
Claustre                

Què és? 

El Claustre és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Li corresponen les competències de reglamentació, resolució i control que li atribueixen les 
lleis i dels Estatuts de la UV. 

Qui la compon? 

El formen la rectora, que el presideix, la secretària general, el gerent i 300 membres, dels quals 153 són representants del personal docent funcionari doctor, 38 de la 
resta del personal docent i investigador, 75 dels estudiants i estudiantes, 4 dels becaris i becàries d’investigació i 30 del personal d'administració i serveis. 
El Claustre ha de ser renovat totalment cada quatre anys, llevat dels representants dels estudiants i les estudiantes, el mandat dels quals tindrà una durada de dos anys. 
La representació dels estudiants i les estudiantes es distribueix proporcionalment a cada facultat o escola en funció del nombre d’estudiants i estudiantes censats a 
cada centre.  

Quines competències té el Claustre? 

− Defensar la personalitat i els principis de la Universitat de València. 
− Elaborar els Estatuts i les modificacions d’aquests. 
− Aprovar i modificar els reglaments de la Universitat de València en les matèries que estableixen els Estatuts i, en particular, el Reglament electoral general. 
− Establir els criteris generals que el Consell de Govern ha de tenir presents sobre la creació, modificació i supressió de facultats, escoles i instituts universitaris 

d’investigació de la Universitat de València, i sobre l’adscripció de centres a aquesta. 
− Debatre i aprovar els objectius generals de la política universitària que la rectora ha de presentar el segon trimestre de cada any natural. 
− Debatre i aprovar les línies generals de la proposta de pressupost que el rector o la rectora ha de presentar el segon trimestre de cada any natural. 
− Debatre l’informe de gestió que ha de presentar el rector o la rectora el segon trimestre de cada any natural. 
− Aprovar, si escau, la gestió del rector o la rectora, com també la gestió de la resta d’òrgans de govern de la Universitat. 
− Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions al Rectorat. 
− Deliberar i prendre acords sobre qualsevol proposta que li siga presentada i, si escau, traslladar-los als organismes corresponents. 

Com funciona? 

 
El Claustre compta amb un Reglament de Règim Intern (RRI) que ordena el seu funcionament. 

1. Convoca: rector o la rectora.  
El Claustre ha de ser convocat almenys amb 15 dies naturals d’antelació. En cas d’urgència podrà ser convocat amb una antelació mínima de 24 hores. En 
aquest darrer cas, per poder adoptar acords, prèviament se sotmetrà a votació l’existència o no de la urgència, i si no s’aprova, s’alçarà la sessió. 

2. Periodicitat:  
− com a mínim una vegada a l’any,  
− sempre que ho sol·licite el 10 % dels membres  
− La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de 15 dies naturals, especificarà lloc, data i hora, i l'ordre del dia anirà acompanyat d'un annex 

documental suficient. 
− L’ordre del dia és confeccionat pel rector o la rectora i, en tot cas, ha d’incloure els punts que propose el Consell de Govern, el Consell Social, qualsevol junta 

de centre, l’Assemblea General d’Estudiants o un 10 % dels membres del Claustre. 



3. Acords: 
− Els acords del Claustre es prendran per majoria absoluta de vots emesos, sempre que aquesta xifra arribe almenys a 30 vots, llevat dels casos en què els 

Estatuts, el reglament de règim intern del centre o altres disposicions vigents fixen altres tipus de majories. 
− Les votacions seran secretes, si més no, quan ho demanen almenys 20 claustrals o així ho estime oportú la Mesa o sempre que es tracte de l’elecció o 

revocació de persones. 
4. En el Claustre es constitueixen, almenys, les següents comissions: 

− Comissió d’Estatuts. 
− Comissió d’Investigació. 
− Comissió de Professorat. 

5. La Mesa del Claustre, que en dirigeix les sessions, compta amb la presència de 2 estudiants que hauran de ser triats d’entre els claustrals. 
6. A més, d’entre els estudiants claustrals també cal triar els qui formaran part d’altres òrgans i comissions de la Universitat, com ara: 

− Comissions informatives o assessores en les licitacions que abasten tota la Universitat.  
− Consell de Govern. 
− Junta Electoral. 

 

Com es trien els estudiants membres del Claustre? 

Les 75 places reservades als estudiants són distribuïdes de manera proporcional entre el 18 centres i l’Escola de Doctorat. Les candidatures es fan per centres i amb 
l’objecte de cobrir les places assignades a aquest. 
La presentació de candidatures dels estudiants es realitzarà en forma de llista seguint les pautes següents: 

− Es podran presentar candidatures col·lectives d'associacions d'estudiants registrats en la Universitat de València i qualsevol altre grup d'estudiants sense que el 
seu nom done lloc a confusió amb una altra candidatura. 

− Les llistes estaran formades per un número mínim de membres calculat en base al nombre total de representants en Claustre que corresponen al centre pel qual 
es presenta la candidatura. La Junta electoral publica amb antelació suficient la relació de claustrals per centre.  

− La llista garantirà la presència equilibrada entre homes i dones, tal com ho exigeix la Llei orgànica d'Igualtat i l'article 240 dels Estatuts UV. 
− Totes les candidatures presentades (en format llista) designaran una persona responsable a efectes de comunicació. Aquesta persona ha de ser estudiant del 

mateix centre en què es presenta la candidatura, però no ha de formar part necessàriament de la candidatura. 
− Les candidatures es presentaran mitjançant ENTREU en el formulari previst per a presentació de candidatures a CLAUSTRE. 

 
Hom perd la condició de claustral per revocació, per dimissió, per inassistència injustificada a tres reunions i per cessament de la vinculació del claustral al col·legi 
electoral pel qual fou elegit. 
En cas que hi haja una vacant, l’ha de cobrir la persona que figure a continuació en la llista respectiva. Les vacants es cobriran pel temps que reste del mandat ordinari 
en cadascun dels respectius col·legis electorals. 
 

Convé saber 

Tots els estudiants i estudiantes elegits com a claustrals són membres nats de l’Assemblea de Representats (ADR) del seu centre, i com a tals adquireixen també les 
responsabilitats i funcions d’aquest òrgan de centre. 

  

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=SEDI_CAND19


La Delegació de la rectora per a Estudiantes i Estudiants es una estudianta membre de l’Equip de Direcció de la Universitat, i a l’igual que la resta de vicerectors i 
vicerectores, designada per a rectora.  

Tal i com fa amb la resta dels membres de l’Equip, la rectora ha delegat en la Delegada d’Estudiants algunes de les seues funcions, en concret: 

− les competències de participació, dinamització sociocultural, cooperació, voluntariat, assessorament, informació i orientació per a l'estudiantat.  
− l'assignació d'espais a associacions i col·lectius de l'estudiantat de la Universitat de València. 
− la presidència de las comissiones d'ajudes, beques i premis dirigits a l'estudiantat i a les associacions. 
− la presidència de la Comissió Assessora Estudiantil 

La unitat de suport a la participació i la representació dels estudiants és el Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants- Sedi 

− participa@uv.es 
− www.uv.es/sedi (apartat “Participació”) 
− Oficines als tres campus, de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00.: 

− Burjassot: Edifici de la Biblioteca de Ciències Eduard Boscà 
− Els Tarongers: Aulari Nord 
− Blasco Ibáñez: Aulari III 

 

 


