director o Directora de 
centre, a Junta de Centre, Assemblea de Representants d’Estudiants i tots 
altres que no desborden l’àmbit de cada centre i se li puguen atribuir per altres 
disposicions. 

- Resol les reclamacions electorals contra les resolucions dels responsables del 
Col·legi Electoral del Centre. 

- Comunica a la Junta Electoral de la Universitat les incorreccions electorals 
detectades, i fins i tot pot fer una proposta de les actuacions que hauria 
d’adoptar aquesta. 

- Acompleix les restants funcions que aquest o altres reglaments li atribuïsquen. 

 

V. Reclamacions i recursos electorals 

 

Article 18. Reclamacions i recursos electorals 

Les resolucions electorals tenen l’eficàcia i són recurribles en els termes que es 
disposen més avall. 

18.1. Resolucions dels responsables dels col·legis electorals i d’altres persones 
distintes de les juntes electorals que puguen tenir atribuïdes funcions en matèria 
electoral 

Les resolucions dels o de les responsables dels col·legis electorals i d’altres persones 
distintes de les juntes electorals que puguen tenir atribuïdes funcions en matèria 
electoral són considerades com a resolucions provisionals que hauran de ser 
confirmades o revocades, si escau, per la Junta Electoral competent si es presenta 
reclamació contra les mateixes. 

Quan s’adopten en relació amb col·legis electorals que no desborden l’àmbit d’un únic 
centre de la Universitat, enfront d’aquestes es pot interposar reclamació electoral 
davant la Junta Electoral del Centre. Aquesta reclamació s’ha d’interposar en el termini 
de dos dies des que s’haja produït l’acte contra el qual es reclama i s’ha de resoldre en 
el termini màxim de tres dies, llevat que la complexitat de l’assumpte exigisca 
comprovacions addicionals que aconsellen ampliar el termini de resolució, que mai no 
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pot excedir tres mesos. La resolució de la Junta Electoral del Centre que resolga 
aquestes reclamacions pot ser objecte de recurs en alçada davant la Junta Electoral de 
la Universitat, de conformitat amb les normes vigents del procediment administratiu. 

En els restants casos, açò és, quan les actuacions de les persones responsables es 
produeixen en col·legis que afecten un àmbit superior al d’un únic centre de la 
Universitat, les seues actuacions poden ser objecte de reclamació electoral 
directament davant la Junta Electoral de la Universitat, en els mateixos terminis 
indicats més amunt. 

18.2. Actuacions de les juntes electorals de centre 

Les actuacions de les juntes electorals de centre no exhaureixen la via administrativa i 
són susceptibles en tots els casos, fins i tot quan resolen reclamacions electorals contra 
actes dels responsables dels col·legis, de recurs d’alçada davant la Junta Electoral de la 
Universitat de València, que s’ha d’interposar de conformitat amb les normes 
reguladores del procediment administratiu. 

Com a excepció a això anterior, les actuacions relatives a la proclamació de resultats 
efectuades per les Juntes Electorals de Centre, són provisionals i, per tant, són objecte 
de reclamació electoral davant la Junta Electoral del Centre. Aquesta reclamació s’ha 
d’interposar en el termini de dos dies des que s’haja produït l’acte contra el qual es 
reclama i s’ha de resoldre en el termini màxim de tres dies, llevat que la complexitat de 
l’assumpte exigisca comprovacions addicionals que aconsellen ampliar el termini de 
resolució, que mai no pot excedir tres mesos. En aquest cas, el recurs d’alçada davant 
la Junta Electoral de la Universitat s’ha d’interposar contra la resolució de la Junta 
Electoral de Centre que resolga aquesta reclamació electoral. Si no s'interposa 
reclamació electoral o si interposada es desestima la mateixa, la proclamació de 
resultats s'entendrà com a definitiva, sense perjudici del previst en l'article 15.2 del 
present reglament. 

18.3. Actuacions de la Junta Electoral de la Universitat 

En tots els casos, les actuacions de la Junta Electoral de la Universitat exhaureixen la 
via administrativa.  

Enfront de les resolucions de la Junta Electoral de la Universitat no es pot presentar 
més recursos administratius que, si escau, el de reposició, que es pot interposar 
potestativament en els terminis i de conformitat amb les regles de la regulació vigent 
del procediment administratiu. 

Com a excepció a l'anterior, les actuacions relatives a la proclamació de resultats 
efectuades per la Junta Electoral de la Universitat, són provisionals i, per tant, són 
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objecte de reclamació electoral davant la pròpia Junta Electoral. Aquesta reclamació 
s'ha d'interposar en el termini establert en el calendari electoral de cada elecció, que 
no serà inferior a dos dies des de què s'haja produït l'acte contra el qual es reclama i 
s'ha de resoldre en el termini indicat en el calendari electoral i com a màxim de tres 
dies, llevat que la complexitat de l'assumpte exigisca comprovacions addicionals que 
aconsellen ampliar el termini de resolució, que mai pot excedir tres mesos. Els 
resultats s'entendran com a definitius si no es presenta reclamació en el termini 
previst i, si havent-se presentat ha sigut desestimada, sense perjudici del previst en 
l'art. 15.2 del present reglament. 

 

VI.  Codi de conducta electoral 

 

Article 19.  Incorreccions electorals 

S'entenen com a incorreccions electorals les conductes contràries al present reglament 
i altres normes que regisquen els processos electorals en la Universitat de València. 
Aquestes incorreccions poden ser lleus i greus. 

19.1. Incorreccions lleus  

Són incorreccions lleus les següents: 

1a. Les contravencions de les regles electorals contingudes en aquest reglament i en 
les normes que regulen aspectes electorals i no siguen qualificades de greus, així com 
els actes d’obstrucció o impediment del normal desenvolupament del procés electoral, 
quan no impedisquen ni alteren de forma apreciable la seua realització. 

2a. La realització de propaganda electoral fora dels espais i dels períodes habilitats a 
aquest efecte. 

3a. L’ús per a fins electorals no autoritzat d’espais o instal·lacions de la Universitat per 
a actes electorals, sempre que no produïsca danys o perjudicis. 

4a. Les expressions lleument ofensives i la difusió d’informacions incertes sobre 
candidats i candidates o candidatures, sempre que no continguen expressions 
injurioses, calumnioses o resulten greument ofensives; en aquest cas serà incorrecció 
greu. 

5a. L’incompliment d’obligacions electorals com ara formar part de les meses i les 
restants establertes en les normes, incloses les dels actes de gestió electoral 
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encomanats a personal de la Universitat i als i les responsables electorals, membres de 
les juntes i la resta de les persones que hi intervenen, sense causa justificada i sempre 
que no impedisca o altere apreciablement la realització del procés electoral, ja que si 
ho fa és considerada incorrecció greu. S’entén que hi ha alteració apreciable de la 
realització del procés electoral sempre que alguna d’aquestes actuacions perjudique 
considerablement els drets dels candidats i de les candidates o de les candidatures o 
provoque una situació de clara desigualtat entre aquestes. 

19.2. Incorreccions greus: 

1ª. Els impediments a la lliure expressió dels candidats i de les candidates i de les 
candidatures. 

2ª. La vulneració del dret de les persones que formen part de la comunitat 
universitària a presentar-se o no presentar-se als processos electorals. En aquesta 
incorrecció s’inclou la presentació de persones en alguna candidatura en contra de la 
seua voluntat o sense el seu coneixement. 

3ª. Qualsevol impediment o vulneració del dret a la llibertat de vot de les persones que 
formen part de la comunitat universitària o al caràcter personal i secret del vot. 
S’integren en aquesta incorrecció els intents de condicionar el vot a canvi de favors o 
altres oferiments semblants que per la seua entitat i importància realment puguen 
influir en la intenció de l’elector o l’electora. 

4ª. Qualsevol conducta que tendisca a falsejar o tergiversar el resultat electoral. 

5ª. Els actes d’obstrucció o impediment del desenvolupament normal del procés 
electoral quan efectivament impedisquen o alteren de forma apreciable la seua 
realització, en els termes que s’han concretat anteriorment. 

6ª. L’incompliment d’obligacions electorals com ara formar part de les meses i les 
restants establertes en les normes, sense causa justificada i quan aquesta conducta 
incomplidora impedisca o altere apreciablement la realització del procés electoral. 

7ª. La realització d’expressions públiques o la difusió d’informacions falses, sempre que 
resulten injurioses, calumnioses o greument ofensives per als candidats i les 
candidates o les candidatures, així com qualsevol acte de violència o d’agressió física 
contra els candidats i les candidates o les candidatures, inclosos els actes de violència 
contra les seues instal·lacions i els atemptats al dret a la intimitat. 

8ª. Qualsevol ofensa verbal o física o actes de violència contra les instal·lacions 
electorals i les persones que desenvolupen actuacions electorals o col·laboren en el 
desenvolupament del procés electoral, incloses les persones que realitzen actuacions 
com a interventores o apoderades. 
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9ª. L’ús per a fins electorals no autoritzat d’espais o instal·lacions de la Universitat de 
València quan produïsca danys o perjudicis. 

10ª. La reiteració en les conductes que constitueixen incorreccions lleus en un mateix 
procés electoral. 

19.3.  Conseqüències de les incorreccions electorals 

Les conseqüències electorals que es deriven de les conductes que suposen incorrecció 
electoral i que s'imposaran sense perjudici, si és el cas, a les que siguen procedents en 
l'ordre disciplinari laboral, administratiu o acadèmic, són les següents: 

 19.3.1. Per incorreccions lleus: 

1ª.  Requeriment de cessament de conducta. 

2ª. Suspensió de drets electorals actius – sufragi – i/o passius – dret a la presentació a 
processos electorals – fins a un màxim d’un curs acadèmic. 

3ª. Suspensió de la condició de representant per a la qual la persona haja estat elegida, 
fins a un màxim de tres mesos. 

 19.3.2.Per incorreccions greus: 

1ª.  Requeriment de cessament de conducta. 

2ª. Suspensió de drets electorals actius – sufragi – i/o passius – dret a la presentació a 
processos electorals – fins a un màxim de dos cursos acadèmics. 

3ª. Suspensió de la condició de representant per a la qual la persona haja estat elegida 
fins a un màxim d’un mandat. 

4ª. Pèrdua de la condició de representant per tota la resta del mandat. 

5ª. Pèrdua de les facilitats i/o locals i/o ajudes econòmiques concedides per la 
Universitat amb fins electorals i/o representatius. 

6ª. Anul·lació de la candidatura. 

19.4. Subjectes responsables 

S’entén per subjecte responsable la persona que ha realitzat les actuacions que 
constitueixen incorrecció i les que hi hagen col·laborat en la realització d’aquestes. 

Només es considera que la incorrecció la comet, de forma concurrent amb les 
persones individuals, una candidatura, quan els actes hagen procedit d’instruccions 



 

45 
 

atribuïbles a la candidatura mateixa o hagen estat tan generalitzats entre els seus 
membres que es puga entendre que hi ha una actuació concertada sobre això. En els 
altres casos, els actes  d’un o diversos candidats o candidates no generen 
responsabilitat de les candidatures. 

Només es pot entendre que és subjecte responsable de les incorreccions una 
determinada associació si els actes han estat comesos per un nombre considerable de 
les seues candidatures. Igual que en el cas anterior, aquesta responsabilitat no exclou 
sinó que és concurrent amb la que puga recaure sobre les persones individuals i les 
candidatures concretes de l’associació. 

19.5. Terminis de prescripció 

Sense perjudici dels terminis de prescripció d'altres responsabilitats que puguen ser 
procedents, les incorreccions electorals, als mers efectes de les conseqüències 
electorals previstes en aquest reglament, prescriuen en els terminis següents a explicar 
des de la comissió de la conducta: 

- Les lleus, en un mes. 

- Les greus, en tres mesos. 

19.6. Instrucció de l’expedient per incorrecció electoral 

L’expedient per incorrecció electoral, l’instrueix la Junta Electoral de la Universitat. 

S’inicia a petició de persona interessada que denuncie alguna incorrecció electoral, per 
comunicació dels i de les responsables dels col·legis electorals o de les juntes electorals 
de centre; o d’ofici, si la Junta Electoral de la Universitat té coneixement directe de fets 
que potencialment puguen constituir incorreccions electorals. 

L’obertura de l’expedient per incorrecció electoral interromp els terminis de 
prescripció des del mateix moment en què s’adopte i per un màxim de sis mesos. 

Amb caràcter previ a l’obertura d’expedient, la Junta Electoral pot obrir un expedient 
informatiu per determinar exactament què ha passat; aquestes actuacions, però, no 
interrompen els terminis de prescripció. 

Una vegada adoptada la decisió d’obrir l’expedient per incorrecció  electoral, la decisió 
s’ha de comunicar a totes les persones interessades, especialment a la persona o les 
persones presumptament responsables, així com, si s’entén que la responsabilitat pot 
implicar una candidatura, el o la representant d’aquesta; si s’entén que pot implicar 
una associació, s’ha de comunicar l’obertura de l’expedient al responsable d’aquesta. 
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En informar totes les persones interessades i possibles responsables de l’obertura de 
l’expedient, se’ls comuniquen els fets que es consideren incorrecció i la possible 
incorrecció comesa i se’ls concedeix un termini d’al·legacions no inferior a deu dies. 

Una vegada instruït l’expedient i rebudes les al·legacions, o transcorregut el termini 
per fer-ho, i practicades les proves i la resta de les actuacions que considere pertinents 
la Junta Electoral, decidirà arxivar l’expedient si s’acredita que no hi ha incorrecció o 
no consta la persona responsable d’aquesta. Si es constata l’existència d’incorrecció 
electoral i se’n pot determinar l’entitat i/o la persona responsable, farà una proposta 
motivada d'actuació, que elevarà al Rector o a la Rectora perquè, després dels tràmits 
de rigor previs, i sense perjudici de les sancions que siguen procedents en altres 
ordres, impose la conseqüència que estime pertinent. 

Si, en la tramitació de l’expedient per incorrecció electoral, la Junta Electoral arriba al 
ple convenciment que els fets poden ser constitutius d’infracció penal, suspendrà les 
actuacions i ho comunicarà immediatament al Rector o Rectora perquè adopte les 
actuacions que estime pertinents. 

 

VII. Regles específiques per a l’elecció a Rector o Rectora 

 

Article 20. Elecció a Rector o Rectora 

L’elecció a Rector o Rectora s’ha d’efectuar de conformitat amb el que estableixen les 
disposicions legals i reglamentàries aplicables, especialment d’acord amb el que 
disposen els articles 96 a 101 dels Estatuts dels Universitat. Hi han de ser aplicades les 
disposicions generals d’aquest reglament en el que no s’oposen a aquestes normes i a 
les disposicions específiques que s’estableixen més avall. 

Sense perjudici d’això anterior i de conformitat amb el que disposa l’article 101.4 dels 
Estatuts, abans de la convocatòria de cada elecció a Rector o Rectora, i si ho considera 
pertinent, el Claustre, a proposta de la Junta Electoral de la Universitat de València, 
pot establir les disposicions reglamentàries específiques que considere necessàries per 
completar les que hi haja establertes amb caràcter general. 

Les regles específiques que cal tenir en compte en aquestes eleccions són les que 
s’estableixen més avall. 
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20.1. Convocatòria d’eleccions, presentació i proclamació de candidats o 
candidates 

La convocatòria d’eleccions a Rector o Rectora, la presentació i la proclamació de 
candidats i candidates es regeix pel que disposen els articles 97 i 98 dels Estatuts de la 
Universitat. 

Les actuacions relatives a la presentació de les candidatures i a la proclamació 
d’aquestes es regeixen, excepte pel que fa a terminis, per les disposicions generals 
d’aquest reglament, i s’ha de fer davant la Junta Electoral de la Universitat de València. 

20.2. Calendari electoral 

Per a cada procés electoral a Rector o Rectora, la Junta Electoral de la Universitat ha 
d’elaborar el calendari electoral tenint en compte que l’elecció ha de tenir lloc el dia 
determinat pel Consell de Govern. 

El termini per a la presentació de candidatures acaba almenys quaranta dies abans del 
dia fixat per a la votació. 

El dia hàbil següent es fa la proclamació de candidats i candidates amb caràcter 
provisional. i cinc dies hàbils després se’n fa la proclamació definitiva i, si és el cas, es 
resolen les incidències i reclamacions que s’hagen pogut produir. Des de la 
proclamació provisional i fins a aquest moment, les candidatures poden esmenar els 
defectes que s’hagen pogut apreciar en la presentació i els hagen estat comunicats per 
la Junta Electoral. 

20.3. Apoderats o apoderades generals 

Cada candidat i candidata a Rector o Rectora ha de designar davant la Junta Electoral 
de la Universitat un apoderat o una apoderada general, que pot ser ell mateix o ella 
mateixa, que és la persona que amb caràcter general representa la candidatura davant 
la Junta Electoral, està capacitada per actuar en nom de la candidatura davant 
qualsevol òrgan de la Universitat i formular peticions, reclamacions i recursos i és qui, 
conjuntament amb els restants apoderats i apoderades i la Junta Electoral i l’equip 
rectoral, acorda totes les qüestions concretes que calguen amb vista al 
desenvolupament de la campanya electoral i els mitjans que s’hagen de facilitar als 
candidats i a les candidates. 

Es pot designar un o una suplent de l’apoderat o l’apoderada general o canviar la 
persona designada quan cada candidatura ho estime pertinent. 
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La designació de l’apoderat o l’apoderada general, del o la suplent o el canvi de 
designació s’ha de comunicar a la Junta Electoral de la Universitat i produeix efecte des 
d’aquest mateix moment. 

20.4. Presentació de programes i equip 

De conformitat amb l’article 99 dels Estatuts de la Universitat els candidats i les 
candidates poden presentar davant la Junta Electoral, en els set dies naturals següents 
a la proclamació definitiva, el seu programa electoral i les persones que hagen de 
compondre el seu equip rectoral, a l’efecte de la seua difusió entre la comunitat 
universitària. 

La Junta Electoral n’ha de garantir la difusió entre els i les integrants del Claustre, del 
Consell de Govern i, en general, en la comunitat universitària, la qual cosa pot fer per 
mitjans electrònics. 

Els candidats i les candidates poden presentar si ho volen una versió del programa en 
text i una altra especial per a la seua difusió per mitjans electrònics; també poden 
presentar versions del programa en diferents idiomes. 

Amb posterioritat a la seua presentació, els candidats i les candidates poden variar el 
seu programa sense necessitat de comunicar-ho a la Junta Electoral, encara que ho 
poden fer, si bé aquesta ja no estarà obligada a difondre les variacions entre la 
comunitat universitària. 

De la mateixa manera poden modificar l’equip comunicat inicialment.  

20.5. Campanya electoral i mitjans per al seu desenvolupament 

La campanya electoral tindrà lloc durant els quinze dies naturals anteriors al dia de la 
votació. En cas de celebrar-se una segona volta, la campanya electoral tindrà lloc des 
del primer dia hàbil següent a la proclamació definitiva de resultats de la primera volta 
fins el dia hàbil anterior a la segona votació. Cap candidatura no podrà sol·licitar 
públicament el vot fora d’aquests períodes. 

S’entenen com a actes de campanya tots aquells en què es demane el vot per a la 
candidatura, la qual cosa només es pot fer durant el període de la campanya electoral. 

A l’efecte de poder desenvolupar adequadament la campanya electoral, la Junta 
Electoral ha de disposar que es faciliten a les candidatures els mitjans necessaris per a 
aquesta finalitat, dins les possibilitats de la Universitat. 

A aquest efecte, aquests mitjans són determinats per la Junta Electoral de conformitat, 
si és el cas, amb l’equip rectoral i les candidatures. 
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En tot cas, els mitjans han de incloure, com a mínim, el que segueix: 

1r. La difusió del programa i de l’equip en els termes ja esmentats, així com la inclusió 
d’aquests en un espai adequat de la pàgina web de la Universitat. En la pàgina 
principal de la web s’ha d’establir un enllaç a la pàgina web pròpia de cada candidatura 
a què es fa referència posteriorment. 

2n. L’assignació d’una partida pressupostària per a despeses de campanya a cada 
candidatura, que és establerta pel Consell de Govern de la Universitat. 

3r La possibilitat d’ús d’espais a la Universitat per a reunions amb els electors i 
electores, així com l’ús exclusiu d’un espai adequat per a cada candidatura a l’efecte de 
poder realitzar les seues pròpies reunions i activitats. 

4t. La posada a disposició del cens electoral, que es pot fer per mitjans electrònics. 

5è. Cada candidatura pot disposar de la seua pròpia pàgina web allotjada en la web de 
la Universitat i a la qual, com s’ha dit, es podrà enllaçar des de la pàgina principal de la 
web de la Universitat. Les candidatures poden sol·licitar l’ajuda dels serveis 
corresponents de la Universitat per al disseny i l’elaboració de la seua pròpia pàgina 
web. 

6è. S’ha de facilitar, en termes adequats i dins les possibilitats existents, la presència 
de les candidatures durant el període de campanya en els mitjans de comunicació 
depenents de la Universitat de València, especialment en els mitjans escrits, en els 
quals s’han de reservar dues pàgines per a cada candidatura, en el primer que es 
publique després de la presentació de programa i equip, perquè puguen fer un resum i 
una exposició escrita del candidat o de la candidata, del programa i de l’equip. En els 
successius mitjans escrits que es publiquen durant la campanya s’ha de reservar una 
pàgina per a cada candidatura, de la qual pot fer ús si ho vol. 

7è. S’ha de facilitar, dins les possibilitats existents, la comunicació per correu electrònic 
entre les candidatures i la comunitat universitària, amb un màxim de tres correus 
electrònics per candidatura i sector en la primera volta i, si escau, un màxim d’un 
correu electrònic per candidatura i sector en la segona volta. 

8è. En compliment de l’article 100.2 dels Estatuts i sense perjudici d’altres debats que 
es puguen acordar entre els candidats i les candidates, que s’han d’ajustar als termes 
que ells i elles establisquen, es farà un debat entre tots ells i elles al Claustre de la 
Universitat, destinat a l’exposició del seu programa i equip. Aquest debat s’ha de fer en 
la data que acorde la Junta Electoral amb les candidatures, o en la que determine la 
Junta Electoral si no hi ha acord entre les diferents candidatures, bo procurant, en tot 
el que siga possible, respectar la voluntat majoritària entre elles sobre això. 
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Els termes del debat es determinen de la mateixa manera, però si no n’hi ha, s’han 
d’aplicar les regles següents: 

1ª) La Junta Electoral ha de sortejar l’ordre d’intervenció dels diferents candidats i 
candidates. 

2ª) Oberta la sessió del Claustre, cada candidat i candidata disposa de trenta minuts, 
com a màxim, per a la seua primera intervenció. 

3ª) Una vegada acabat aquest torn d’intervencions, la Mesa del Claustre ha d’obrir dos 
torns d’intervencions que entre ambdós han de durar com a màxim dues hores, fixant 
el temps de cada intervenció en atenció a les persones del Claustre i dels diferents 
equips que hagen demanat intervenir. En acabar les intervencions, s’ha de garantir un 
temps de cinc minuts, com a mínim, a cada candidat i candidata per fer una 
intervenció final. 

Per sol·licitar intervenir en el primer torn, cal adreçar una petició a la mesa del Claustre 
abans que acabe la seua intervenció inicial l’últim dels candidats o de les candidates. 
Per sol·licitar intervenir en el segon torn, cal sol·licitar-ho a la mesa del Claustre abans 
d’acabar les intervencions del primer torn. 

4ª) Els mitjans de comunicació de la Universitat han de donar a aquest debat la major 
difusió possible, inclosa la seua emissió directa pels mitjans tècnics possibles. 

20.6. Col·legis electorals i ponderació del vot 

Els col·legis electorals i el valor assignat al vot conjunt de cadascun d’aquests són els 
que estableixen l’article 101.1 dels Estatuts i el 4.1 d’aquest reglament. 

20.7. Meses electorals, cens electoral, paperetes i votació 

La determinació de les meses electorals, la publicació dels censos, les regles sobre 
paperetes i votació, inclòs el vot anticipat, i la possibilitat de les candidatures de 
designar interventors o interventores i apoderats o apoderades addicionals, són 
regulades per les disposicions generals incloses en aquest reglament, així com 
qualsevol altre aspecte que no dispose de regles específiques. 

En tot cas, l’horari de votació el dia determinat a aquest efecte és comprès entre les 10 
i les 18 hores. 

20.8. Escrutini i proclamació de resultats 

L’escrutini general el realitza la Junta Electoral de la Universitat a partir de les 20 hores 
del dia de la votació. 
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A aquest efecte, els responsables de cada col·legi electoral han de lliurar en mà a Junta 
Electoral, entre les 18 i les 20 hores del dia de la votació, les actes amb el resultat de 
cada mesa i els vots impugnats. 

La Junta Electoral realitzarà el càlcul global de resultats i la ponderació de vots d’acord 
amb les previsions esmentades més avall, prenent en compte els vots vàlids a 
candidatures i calculant els percentatges fins a quatre xifres decimals. 

La ponderació es fa multiplicant els vots de cada candidatura pel coeficient de 
ponderació de cada col·legi i el resultat total de cada candidatura s’obté mitjançant la 
suma dels vots ponderats. 

La totalitat d’actuacions que comprén aquest escrutini s’han de realitzar en presència 
dels candidats i candidates o de les persones designades com a apoderats o 
apoderades generals, o que actuen com a interventors o interventores amb designació 
específica per a aquest acte. 

Una vegada acabat l’escrutini global, la Junta Electoral farà públic el resultat global en 
el mateix dia o tan prompte com siga possible, i proclamarà el resultat 
provisionalment. 

En els tres dies hàbils següents a la proclamació de resultats, les candidatures poden 
efectuar reclamació contra aquests. Aquestes reclamacions les ha de resoldre la Junta 
Electoral abans de la proclamació definitiva de resultats, que s’ha de fer, com a màxim, 
en el quart dia hàbil següent al de la votació. 

Si, d’acord amb els resultats definitius, algun candidat o alguna candidata ha obtingut 
majoria absoluta de vots ponderats, quedarà proclamat o proclamada definitivament 
rector o rectora. 

20.9. Segona volta electoral 

Si cap de les candidatures no obté la majoria absoluta de vots ponderats, es procedirà 
a una segona votació entre les dues candidatures que hagen obtingut el major nombre 
de vots ponderats. 

Aquesta segona votació s’ha d’efectuar el dia previst en el calendari electoral, que, en 
tot cas, no serà anterior al sisè dia natural després de la primera votació ni posterior al 
quinzè dia natural després d’aquesta. Serà proclamat rector o rectora, en segona 
votació, el candidat o la candidata que obtinga la majoria simple dels vots ponderats. 

La nova votació s’ha d’ajustar a les regles que regeixen la primera. 
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VIII. Regles específiques per a altres eleccions 

 

Article 21. Eleccions a Assemblees de Representants d’Estudiants de 
centre 

Les eleccions a Assemblees de Representants d’Estudiants de centre es regeixen pel 
que estableix l’article 174 dels Estatuts de la Universitat, les disposicions específiques 
que ací es regulen i, en el que no hi és previst, per les disposicions generals incloses en 
aquest reglament i en els reglaments que regulen el funcionament de les esmentades 
assemblees. 

21.1. Convocatòria de les eleccions a Assemblees de Representants 
d’Estudiants de centre 

Correspon al Degà o Director o a la Degana o Directora de cada centre la convocatòria 
de les eleccions a Assemblees de Representants d’Estudiants de centre, que serà la 
persona responsable del procés electoral. 

S’ha de procurar que les dates d’aquestes eleccions coincidisquen amb les de 
representants d’estudiants a Claustre i Junta de Centre. 

En el moment de la convocatòria el o la responsable electoral determina el nombre de 
representants per elegir, que ha de ser major de 25 i menor de 100, i procedeix a la 
seua distribució proporcional en atenció a les diferents titulacions de grau adscrites al 
centre i als diferents programes oficials de màster dependents del centre i dels 
departaments adscrits a aquest. 

En cada centre, almenys s’establiran els col·legis electorals següents: 

- Un per cada titulació de grau o programa de doble grau. 

- Un pels programes oficials de màster. 

En funció del nombre d’estudiants i d'estudiantes del centre, el o la responsable 
electoral pot subdividir els col·legis electorals indicats quan es considere necessari per 
cursos, programes de màster, o qualsevol criteri que entenga necessari per facilitar el 
procés electoral i millorar la representativitat. 

21.2. Electors i elegibles 

Poden ser candidats i candidates a aquestes eleccions els estudiants i les estudiantes 
del centre, si bé només poden concórrer pel col·legi electoral a què pertanyen i, si 
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figuren en uns quants, per exemple per simultanejar estudis, només es poden 
presentar per un dels col·legis electorals. 

Són electors tots els estudiants i les estudiantes del centre, si bé només poden votar 
per a elegir representants pel col·legi electoral a què pertanyen i han de tenir en 
compte que el dret de vot s’exerceix exclusivament per un dels col·legis electorals, 
sense que siga possible que situacions com ara la simultaneïtat d’estudis permeten 
votar en diferents col·legis electorals. 

21.3. Presentació de candidatures 

La presentació de candidatures en aquestes eleccions s’ha d’ajustar a les regles 
establertes en les disposicions generals per als supòsits de presentació de candidatures 
individuals. 

21.4. Restants regles 

S’han d’aplicar les disposicions generals d’aquest reglament als restants aspectes 
d’aquestes eleccions, especialment al que és disposat en matèria de calendari 
electoral, proclamació de candidatures, meses electorals, sistema de votació, escrutini 
i proclamació de resultats – inclosa la possibilitat de proclamació sense votació en tots 
aquells col·legis electorals en què siga possible de conformitat amb el que disposa 
aquest reglament–, règim de reclamacions i recursos, incorreccions electorals i les 
seues conseqüències i competències de les juntes electorals. 

En tot el que siga possible, el calendari electoral ha de coincidir amb el de les eleccions 
a Claustre o Junta de Centre. 

 

Article 22. Elecció de Degà o Degana, Director o Directora de centre 

El degà o la degana o el director o la directora del centre és elegit per la junta de 
centre i nomenat pel rector o la rectora. Per ser-hi candidats són necessàries les 
condicions següents: 

a) Ser professor o professora amb vinculació permanent a la Universitat. 

b) No haver estat revocat o revocada com a tal durant els sis mesos anteriors a 
l’elecció. 

c) Que la candidatura siga avalada per un 10% dels membres de la junta de 
centre. 

El compliment d’aquests requisits serà verificat per la junta electoral del centre. 
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La presentació de candidatures s’ha de fer a la secretaria del centre, adreçada a la 
Junta Electoral del centre, amb una antelació mínima de 20 dies naturals al dia de 
l'elecció. La Junta Electoral del centre ha de fer la proclamació provisional de candidats 
o candidates el dia hàbil següent al d’acabament del termini de presentació i dos dies 
després la proclamació definitiva de candidats o candidates. 

Si finalitzat el termini de presentació de candidatures, no s’ha presentat cap 
candidatura, el rector o la rectora designarà un degà o una degana o un director o una 
directora provisional i s’iniciarà un nou procés electoral en el termini de tres mesos. 

La convocatòria de la sessió de la Junta de Centre en què s’haurà de procedir a l’elecció 
de degà o degana o director o directora es farà almenys amb 10 dies hàbils d’antelació. 
La sessió, amb aquest únic punt de l’ordre del dia, la moderarà el degà o la degana o el 
director o la directora, si no és candidat o candidata, o el membre del personal docent 
i investigador electe de la junta de centre de més edat, que no siga candidat o 
candidata. 

La sessió electoral de la junta de centre s’obrirà amb la verificació dels requisits dels 
candidats a degà o degana o director o directora. A continuació hi haurà un torn de 
paraula perquè els candidats o candidates exposen el seu programa durant un temps 
no superior a mitja hora. Finalitzades les exposicions s’obrirà un debat i, finalitzat 
aquest, es procedirà a l’elecció. En l'elecció, que serà nominal i secreta, cada membre 
de la junta amb dret a vot posarà en la papereta, com a màxim, un nom.  

El vot anticipat es podrà exercir en les condicions previstes en aquest reglament. 

Resultarà elegit o elegida en primera volta el candidat o la candidata que obtinga un 
nombre de vots superior a la meitat del nombre de membres de la junta de centre 
amb dret de vot. En segona volta, en la qual seran candidats o candidates els dos més 
votats en la primera, resultarà elegit el candidat o la candidata més votat, sempre que 
supere el nombre de vots en blanc.  

En cas de haver només un candidat o una candidata, si no obté en primera volta un 
nombre de vots superior a la meitat del nombre de membres de la junta de centre 
amb dret de vot, se celebrarà una segona volta en la qual resultarà elegit o elegida 
sempre que obtinga un nombre de vots superior al nombre de vots en blanc. 

Si cap candidatura no assoleix aquesta majoria, el rector o la rectora designarà un degà 
o una degana o un director o una directora provisional i s’iniciarà un nou procés 
electoral en el termini de tres mesos. 

En aquesta nova elecció, en la segona volta, en la qual seran candidats els dos més 
votats en la primera, resultarà elegit el que obtinga més vots. 
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El degà o la degana o el director o la directora del centre és elegit per un període de 
tres anys i amb possibilitat de només una reelecció consecutiva. 

En els casos de cessament per motiu diferent de l’esgotament del mandat ordinari es 
triarà degà o degana o director o directora pel temps que reste. Els períodes de 
mandat inferiors a 18 mesos no es tindran en compte als efectes de la reelecció. 

 

Article 23. Elecció de Director o Directora d'Institut. 

El director o la directora de l'Institut, que és nomenat pel rector o la rectora, l'elegeix 
el Consell de l'Institut entre el personal docent i investigador pertanyent a l’institut, 
amb el títol de doctor i amb dedicació a temps complet, que hi haja estat presentat 
com a candidat o candidata per un 20% dels membres del Consell de l’Institut i que no 
haja estat revocat durant els sis mesos anteriors a l’elecció. El compliment d’aquests 
requisits serà verificat pel consell de l’institut. 

Les candidatures s’han de presentar a la secretaria de l’Institut, o si no existeix a la 
unitat administrativa corresponent, amb una antelació mínima de 3 dies hàbils 
respecte de la votació. 

Si finalitzat el termini de presentació de candidatures, no s’ha presentat cap 
candidatura, el rector o la rectora designarà un director o una directora provisional i 
s’iniciarà un nou procés electoral en el termini de tres mesos. 

La convocatòria de la sessió del consell de l’Institut en què s’haurà de procedir a 
l’elecció de director o directora es farà almenys amb deu dies hàbils d’antelació. La 
sessió, amb aquest únic punt de l’ordre del dia, la presidirà el director o la directora si 
no és candidat o candidata, o el membre del personal docent i investigador del consell 
de més edat que no siga candidat o candidata. 

En el cas de no haver-hi director o directora, la convocatòria la cursarà el membre del 
personal docent i investigador amb vinculació permanent del consell de més edat, que 
no siga candidat o candidata. 

La sessió electoral del consell de l’Institut s’obrirà amb la verificació dels requisits dels 
candidats o de les candidates a director o directora. A continuació hi haurà un torn de 
paraula perquè els candidats o les candidates exposen el seu programa durant un 
temps no superior a mitja hora. Finalitzades les exposicions s’obrirà un debat i, 
finalitzat aquest, es procedirà a l’elecció. Cada elector o electora posarà en la 
papereta, com a màxim un nom.  

El vot anticipat es podrà exercir en les condicions previstes en aquest reglament. 
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Resultarà elegit en primera volta el candidat o la candidata que obtinga un nombre 
vots superior a la meitat del nombre de membres del consell de l’Institut. En segona 
volta, en la qual seran candidats o candidates els dos més votats en la primera, 
resultarà elegit el candidat o candidata més votat, sempre que supere el nombre de 
vots en blanc.  

En cas de haver només un candidat o una candidata, si no obté en primera volta un 
nombre de vots superior a la meitat del nombre de membres del consell de l’institut, 
se celebrarà una segona volta en la qual resultarà elegit o elegida sempre que obtinga 
un nombre de vots superior al nombre de vots en blanc. 

Si cap candidatura no assoleix aquesta majoria, el rector o la rectora designarà un 
director o una directora provisional i s’iniciarà un nou procés electoral en el termini de 
tres mesos.  

En aquesta nova elecció, en la segona volta, en la qual seran candidats o candidates els 
dos més votats en la primera, resultarà elegit el que obtinga més vots. 

La durada del càrrec és de tres anys, amb una única possibilitat de reelecció 
consecutiva. 

 

Article 24. Elecció de Director o Directora de Departament 

El director o la directora del departament és elegit pel consell de departament i 
nomenat pel rector o la rectora. Per a ser-hi candidat o candidata són necessàries les 
condicions següents: 

a) Ser professor doctor o professora doctora amb vinculació permanent a la 
Universitat. 

b) No haver estat revocat o revocada com a tal durant els sis mesos anteriors a 
l’elecció. 

c) Que la candidatura siga avalada per un 10% dels membres del consell de 
departament. 

El compliment d’aquests requisits serà verificat pel consell de departament. 

Les candidatures s’han de presentar a la secretaria del departament amb una antelació 
mínima de 3 dies hàbils respecte de l’inici de les eleccions. 
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Si finalitzat el termini de presentació de candidatures, no s’ha presentat cap 
candidatura, el rector o la rectora designarà un director o una directora provisional i 
s’iniciarà un nou procés electoral en el termini de tres mesos. 

La convocatòria de la sessió del consell de departament en què s’haurà de procedir a 
l’elecció de director o directora es farà almenys amb deu dies hàbils d’antelació. La 
sessió, amb aquest únic punt de l’ordre del dia, la presidirà el director o la directora si 
no és candidat o candidata, o el membre del personal docent i investigador del consell 
de més edat que no siga candidat o candidata. 

En el cas de no haver-hi director o directora, la convocatòria la cursarà el membre del 
personal docent i investigador amb vinculació permanent del consell de més edat, que 
no siga candidat o candidata. 

La sessió electoral del consell de departament s’obrirà amb la verificació dels requisits 
dels candidats a director o directora. A continuació hi haurà un torn de paraula perquè 
els candidats o les candidates exposen el seu programa durant un temps no superior a 
mitja hora. Finalitzades les exposicions s’obrirà un debat i, finalitzat aquest, es 
procedirà a l’elecció. Cada elector o electora posarà en la papereta, com a màxim un 
nom.  

El vot anticipat es podrà exercir en les condicions previstes en aquest reglament. 

Resultarà elegit en primera volta el candidat o la candidata que obtinga un nombre de 
vots superior a la meitat del nombre de membres del consell de departament. En la 
segona volta, en la qual seran candidats o candidates els dos més votats en la primera, 
resultarà elegit el candidat o la candidata més votat, sempre que supere el nombre de 
vots en blanc. 

En cas de haver només un candidat o una candidata, si no obté en primera volta un 
nombre de vots superior a la meitat del nombre de membres del consell de 
departament, se celebrarà una segona volta en la qual resultarà elegit o elegida 
sempre que obtinga un nombre de vots superior al nombre de vots en blanc. 

Si cap candidatura no assoleix aquesta majoria, el rector o la rectora designarà un 
director o una directora provisional i s’iniciarà un nou procés electoral en el termini de 
tres mesos.  

En aquesta nova elecció, en la segona volta, en la qual seran candidats o candidates els 
dos més votats en la primera, resultarà elegit el que obtinga més vots. 

La durada del càrrec és de tres anys, amb una única possibilitat de reelecció 
consecutiva. 
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Article 25. Altres eleccions 

Els restants processos electorals es regeixen pel que estableixen els Estatuts de la 
Universitat, les disposicions generals d’aquest reglament i, en el que no hi és previst, 
pel que estableixen els reglaments marc i específics aplicables a cada òrgan o elecció. 

En totes aquestes i especialment en les eleccions d’estudiants i estudiantes als Consells 
de Departaments, les juntes electorals han de vetlar per l’adequada publicitat de la 
seua realització en els diferents centres en què els estudiants i les estudiantes hagen 
de votar. 

La composició dels consells de departament es determina segons l’article 25 dels 
Estatuts de la Universitat i la seua elecció es regirà per les disposicions a les que es fa 
referència en el primer paràgraf d'aquest article. 

 

IX. Regles específiques sobre votació electrònica 

 

Article 26. Votació electrònica 

El Consell de Govern de la Universitat pot acordar, en funció dels recursos tecnològics, 
humans i econòmics de cada moment, que la votació en tots o alguns dels processos 
electorals que es realitzen a la Universitat es produïsca mitjançant sistemes de votació 
electrònica. 

Així mateix, el Consell de Govern acordarà el sistema de votació més adequat en cada 
moment. 

La Junta Electoral de la Universitat vetllarà perquè el procediment s’ajuste als principis 
que s’indiquen en el punt següent d’aquest article. 

26.1. Principis essencials del sistema de votació electrònica 

Només es pot implantar el sistema de votació electrònica si aquest ofereix prou 
garanties sobre: 

1r. La confidencialitat del vot i del seu caràcter personal i secret. 

2n. La transparència i la impossibilitat d’alteració dels resultats electorals. 
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3r. La possibilitat de revisió dels resultats electorals. 

4t. La senzillesa en el sistema de votació. 

26.2. Començament i acabament de la votació 

La Junta electoral responsable de cada procés electoral determina el període durant el 
qual es pot votar i estableix el moment inicial i final d’aquest període, que pot 
comprendre més d’un dia. 

El moment inicial no es pot situar abans de la proclamació definitiva de les 
candidatures i el moment final s’ha de situar dins el dia establert per a l’elecció. 

S’ha de donar àmplia difusió a aquests moments perquè es conega suficientment el 
termini de votació. 

26.3. Escrutini i proclamació de resultats 

Una vegada acabat el procés de votació, la Junta Electoral que dirigeix l’elecció dóna la 
instrucció perquè el programa faça l’escrutini dels resultats. 

El programa informàtic que s’utilitze ha de garantir que fins a aquest moment no siga 
possible obtenir dades sobre els resultats del procés electoral, excepte, si és el cas, del 
percentatge de participació. 

Una vegada comprovades les dades facilitades pel programa, s’elabora l’acta electoral i 
es fa, tan prompte com acabe aquesta, la proclamació provisional de resultats. 

Les restants regles previstes en aquest reglament en matèria de meses electorals, 
escrutini i proclamació provisional de resultats, no regeixen. 

Sí que són aplicades les regles generals relatives a reclamacions i recursos i 
proclamació definitiva de resultats. 

 

Disposició addicional primera 

La Junta Electoral de la Universitat ha d’informar el Claustre de la Universitat, almenys 
una vegada en cada mandat de l’esmentat òrgan, per escrit i, si la mesa del Claustre ho 
decideix, compareixent personalment el seu president o presidenta o un o una dels 
seus components, dels aspectes generals i incidències corresponents als processos 
electorals realitzats a la Universitat. 
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Disposició addicional segona 

Sense contingut. 

Disposició addicional tercera 

Sense contingut. 

Disposició transitòria primera 

Sense contingut. 

Disposició transitòria segona 

Sense contingut. 

Disposició transitòria tercera 

Sense contingut. 

Disposició transitòria quarta 

Sense contingut. 

Disposició derogatòria 

Queden derogades totes les disposicions d’igual i inferior rang que s’oposen al que 
disposa aquest reglament, específicament els reglaments d’eleccions a Claustre i a 
Rector o Rectora. 

L’adaptació de les restants disposicions a aquest reglament en tot el que calga, 
l’efectuarà d’ofici el Consell de Govern de la Universitat, de conformitat amb el que 
preveu la disposició addicional quinzena dels Estatuts de la Universitat. 

Disposició final 

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Claustre de la 
Universitat. 

 

Aprovat en la sessió del Claustre de 22 de maig de 2014. ACUV 4/2014 

Modificat en la sessió del Claustre de 22 de juliol de 2021. ACUV 15/2021 
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