
 

INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA JUNTA DE FACULTAT  

(art.8.1 Reglament Electoral). 

La presentació de la candidatura de PDI, PIF i PAS és personal i individual. 

En cas d’impossibilitat de presentació de manera personal, pot presentar l’escrit una altra 
persona amb autorització expressa escrita de la persona interessada, que ha de comparéixer en 
el registre electoral per a 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, llevat que el o la responsable del col·legi electoral entenga 
que es pot prescindir del tràmit i, en aquest cas, cal adoptar una resolució en què faça constar: 

 Que, segons el seu criteri, consta acreditada suficientment la voluntat de la persona de 
presentar-se. 

 Que hi ha causa que impossibilita o dificulta greument la compareixença personal de la 
persona interessada, entenent-se com a tals les mateixes que justifiquen el vot anticipat 
presentat a través de tercera persona, de conformitat amb el que disposa l’article 11.2 
d’aquest reglament. (Art. 8.3 Reglament Electoral). 

La presentació de candidatures de l’estudiantat s’ha de fer mitjançant candidatura col·lectiva 
en forma de llista. La llista ha de contenir una persona i, si es vol, un suplent. (Art. 8.4.1 
Reglament Electoral) La candidatura s’ha de presentar al registre electoral 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 figurarà en la papereta de votació. 
 Si es vol, un logotip o una marca identificadora de la candidatura que figurarà en la 

papereta de votació, i s’ha de presentar en forma que en permeta el tractament 
informàtic. 

 Els candidats i les candidates que integren la candidatura, amb indicació del nom i 
cognoms que han de figurar en la papereta. 

 La signatura dels candidats que accepten figurar a la candidatura acompanyada d’un 
document identificador amb foto de totes les persones que la integren (DNI, passaport, 
carnet universitari o semblant). 

Tots els candidats han de ratificar personalment la seua incorporació a la candidatura 
compareixent en el registre electoral (Art. 8.4.1). 

 

El model d’instància que s’ha de presentar acompanyada d’una còpia del document 
identificador amb foto (DNI, passaport, carnet universitari o semblants) el podeu trobar a la 
pàgina web o al deganat. 

La presentació de les candidatures es realitzarà al deganat  o a la Secretaria en horari de dilluns 
a divendres, de 9 a 14 hores  i, excepcionalment , dilluns i dimecres de 16 a 18 hores  

 

INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA ADR 

Per a les eleccions a l’ADR, la presentació de candidatura és individual, i el model d’instància es 
troba a la pàgina web i al deganat. 


