APROVAT PEL CLAUSTRE EN SESSIÓ DEL 19 DE NOVEMBRE DE 2009
REGLAMENT D’ELECCIONS A RECTOR O RECTORA

I. Convocatòria i presentació de candidatures
Article 1.
1. L’elecció de rector o rectora la convocarà el Consell de Govern,
almenys amb dos mesos d’antelació, per a una data compresa en el segon
trimestre del curs acadèmic.
2. Els candidats i candidates hauran de ser catedràtics o catedràtiques en
actiu de la Universitat. La condició de candidat o candidata és incompatible
amb la de membre de la Junta Electoral.
Les candidatures es presentaran en les dependències de la Secretaria
General, almenys amb 40 dies d’antelació al de l’elecció, mitjançant
instància personal del candidat o candidata. En el moment de presentació
d’una candidatura, es farà una diligència on conste el nom de la persona
que en fa la presentació i el dia i l’hora d’aquest acte, i es lliurarà còpia a
la persona que en fa la presentació.
3. La Junta Electoral farà la proclamació provisional de les candidatures
el següent dia hàbil al de la finalització del termini de presentació. Amb
aquesta proclamació, s’obrirà un termini de quatre dies hàbils per a la
presentació d’impugnacions, reclamacions i renúncies. Finalitzat el termini
anterior, la Junta Electoral resoldrà les impugnacions i reclamacions i
n’efectuarà la proclamació definitiva.
II. Presentació de programes i campanya electoral
Article 2.
En el termini de set dies a partir de la proclamació definitiva, els
candidats i candidates podran presentar llur programa i els noms dels
membres de llur equip a la Junta Electoral, a l’efecte de posar-los en
coneixement de la comunitat universitària.
Article 3.
En compliment del precepte anterior, la Junta Electoral trametrà la
documentació rebuda als membres del Consell de Govern i del Claustre i
als centres, departaments i serveis de la Universitat per a la seua difusió.
Així mateix, el NOU DISE reservarà dues pàgines per candidatura per a la
publicació d’un resum del seu programa electoral.
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Article 4.
1. La campanya electoral tindrà lloc durant els quinze dies anteriors a la
data d’elecció. Cap candidatura no podrà sol·licitar públicament el vot fora
d’aquest període.
2. El Consell de Govern aprovarà una consignació pressupostària per
atendre les despeses derivades de la campanya electoral.
Article 5.
La Universitat, mitjançant la Junta Electoral, facilitarà a les candidatures
els locals necessaris per al desenvolupament de la campanya electoral, així
com els censos electorals.
Article 6.
La Universitat, mitjançant el Servei d’Informació i Comunicació, i sota
la supervisió de la Junta Electoral, inclourà en la pàgina principal de la web
de la Universitat la documentació a què fa referència l’article segon i els
enllaços amb les pàgines web dels candidats i candidates, i facilitarà la
difusió electrònica de la informació que proporcionen.
Article 7.
El NOU DISE, en les edicions del període de campanya electoral,
dedicarà una secció especial a les eleccions i reservarà una pàgina per
candidatura, per a la informació electoral de cadascuna. Així mateix,
donarà informació sobre el desenvolupament de la campanya electoral amb
criteris d’igualtat i equitat, pels quals vetlarà la Junta Electoral.
Article 8.
En compliment de l’article 100.2 dels Estatuts, el Claustre de la
Universitat de València es convocarà en la data suggerida per la Junta
Electoral per a l’exposició de les candidatures i dels programes, d’acord
amb les normes següents:
a) Oberta la sessió, els candidats i candidates exposaran llur programa i
els noms dels membres de llurs equips, d’acord amb l’ordre de
presentació de candidatures, durant un temps màxim de 30 minuts per
cadascun dels candidats i candidates.
b) Finalitzades les exposicions anteriors, la Mesa obrirà dos torns
d’intervencions, la durada dels quals no excedirà de les dues hores en
total. Les paraules per al primer torn es sol·licitaran durant el període
corresponent a l’apartat a), i per al segon torn durant les intervencions
del primer. En qualsevol cas, la Mesa avisarà amb la deguda antelació
el moment de tancament de sol·licitud de paraules.
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III.Col·legis, meses electorals i paperetes
Article 9.
Per a l’elecció, hi haurà cinc col·legis electorals, amb les ponderacions
de vot següents, sobre el conjunt de vots vàlidament emesos a candidatures:
Col·legi A.
Personal docent i investigador amb el grau de doctor i amb vinculació
permanent ........................................................................ 51%
Col·legi B.
Personal docent i investigador no doctor o sense vinculació permanent
.......................................................................................... 12,67%
Col·legi C.
Estudiants .........................................................................

25%

Col·legi D.
Personal d’administració i serveis.....................................

10%

Col·legi E.
Personal investigador en formació ....................................

1,33%

Article 10.
1. Per a cada col·legi electoral, la Junta Electoral establirà un nombre de
meses suficients per a facilitar l’exercici del vot en els diversos centres i
serveis, les quals romandran sota la responsabilitat del degà o degana i
director o directora de Centre (col·legis A, B i C), gerent o gerenta (col·legi
D) i vicerector o vicerectora d’investigació (col·legi E) corresponents.
2. Cas que algún d’aquests tinga algún dels motius d’abstenció previstos
en l’art. 28 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, la responsabilitat recaurà en un
vicedegà o vicedegana, vicedirector o vicedirectora o cap de servei.
Article 11.
Els censos de cada mesa els facilitarà la Junta Electoral als i les
responsables de mesa corresponents, per a llur exposició pública.
Article 12.
Els censos es faran públics amb una antelació de 15 dies naturals a la
data d’elecció i hom podrà presentar-hi reclamacions, davant la Junta
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Electoral, durant els set dies naturals següents. Resoltes les reclamacions,
els censos passaran a definitius.
Article 13.
1. Les meses electorals seran integrades per un o una representant del o
la responsable de mesa, que en serà el president o presidenta, i per dos
vocals electors, no membres dels equips de govern proposats, que ocupen
els llocs primer i segon de la llista corresponent a la mesa a partir de la
lletra designada per sorteig o, en cas d’impossibilitat manifesta, els qui
ocupen els llocs successius. En cas excepcional, el o la responsable de
mesa podrà designar els vocals necessaris per a constituir la mesa. Els
membres de les meses electorals rebran una dieta per l’import de les
despeses ocasionades i, a tal efecte, el o la responsable de mesa facilitarà
una còpia de les actes de constitució de les meses corresponents a la
Gerència.
2. Els o les responsables de mesa faran pública la composició de les
meses electorals corresponents al centre o servei de llur competència, amb
una antelació de set dies naturals respecte al de l’elecció i ho comunicaran
a la Junta Electoral i als interessats o les interessades.
3. Les meses electorals presideixen la votació, en garanteixen l’agilitat,
realitzen l’escrutini i vetlen per la puresa del sufragi
4. La impossibilitat de formar part d’una mesa s’haurà de justificar per
escrit, davant el o la responsable de mesa corresponent, amb 72 hores
d’antelació respecte a l’inici de la votació.
Article 14.
Cada candidatura podrà proposar per escrit a la Junta Electoral la
designació d’un interventor o interventora per mesa, que haurà de figurar
en el cens del col·legi. Un cop comprovada la condició d’elector o electora,
la Junta Electoral lliurarà la credencial pertinent i ho comunicarà al o la
responsable de mesa corresponent. El termini de proposta d’interventors o
interventores finalitzarà tres dies hàbils abans del de l’elecció.
Article 15.
El president o presidenta i els membres de cada mesa electoral la
constituiran a les nou hores quaranta-cinc minuts del dia de l’elecció, als
locals destinats a aquest efecte. El o la responsable de mesa ordenarà, abans
de constituir-se les meses electorals, la retirada de la propaganda electoral
dels locals i accessos on les meses estiguen situades i vetlaran per la no
realització de propaganda electoral durant el transcurs de la votació.
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Article 16.
La Junta Electoral facilitarà als i les responsables de mesa les paperetes i
els sobres corresponents. Per a cada candidat o candidata hi haurà paperetes
amb el seu nom i, així mateix, hi haurà paperetes en blanc.
IV. Votació
Article 17.
La votació s’iniciarà a les 10 hores i continuarà sense interrupció fins a
les 18 hores o abans, sempre que hagen votat tots els electors i les electores
de la llista corresponent. La votació només podrà no iniciar-se o ser
interrompuda per causa de força major, sota la responsabilitat del president
o presidenta de la mesa, que haurà de deixar-ne constància en l’acta.
Article 18.
1. Els o les votants, una vegada identificats en el cens i acreditada llur
personalitat mitjançant la presentació del corresponent document (DNI,
carnet de conduir, passaport o carnet que justifique la condició de membre
de la Universitat de València), lliuraran la papereta, dins d’un sobre, al
president o presidenta de la mesa, que la introduïrà dins l’urna. El president
o la presidenta de la mesa garantirà que, al llarg de tota la jornada electoral,
hi haja paperetes de totes les candidatures, paperetes en blanc i sobres.
2. Seran considerats vots vàlids a candidatures aquells que continguen
una papereta amb només el nom d’un dels candidats o candidates.
Article 19.
1. Els electors o les electores que no puguen assistir físicament a l’acte
de votació podran exercir llur dret de vot mitjançant el dipòsit anticipat de
llur papereta, fins a les 14 hores del dia anterior al de la votació, en el
Deganat, Direcció, Gerència o Vicerectorat que tinga la responsabilitat
sobre la mesa corresponent. En el moment del lliurament, es farà constar la
següent diligència: el nom de l’elector o electora, el de la persona que fa el
dipòsit del vot i el dia i l’hora d’aquest acte, i se’n lliurarà còpia a la
persona que fa el dipòsit. El nombre màxim de vots que hi pot dipositar una
sola persona serà de tres.
2. La papereta haurà d’anar dins d’un sobre tancat, sense cap inscripció, i
acompanyat aquest sobre d’una fotocòpia d’un carnet d’acreditació (DNI,
carnet de conduir, passaport o carnet que justifique la condició de membre
de la Universitat de València) i de l’explicitació per part del votant del fet
que fa ús d’aquest procediment de votació en aquesta elecció. I tot això
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dins d’un altre sobre en què figurarà el rètol ELECCIONS A RECTOR O
RECTORA, el col·legi electoral i “Primera volta” o “Segona volta”.
3. Els i les responsables de mesa lliuraran als presidents o presidentes de
mesa corresponents, la relació dels electors i les electores, amb els sobres
que contenen els vots emesos per aquest procediment i amb còpia de la
diligència prevista al punt 1 d’aquest article.
Article 20.
1. Els electors i les electores que hagen fet ús del vot anticipat i es
personen en l’acte de votació de compareixença per a exercir el seu dret de
vot, seran informats pel president o la presidenta de mesa que el seu vot
anticipat serà destruit.
2. Al final de la votació, cada president o presidenta de mesa introduirà
dins l’urna els sobres que contenen els vots emesos pel procediment de vot
anticipat corresponents als electors i electores del cens de la mesa, després
de comprovar la condició d’elector o electora del votant i la no emissió del
seu vot en l’acte de votació de compareixença. A continuació, el president
o presidenta obrirà l’urna i iniciarà l’escrutini.
Article 21.
1. Finalitzat l’escrutini, els presidents o presidentes de mesa consignaran
els resultats en el model d’acta facilitat per la Junta Electoral, sense
correccions no diligenciades, i lliuraran al responsable de mesa l’acta
acompanyada dels vots nuls, la resta dels vots emesos i el llistat de control
de votació.
2. Els o les responsables de mesa lliuraran les actes de les meses sota la
seua responsabilitat a la Junta Electoral, amb els vots nuls corresponents,
abans de les 20 hores del dia de l’elecció. La resta de vots emesos i els
llistats de control de votació romandran sota llur custòdia.
V. Escrutini i proclamació del resultat.
Article 22.
Cada candidatura podrà designar un interventor o interventora per
assistir a la reunió de la Junta Electoral on es realitze l’escrutini global i la
proclamació dels resultats.
Article 23.
La Junta Electoral realitzarà l’escrutini global i determinarà els
coeficients de ponderació que corresponga aplicar al vot a candidatures
vàlidament emès en cada col·legi electoral, a l’efecte de donar-li el valor
corresponent, respectant en qualsevol cas els percentatges fixats a l’article
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novè d’aquest procediment. A tal efecte, es prendrà com a base de
ponderació, en cada col·legi, el conjunt de vots vàlids emesos a
candidatures. Els coeficients es calcularan amb quatre xifres decimals.
Article 24.
1. El nombre de vots ponderats corresponents a cada candidatura, en
cada col·legi, es calcularà multiplicant el nombre de vots que obtinga la
candidatura pel coeficient de ponderació del col·legi.
2. El nombre de vots ponderats totals corresponents a cada candidatura,
es calcularà sumant els vots ponderats de l’esmentada candidatura en cada
col·legi.
Article 25.
La Junta Electoral farà públic el resultat provisional el mateix dia de
l’elecció. Durant els dos dies següents, els candidats o candidates i els
interventors o interventores a què fa referència l’article 22 podran
presentar-hi impugnacions. La Junta Electoral resoldrà les impugnacions i
proclamarà rector o rectora el candidat o candidata que haja obtingut la
majoria absoluta de vots ponderats.
Article 26.
En el cas de no haver obtingut cap candidatura la majoria absoluta dels
vots ponderats, es procedirà a una segona votació, entre les dues
candidatures que hajen obtingut més vots ponderats en la primera, la qual
tindrà lloc entre el sisè i el quinzè dies següents, i es desenvoluparà segons
allò previst als preceptes anteriors d’aquest procediment.
VI. Garanties
Article 27.
1. Contra les decisions que adopten al llarg del procés electoral els i les
responsables de mesa, hom podrà interposar recurs davant de la Junta
Electoral, en el termini de tres dies hàbils posteriors a l’acte que origine el
recurs.
2. Els acords de la Junta Electoral exahureixen la via administrativa i
contra aquests es pot interposar recurs potestatiu de reposició.
Article 28.
1. La imposició de sancions als infractors i les infractores de les
disposicions d’aquest procediment electoral correspon al rector o rectora –
sempre que la infracció no constituesca delicte-, prèvia proposta de la Junta
Electoral, que la farà atenent a la naturalesa de la infracció produïda, tret
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que la presumpta infracció afecte la pròpia Junta Electoral. Cas que el
rector o rectora siga candidat o candidata, delegarà la capacitat
sancionadora en un vicerector o vicerectora que no forme part de cap de les
propostes d’equip de govern.
2. Hom considerarà infraccions greus les accions que vulneren els drets
dels membres de la comunitat universitària a l’expressió lliure del sufragi i
les que falsegen o tergiversen els resultats electorals.
3.La gravetat de la infracció determinarà sancions que poden anar des de
la realització d’amonestacions a la privació del dret de sufragi.
4. En cada cas, s’hi haurà de determinar el o la responsable de la
infracció i s’hi haurà de garantir la comunicació als interessats i les
interessades i la possibilitat de presentació d’al·legacions.
Disposició addicional
La Junta Electoral, després de feta la convocatòria pel Consell de
Govern, farà públic el calendari i l’horari concret que resulte de l’aplicació
d’aquest reglament, tenint en compte el calendari laboral dels serveis
administratius de la Universitat.
Disposició derogatòria
Aquest reglament deroga l’acord 22/2005 del Claustre.
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