
INSTRUCCIONS PER AL VOT ANTICIPAT 

(Art. 11 del Reglament Electoral) 

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. 

Requisit: s’ha estar censat o censada en el registre electoral del col·legi (FFTIC). S’ha de demostrar 

la inscripció presentant document oficial que ha de portar foto. 

Paperetes: Les paperetes es trobaran  al deganat a partir del dilluns 9 de novembre de 2020 una 

vegada finalitzat el termini d’esmenes de la llista provisional de candidatures (Art. 6.2.2.). Es pot 

realitzar en la papereta oficial, si ja està disponible o en un full en què l’elector o l’electora ha de 

fer constar el seu vot en forma suficientment clara.  

Com realitzar el vot: 

a) Vot pel titular: El vot s’ha d’exercir en un sobre tancat (amb la papereta) sense cap 

indicació. Aquest sobre s’ha d’incloure dins d’un altre en el qual s’ha d’indicar l’elecció, el 

col·legi i el col·lectiu pel qual s’efectua el vot i la indicació “Vot anticipat” amb la fotocopia 
del vostre DNI.

b) Vot lliurat per tercera persona. Excepcional i segons causa justificada d’acord amb l’art. 
11.2. En aquest cas s’haurà d’acompanyar amb l’autorització.

- El sobre haurà  d’anar acompanyat d’un escrit en què l’elector 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.

- Tota la documentació s’ha de ficar en un sobre tancat, i en ell 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 haurà d’anar signat en la solapa per l’elector o l’electora de tal manera 
que siga imposible obrir aquesta solapa sense trencar l’esmentada signatura.

- El funcionari 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 que vota 
anticipadament i la persona que presenta l’esmentat vot anticipat.

On s’ha d’entregar el vot anticipat: El vot anticipat es pot efectuar al deganat,  de 9 a 14 hores des 

del moment de la presentació de les candidatures i fins al 18 de novembre a les 14 hores.  

València, 6 de novembre de 2020. 
Responsable del col·legi electoral. 


