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PREÀMBUL 

 
La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, estableix que l’autonomia 
universitària comprèn l’elecció, designació i remoció dels corresponents òrgans de 
govern i representació (article 2.2.b), òrgans en els quals haurà de quedar assegurada la 
representació dels diferents sectors de la comunitat universitària (article 6.3). Els 
Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats per Decret 116/2010, de 27 d’agost, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, arrepleguen aquests mandats i estableixen les 
normes bàsiques sobre la composició i elecció dels òrgans de govern, amb les 
modificacions obligades per la nova legislació universitària. Per tant, els nous preceptes 
han d’incorporar-se a la normativa que ha regulat fins ara els diversos processos 
electorals, tasca que correspon al Claustre. Amb aquesta reforma es deroga l'anterior 
Normativa, que va aprovar el Claustre en la sessió número 7 del dia 23 de febrer de 
2004. 

Així mateix, amb un caràcter limitat i mantenint l’esquema anterior, s’ha estimat oportú 
realitzar algunes modificacions que milloren i agiliten la gestió dels diversos processos 
electorals, així com solucionar alguns problemes que s’han plantejat en la pràctica. Es 
manté, en qualsevol cas, la integritat dels drets i garanties dels membres de la comunitat 
universitària. 

La present Normativa s’estructura en sis Títols i adopta una nova sistemàtica. El Títol I 
sobre Disposicions Generals, arreplega tot allò relatiu al dret de sufragi i a 
l’administració electoral. El Títol II estableix les regles generals sobre el 
desenvolupament dels diversos processos electorals. El Títol III conté les disposicions 
específiques sobre l’elecció de representació als òrgans col·legiats. El Títol IV conté les 
relatives als òrgans unipersonals i el Títol V les de representació de l'estudiantat. 
Finalment, en el Títol VI es realitzen algunes previsions sobre la votació electrònica. 

 
 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
Capítol I. Dret de sufragi 

 
Article 1. Àmbit d’aplicació 
 
Les eleccions dels òrgans unipersonals i dels membres dels òrgans col·legiats de govern 
de la Universitat es regeixen per aquesta Normativa, sense perjudici de les especialitats 
previstes en la normativa pròpia de cada òrgan i d’allò que estableixen els Estatuts de la 
Universitat Jaume I i la resta de la legislació universitària vigent.  
 
Article 2. Dret de sufragi 
 
1. El dret de sufragi actiu correspon a tots els membres de la comunitat universitària, 
d’acord amb els requisits assenyalats en aquesta normativa.  
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2. Són elegibles per a formar part dels òrgans de govern de la Universitat Jaume I les 
persones que reuneixen les condicions que determina la Llei Orgànica d’Universitats 
(LOU) i els Estatuts de la Universitat.  
 
3. Per a exercir els drets de sufragi és necessari ser personal inclòs en el cens electoral 
vigent.  
 
4. Manquen del dret de sufragi aquelles persones que es troben en qualsevol dels 
supòsits que estableix l’article 3 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, de Règim 
Electoral General. 
 
5. Els requisits exigits per exercir el dret de sufragi actiu i passiu s’han de reunir en la 
data de la convocatòria de les eleccions corresponents i s’han de mantenir fins al dia de 
la votació.  
 
6. No té dret de sufragi passiu el personal d’altres universitats o administracions que 
ocupa una plaça o lloc en comissió de serveis en aquesta universitat ni el professorat 
visitant. Tampoc el professorat emèrit de la Universitat o el personal de la Universitat 
que es troba en situació de serveis especials, de comissió de serveis o d’excedència. 
 
7. No té dret de sufragi actiu el personal de la Universitat que es troba en situació de 
serveis especials, de comissió de serveis o d’excedència, excepte si es tracta 
d'excedència per cura de fills i filles o per cura de familiars en situació de dependència. 
Tampoc té dret de sufragi actiu el personal d’altres universitats o administracions que 
ocupa una plaça o lloc en comissió de serveis en aquesta Universitat ni el professorat 
visitant. 
 
8. Si un membre de la comunitat universitària es troba inclòs en dos o més censos 
electorals a unes mateixes eleccions, i si aquesta circumstància deriva del fet de 
pertànyer a dos o més sectors de la comunitat universitària (entesos a aquest efecte el 
sector del professorat, el sector de l'estudiantat i el sector del personal d’administració i 
serveis) només pot exercir el seu dret de vot en el sector que fixe la Junta Electoral, 
d’acord amb els criteris que considere més adequats. La persona interessada gaudeix del 
dret a sol·licitar un canvi de sector en el termini de reclamacions contra el cens, al qual 
accedirà la Junta Electoral si es compleixen els requisits. 
 
9. Cap persona pot votar més d’una vegada en les mateixes eleccions.  
 
10. Cap persona pot ser obligada o patir pressió per a desistir de la seua candidatura. Si 
alguna persona exercira pressió sobre una altra amb l'interès d'obligar-la a desistir de 
presentar-se a les eleccions es prendran les mesures oportunes, fins i tot de caràcter 
disciplinari, per part de l'òrgan competent. 
 
Article 3. Persones electores i elegibles de l'estudiantat 
 
1. Són persones electores i elegibles en el grup de l'estudiantat:  
 

a) L'estudiantat d’ensenyaments conduents a l’obtenció de graus que tenen caràcter 
oficial i validesa en tot el territori de l'Estat i de titulacions pròpies de grau que 
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està matriculat com a mínim de 30 crèdits, corresponents a les assignatures del 
pla d’estudis conduent al títol escaient.  
 

b) No obstant, l’estudiantat de grau al que li quede un nombre de crèdits inferior a 
30 per a finalitzar els estudis, o el de màster o doctorat al que li quede un 
nombre de crèdits inferior a 12, gaudirà d’aquest dret durant un màxim de dos 
cursos acadèmics, sempre que en cadascun d’aquests es matricule de tots els 
crèdits que li falten  

 
2. L'estudiantat que no compleix els requisits establerts en els paràgrafs anteriors, o 
deixa de complir-los durant el mandat, no pot gaudir de la condició de persona elegida.  
 
3. No és personal elector ni elegible l'estudiantat que està matriculat en ensenyaments 
que s'imparteixen als centres docents adscrits.  
 
Article 4. Exercici del dret de sufragi. 
 
1. Les eleccions s’han de realitzar mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret.  
 
2. El dret de sufragi és personal i intransferible; no es pot exercir mai per delegació.  
 
3. Tota persona electora ha d’exercir el dret de sufragi en la secció en què es troba 
inscrit i a la mesa electoral que li correspon, sense perjudici de les disposicions sobre el 
vot per correu i vot anticipat.  
 
4. Cap persona pot ser obligada o coaccionada, sota cap pretext, a exercir el dret de 
sufragi ni a revelar el sentit del seu vot.  
 
Article 5. Fórmula electoral. 
 
La fórmula electoral aplicable és la majoritària, tant per als òrgans col·legiats com per 
als òrgans unipersonals, excepte per a l’elecció del Rectorat, amb les particularitats 
assenyalades en els Estatuts, els reglaments marcs, els de règim intern de cada òrgan i 
en aquesta Normativa. 
 
 

Capítol II. Administració electoral 
Secció 1a. Junta Electoral 

 
Article 6. La Junta Electoral. 
 
1. La Junta Electoral té per finalitat garantir, en els termes d’aquesta Normativa, la 
transparència i l’objectivitat del procés electoral i el principi d’igualtat, així com 
procurar l'observança del principi de presència equilibrada d’ambdós sexes en les 
candidatures electorals. 
 
2. La durada del mandat dels membres electes és de quatre anys, excepció feta de la 
representació de l'estudiantat, que s’ha de renovar cada dos anys sense perjudici de les 
substitucions que es puguen fer per baixa.  
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3. Els membres de la Junta Electoral elegits són nomenats pel Rectorat i continuen el 
seu mandat fins que es nomenen les persones que els substitueixen.  
 
4. Els membres de la Junta Electoral són inamovibles i només poden ser suspesos amb 
expedient previ obert pel Consell de Govern, per acord de la majoria absoluta.  
 
5. Tots els membres de la Junta Electoral han de tindre la suplència corresponent, que 
passa a ocupar definitivament el seu càrrec per cessament de la persona titular i quan 
aquesta concorre a unes eleccions de competència de la Junta Electoral. En casos 
d’absència laboral justificada, la Junta Electoral decidirà si la previsible duració 
d’aquesta aconsella una substitució temporal. 
 
Article 7. Funcionament. 

 
1. Les sessions de la Junta Electoral es convoquen per la Presidència amb almenys 48 
hores d’antelació. Per ordre seua, la Secretaria pot realitzar aquesta convocatòria. 
 
2. Perquè una sessió de la Junta siga vàlida, és indispensable que hi siguen presents 
almenys tres dels membres, i sempre la Presidència i la Secretaria.  
 
3. Es poden celebrar reunions convocades d’urgència amb 24 hores d’antelació. 
Tanmateix la Junta Electoral es podrà reunir sense convocatòria prèvia en període 
electoral per raons justificades, a fi de tractar qualsevol assumpte sempre que hi siguen 
presents tots els seus membres i que accepten per majoria que la sessió es desenvolupe. 
 
4. Sense perjudici del punt anterior, en casos d’urgència la Presidència de la Junta 
Electoral podrà adoptar els acords necessaris per a l'adequat desenvolupament dels 
processos electorals i l’exercici dels drets electorals, que hauran de ser ratificats per la 
Junta Electoral en un termini màxim de 48 hores. 
 
5. Els acords s’adopten per majoria de vots dels membres presents. El vot de la 
Presidència és de qualitat.  
 
Article 8. Competències. 
 
1. Són competències de la Junta Electoral, a més de les generals d’organització dels 
processos electorals i sense perjudici de les atribuïdes als altres òrgans de la universitat, 
les següents de caràcter normatiu: 
  

a. Desenvolupar les normes electorals.  
b. Interpretar les normes per les quals es regeix el procés electoral.  
c. Suplir, mitjançant les disposicions oportunes, les deficiències o llacunes 

que s’hi puguen advertir.  
d. Elaborar el cens electoral de la Universitat i publicar-lo. 
e. Dirigir i coordinar l’actuació dels òrgans o les comissions dependents de 

la Junta Electoral que es puguen crear.  
f. Elaborar el calendari electoral a sol·licitud de l’òrgan competent per a 

convocar les eleccions.  
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g. Proclamar, si és el cas, la llista provisional i definitiva de candidatures 
als òrgans unipersonals i als col·legiats, com també els resultats 
definitius de les eleccions i les candidatures electes.  

h. Distribuir, si és el cas, el nombre de representació elegible en cada 
procediment electoral, així com la resolució dels recursos que 
s’interposen contra aquesta distribució.  

i. Resoldre les consultes que li facen i dictar instruccions en matèria de la 
seua competència.  

j. Expedir, si és el cas, les certificacions censals específiques.  
 

2. Són competències de la Junta Electoral de caràcter organitzatiu:  
 

a. Organitzar el procediment d’emissió del vot i determinar el nombre de 
meses electorals, així com la ubicació.  

b. Realitzar el sorteig dels membres titulars i suplents de les meses 
electorals.  

c. Examinar les excuses que puguen al·legar les persones elegides per a 
formar part de las meses electorals.  

d. Designar les persones electores, amb la condició de que siguen membres 
de la comunitat universitària i sempre que no reunisquen la condició de 
candidates, que estimen més adequades per a formar part de les meses 
electorals en el supòsit d’inassistències a la constitució d’aquestes o 
durant el curs de les votacions.  

e. Dirigir i coordinar l’actuació de les meses electorals.  
f. Lliurar a les meses electorals, abans de que finalitze la votació, els sobres 

amb els vots anticipats.  
g. Realitzar el sorteig per a desfer els empats que es produïsquen entre les 

candidatures electes.  
h. Fer la provisió d’urnes, cabines, paperetes i sobres.  
i. Trametre al Rectorat les qüestions disciplinàries que es produïsquen en 

relació amb els actes electorals.  
j. Aquelles altres recollides en aquesta normativa, així com les que no 

estan atribuïdes per una altra norma a un altre òrgan de la Universitat i 
guarden relació amb la gestió i control dels processos electorals.  

k. Instruir i dirigir al personal d’administració i serveis designat per la 
Secretaria General per al suport a la Junta Electoral durant el 
desenvolupament dels processos electorals. 

 
3. A més de les funcions indicades en l’apartat anterior, correspon a la Junta Electoral:  
 

a. Elaborar el model oficial a què haurà d’ajustar-se l’escrit de presentació de 
candidatures, les paperetes i les credencials de les persones interventores, així 
com qualsevol altra documentació relacionada amb les seues funcions. 

b. Elaborar els models d’actes de constitució de meses electorals, d’escrutini i de 
proclamació electa.  

c. Elaborar un manual d’instruccions sobre les funcions de les meses electorals.  
d. Resoldre les reclamacions que s’interposen contra les resolucions provisionals 

de la Junta Electoral.  
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4. La Junta Electoral podrà delegar en la Presidència atribucions de la seua competència 
a fi d’aconseguir una major agilitat i eficàcia en l’actuació, exceptuant les 
proclamacions definitives, la resolució de reclamacions i el desenvolupament de les 
normes electorals. 
 
5. Els òrgans de govern unipersonals dels departaments, instituts i centres distribuiran 
entre els seus membres la informació que els siga proporcionada per la Junta Electoral 
relativa als processos electorals del seu interès. 
 
Article 9. Recursos contra les decisions de la Junta Electoral. 
 
D’acord amb l’article 159.2 dels Estatuts, es pot interposar recurs d’alçada contra les 
resolucions i els actes definitius de la Junta Electoral davant el Rectorat, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 
Secció 2a. Meses electorals 

 
Article 10. Les meses electorals. 
 
Les eleccions s’organitzen dividint, si és el cas, la circumscripció electoral en seccions i 
meses electorals. La Junta Electoral ha de determinar el nombre, com també 
l’emplaçament i la distribució entre les persones electores de les meses electorals i les 
ha de situar en llocs de fàcil accés.  
 
Article 11. Composició. 
 
La composició de la mesa electoral s’ha d’ajustar als criteris següents:  

 
1. La mesa electoral està formada per una presidència i dos vocalies.  

 
2. Els càrrecs de presidència i vocalia de les meses electorals són obligatoris. La 

inassistència no justificada dels membres de les meses electorals pot donar lloc a 
les sancions oportunes.  

 
3. Sempre que siga possible, pertanyeran a diversos sectors i, en el cas del personal 

docent i investigador i del d’administració i serveis, amb dedicació a temps 
complet. La designació s’ha de notificar amb temps suficient a les persones 
interessades, les quals tenen un termini de dos dies des de la notificació per 
al·legar, davant la Junta Electoral, una causa justificada i documentada que els 
impedisca acceptar el càrrec. La Junta Electoral decidirà i comunicarà, si és el 
cas, la substitució que s’hi ha produït.  

 
4. No poden formar part de les meses electorals per incompatibilitat els membres 

de la Junta Electoral, de les candidatures i les seues representacions. 
 
Article 12. Funcions. 
 
Les funcions de les meses electorals s’han d’ajustar als següents criteris: 
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a. Les eleccions s’han de fer davant les meses electorals constituïdes d’acord amb 
la Normativa electoral i les disposicions dictades per la Junta Electoral.  

b. La Junta Electoral ha de determinar el nombre d’urnes de cada mesa.  
c. La mesa ha de comptar en tot moment amb la presència, com a mínim, de dos 

dels seus membres.  
d. La presidència de la mesa té, dins del local electoral, autoritat per a conservar 

l’ordre i assegurar la llibertat de les persones electores i fer complir les normes.  
 

TÍTOL II. DESENVOLUPAMENT DELS PROCESSOS ELECTORALS 
Capítol I. Convocatòria d’eleccions i publicació del cens electoral 

 
Article 13. La convocatòria d’eleccions. 
 
La convocatòria d’eleccions ha de seguir els tràmits següents:  
 

a. L’inici de tots el processos electorals, llevat de les eleccions al Claustre i del 
Rectorat, s’ha de fer per acord del Consell de Govern a instància de l’òrgan 
afectat, excepte disposició superior expressa en contra, amb les dades que 
propose la Junta Electoral i s’ha de publicar al Servei d'Informació del Campus. 
 

b.  Entre la publicació de la convocatòria i la celebració de les eleccions ha de 
transcórrer, com a mínim, un període de 30 dies. 
 

c. L’acord de convocatòria ha de fixar el calendari electoral i la data de celebració 
de les eleccions. A més ha de figurar, almenys: el període de presentació de 
candidatures, la data de la proclamació provisional de les candidatures, el 
període de reclamacions, la data de la proclamació definitiva de candidatures, el 
període de la campanya electoral en el seu cas, el període per a emetre el vot 
anticipat i per correu en el seu cas, la data de les eleccions, la data de la 
proclamació provisional dels resultats, el període de reclamacions als resultats 
provisionals de les eleccions i la proclamació definitiva dels resultats. 

 
Article 14. Dades electorals. 
 
1. Les dades electorals que han de figurar en el cens són les següents: el nom i els 
cognoms complets de cada membre de la comunitat universitària i, en el seu cas, el 
número del DNI o del document d’identificació personal corresponent.  
 
2. Pel que fa a l'estudiantat, s’hi ha d’indicar si està matriculat en grau, màster o 
doctorat i també la titulació o titulacions i el centre. 
 
3. Pel que fa al professorat, s’hi ha d’indicar si es tracta de personal funcionari, 
contractat i en formació o personal becari, i la seua dedicació a temps complet o parcial. 
A més, cal indicar-hi el centre o el departament.  
 
4. A més del personal docent i investigador, funcionari, contractat i en formació, en els 
termes expressats en l’article 96 dels Estatuts, a l’efecte electoral també tenen la 
mateixa consideració les persones que, a la data de tancament del cens, estan 
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contractades en règim laboral d’acord amb l’article 97 dels Estatuts o gaudeixen de les 
beques esmentades en l’article 111.1 dels Estatuts.  
 
5. En relació al personal d’administració i serveis ha de figurar el centre, el departament 
o el servei al qual està adscrit.  
 
Article 15. Cens electoral. 
 
l. El cens electoral s’ha de fer públic abans de la realització de les eleccions, amb 
antelació suficient i, com a mínim, 30 dies abans de la celebració de les eleccions als 
òrgans col·legiats i Rectorat i a la resta d’òrgans unipersonals als qui resulte d’aplicació 
aquesta disposició. 
 
2. L’elaboració del cens ha d’atendre els criteris següents: 
 

a. El cens electoral conté qui reuneix els requisits per a ser persona electora i no 
està privada definitivament o temporalment del dret de sufragi.  

b. El criteri general d’ordenació del cens electoral general és l’ordre alfabètic dels 
cognoms i dels noms.  

c. Per a l’elecció s’ha d’utilitzar el cens electoral vigent el dia de la convocatòria, 
amb les modificacions que s'hagen pogut realitzar conforme a l’article següent.  

 
Article 16. Procediment de rectificació del cens. 
 
El procediment de rectificació del cens serà:  
 

a. Com a mínim, en els vuit dies següents a la publicació provisional del cens 
qualsevol persona interessada pot presentar reclamacions sobre les dades davant 
la Junta Electoral. 
 

b. La Junta Electoral, d’acord amb el calendari electoral, resoldrà les reclamacions 
presentades i, si és el cas, manarà fer les rectificacions pertinents que hauran 
d’exposar-se en la publicació definitiva del cens  

 
c. La Junta Electoral pot, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, 

esmenar les errades que figuren en el cens i ho notificarà, en el seu cas, a les 
persones interessades. 
 

d. Si al llarg d’un procés electoral es produeix el canvi de sector d’alguna persona 
electora, es podrà modificar el cens electoral incloent-hi aquest canvi perquè 
puga exercir el dret al vot. 
 
 

Capítol II. Candidatures i campanya electoral 
Secció 1a. Presentació i proclamació de candidatures 

 
Article 17. Les candidatures. 
 
1. Poden presentar candidatura les persones que, d’acord amb el que estableix aquesta 
normativa, tenen la condició d’elegibles.  
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2. Les candidatures s’han de presentar necessàriament al Registre General de la 
Universitat, mitjançant un escrit dirigit a la Junta Electoral, dins del termini que 
establisca el calendari electoral.  
 
3. Una vegada presentades, les candidatures no poden ser objecte de modificacions, 
excepte error formal o per requeriment d’esmena per part de la Junta Electoral. 
 
4. Si hi ha renúncia, defunció de la persona candidata, pèrdua del dret de sufragi o algun 
altre motiu d’impediment amb anterioritat al dia de la votació, la Junta Electoral ho ha 
de posar en coneixement de les meses electorals corresponents a l’efecte derivat de la 
present normativa. 
 
5. L’escrit de presentació de cada candidatura ha d’estar signat per tots els membres i 
les suplències, si és el cas, i s’ha d’ajustar al model establert per la Junta Electoral, el 
qual haurà d’incloure com a mínim les següents dades: noms i cognoms de la 
candidatura, número del document nacional d’identitat, procés electoral i el sector pel 
qual es presenta la candidatura.  
 
Article 18. Candidatures en les eleccions a òrgans col·legiats. 
 
1. En les eleccions als òrgans col·legiats poden presentar-se candidatures individuals i 
col·lectives. 
 
2. Les candidatures individuals poden incorporar el nom d’una persona suplent a 
l’efecte de substituir amb caràcter definitiu la persona titular només en el cas de pèrdua 
de la condició de representació per aquesta última persona.  
 
El vot a una candidatura comporta, simultàniament, el vot a la persona suplent. En el cas 
de que una candidatura no incorpore una suplència, la seua baixa no dóna lloc a la 
substitució.  
 
3. Les candidatures col·lectives poden optar per presentar una suplència per cada titular 
o un mínim d’una quarta part de suplències. Aquesta quarta part s’ha d’arrodonir a 
l’alça quan la xifra resultant dóna una fracció igual o superior a la meitat d’un nombre 
sencer per cada llista. Si s’opta per la possibilitat d’establir el mínim d’una quarta part 
de suplències, s’entén que les candidatures suplents ho són de qualsevol de les 
candidatures titulars que figuren en la llista i en el seu ordre.  
 
4. Cap persona candidata o suplent es pot presentar com a titular ni com a suplent d’una 
altra candidatura.  
 
Article 19. Proclamació provisional de les candidatures. 
 
1. La Junta Electoral, finalitzat el termini de presentació de candidatures, ha de portar a 
terme la proclamació provisional d’aquestes en el termini assenyalat en el calendari 
electoral.  
 
2. Aquesta proclamació ha d’incloure, almenys, el nom de les persones candidates i, si 
és el cas, el de les persones suplents i la sigla o denominació que identifique la 
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candidatura a què pertany. Així mateix, la Junta Electoral, en el termini indicat, ha de 
publicar una relació de les persones candidates no proclamades amb expressió de la 
causa de la no proclamació.  
 
3. En el termini assenyalat en el calendari electoral, les persones candidates 
proclamades i excloses provisionalment i les seues representacions, poden interposar 
una reclamació davant la Junta Electoral. 
 
Article 20. Proclamació definitiva de les candidatures. 
 
La Junta Electoral no portarà a terme la proclamació definitiva de les candidatures que 
incompleixen els requisits assenyalats en els articles 17 i 18.  
 
Article 21. Nova convocatòria d’eleccions. 
 
Si una vegada convocades les eleccions no s’hi han presentat candidatures s’ha de 
convocar una nova elecció. 
 
Article 22. Representació de les candidatures. 
 
Les candidatures que concorren a les eleccions poden designar representació en un 
nombre no superior a cinc, mitjançant un escrit presentat al Registre General de la 
Universitat i dirigit a la Junta Electoral en el qual han de constar les dades 
d’identificació i la conformitat de les designacions. La Junta Electoral ha de remetre a 
les representacions tots els emplaçaments i notificacions relatius al seu personal 
representat. Les representacions han de figurar en el cens electoral.  
 
Article 23. El personal interventor. 
 
Les representacions de les candidatures poden sol·licitar, d’acord amb les dates 
assenyalades per la Junta Electoral, l’acreditació d’una persona interventora de la 
candidatura per a cadascuna de les meses electorals, mitjançant un escrit presentat al 
Registre General de la Universitat i adreçat a la Junta Electoral. Aquesta ha de lliurar les 
acreditacions corresponents a les presidències de les meses electorals, on ha de figurar 
el nom de la candidatura i el símbol. Les persones interventores han de figurar en el 
cens electoral. 
 

Secció 2a. Campanya electoral 
 
Article 24. La campanya electoral.  
 
1. La campanya electoral, en el cas de que estiga prevista en el calendari, durarà fins al 
dia anterior al que se celebre la votació. Des de l'inici d’aquesta jornada fins a la 
finalització de l’escrutini no es poden portar a terme reunions o actes de propaganda 
electoral.  
 
2. Les persones o els col·lectius que han presentat candidatures a les eleccions poden 
realitzar la difusió de la identitat de les candidatures i dels seus programes electorals 
utilitzant, dins del termini establert, els mitjans que estimen adients, tot respectant les 
normes contingudes en aquesta Normativa i les instruccions de la Junta Electoral, així 
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com el dret a la intimitat i a la pròpia imatge de les persones. En cap cas el debat 
electoral pot vulnerar les normes de correcta convivència i el respecte entre les 
candidatures.  
 
3. La informació escrita que es facilite mitjançant cartells, pancartes o fulls només pot 
fixar-se als taulers o espais expressament disposats a cada campus per a la campanya 
electoral. La fixació de la informació s’ha de fer respectant aquella altra que ja hi siga i 
que estiga vigent. Si alguna candidatura ho sol·licita, o no hi ha espai suficient, la Junta 
Electoral n’ha de fer una distribució equitativa.  
 
4. Les candidatures poden oferir informació oral o escrita en espais disposats a l’efecte, 
en el web de la Universitat i en els taulers que el personal auxiliar de serveis instal·le en 
els espais adients del campus.  
 
5. La realització d’actes públics, com ara presentacions, xerrades, taules rodones, 
presentació de candidatures, etc., s’ha d’efectuar en els locals tancats reservats amb 
aquesta finalitat per l’òrgan encarregat de reservar espais. Les candidatures interessades 
han de sol·licitar la utilització d’aquests locals a l’òrgan indicat per escrit i 
preferiblement a l'inici de la campanya. L’escrit s’ha de presentar al Registre General o 
s’ha d’enviar per correu electrònic a la direcció del centre. La Junta Electoral ha de 
resoldre les reclamacions que es presenten sobre aquesta qüestió.  
 
Article 25. Despeses electorals. 
 
El Consell de Govern pot acordar sufragar despeses electorals de les diferents 
candidatures. La fórmula que determinarà la Junta Electoral diferenciarà entre 
candidatures individuals i col·lectives i es repartirà d’una manera equitativa tenint en 
compte les despeses justificades i els resultats de les eleccions.  
 
Article 26. Mesures disciplinàries, sancionadores i de rescabalament. 
 
1. La contravenció d’aquestes normes podrà donar lloc a l’adopció de les 
corresponents mesures disciplinàries o sancionadores per part dels òrgans competents. 
 
2. Les actuacions de les candidatures que causen danys en el mobiliari o instal·lacions 
de la Universitat o li generen despeses per neteja, reparació, substitució, etc., podran ser 
repercutides contra qui figure com a representació de la candidatura, i en tot cas seran 
detretes de les eventuals aportacions econòmiques per les despeses electorals que li 
pogueren correspondre. 

 
Capítol III. Votació 

Secció 1ª. Paperetes electorals 
 
Article 27. Les paperetes de votació. 
 
1. La Junta Electoral ha d’aprovar el model oficial de sobres i paperetes d’acord amb els 
criteris establerts en aquesta Normativa per a cadascuna de les eleccions i n’ha 
d’assegurar la disponibilitat per a l’exercici del dret de sufragi.  
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2. En les eleccions als òrgans unipersonals de govern, s’ha d’assignar a cada 
candidatura un número i, mitjançant el procediment d’insaculació, s’han d’ordenar en la 
llista de les paperetes de votació. 
 
3. Per a la representació a òrgans de govern col·legiats, les paperetes s’han d’ordenar 
per candidatures i les individuals s’han d’agrupar sota el títol de candidatures 
individuals. Totes elles poden usar un anagrama o logotip identificador. 
 
4. L’ordre de les persones que formen les candidatures col·lectives és el que figura a 
l’escrit de presentació davant la Junta Electoral.  
 
5. A les eleccions als òrgans col·legiats s’ha d’assignar a cada candidatura un número i 
mitjançant el procediment d’insaculació, s’ha d’ordenar la llista de les paperetes.  
 
6. Pel que fa a l’ordre de les candidatures agrupades sota el títol d’individual, s’ha 
d’assignar un número a cadascuna i, mitjançant el procediment d’insaculació, s’ha 
d’ordenar la llista.  
 
7. En les paperetes, a més de les dades que identifiquen les candidatures, ha de figurar el 
nombre màxim de candidatures que es poden votar.  
 

Secció 2ª. Vot anticipat i per correu 
 

Article 28. Vot anticipat.  
 
1. Es podrà emetre el vot anticipadament en el període fixat al calendari electoral.  
 
2. La papereta electoral i fotocòpia acreditativa de la identitat ha de presentar-se al 
Registre General de la Universitat, on es trobaran disponibles les paperetes i els sobres 
per a la votació.  
 
3. Els funcionaris del Registre General han de comprovar que la persona que presenta la 
documentació és la titular del document d’identificació original del qual s’adjunta una 
fotocòpia. A continuació, i davant de la persona interessada, s’introduirà en el sobre 
obert la fotocòpia del document d’identificació i el sobre tancat que conté el vot. El 
sobre gran es tancarà i se segellarà creuant-hi la solapa.  
 
4. A la part exterior del sobre més gran ha de constar la indicació de què es tracta d’un 
vot anticipat, la referència al procés electoral, el número de registre d’entrada, la 
persona que envia el vot i el destinatari, que és la Junta Electoral. 
 
5. Les persones funcionàries del Registre General han de trametre els sobres de la 
votació a la Junta Electoral, per tal que aquesta els lliure a la presidència de la 
corresponent mesa electoral abans de que comence la votació.  
 
6. La presidència de la mesa electoral en què s’han presentat vots anticipats, després de 
la votació, ha d’obrir els sobres lliurats per la Junta Electoral i ha de comprovar amb el 
document d’identitat que la persona que vol votar està inclosa en el cens i no ha votat ja. 
A continuació, ha de marcar amb un senyal en la llista que aquesta persona vota i ha 
d’adjuntar el sobre tancat a la resta dels vots emesos.  
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7. Les còpies dels documents d’identitat de les persones que han exercit el vot anticipat 
s’han d’incorporar a la documentació que acompanye l’acta de la votació. Els sobres 
oberts s’han de destruir.  
 
Article 29. Vot per correu. 
 
1. Les persones que prevegen que en la data de la votació presencial i de l'anticipada no 
poden exercir justificadament el seu dret de sufragi, poden emetre el seu vot per correu, 
en el cas de que estiga previst al calendari electoral. 
 
2. El vot és vàlid si es compleixen els requisits següents: 
 

a) La persona electora ha de sol·licitar a la Junta Electoral, en el termini 
previst al calendari electoral i per mitjans electrònics el vot per correu, on 
indicarà les eleccions en les quals el vol emetre i l’adreça postal on 
dirigir-se . 

b) La Junta Electoral n’ha de comprovar la inclusió de la persona sol·licitant 
en el cens i remetre-li la documentació corresponent. 

c) La persona electora ha d’emplenar la papereta de vot i introduir-la en el 
sobre corresponent, que no ha de tenir cap senyal o esment.  

d) La persona electora ha posar en un sobre la fotocòpia del Document 
Nacional d'Identitat junt amb el sobre amb la papereta del vot, i una 
vegada tancat el remetrà a la Junta Electoral. 

e) Perquè es puga acceptar el vot per correu aquest ha d’estar en poder de la 
Junta Electoral amb antelació suficient de la celebració de les eleccions. 

 
3. La presidència de la mesa electoral en què s’han presentat vots per correu, després de 
la votació, ha d’obrir els sobres lliurats per la Junta Electoral i ha de comprovar amb el 
document d’identitat que la persona que vol votar no ha votat ja. A continuació, ha de 
marcar amb un senyal en la llista que aquesta persona vota i ha d’adjuntar el sobre 
tancat a la resta dels vots emesos.  
 
Article 30. Confirmació de la recepció del vot per correu. 
 
La confirmació de la recepció del vot per correu es farà mitjançant comunicació 
electrònica, d’acord amb el que estableixen les normes de la Universitat Jaume I sobre 
la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions en els 
procediments administratius i la resta de legislació aplicable. 
 
Article 31. Destrucció dels vots anticipats o per correu. 
 
Els vots rebuts anticipadament i per correu de persones que no figuren en el 
corresponent cens electoral o hagen perdut el seu dret al sufragi actiu, seran destruïts per 
la Junta Electoral. Prèviament es posaran a disposició de les persones interessades 
durant tres dies perquè els retiren, el que serà comunicat per mitjans electrònics. També 
es farà així amb els vots anticipats i per correu de qui haja votat presencialment, que 
hauran de tornar-se a la Junta Electoral per la presidència de les meses. 
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Secció 3a. Votació presencial 
 
Article 32. La votació presencial.  
 
Constituïda la mesa, la votació s’obri i continua sense interrupció fins la finalització a 
l’hora determinada amb l’antelació suficient per la Junta Electoral, excepte si, amb 
anterioritat, la totalitat de les persones electores del col·legi o sector pertanyent a un 
col·legi han emès el seu vot.  
 
Article 33. El dret de vot. 
 
1. El dret de votar s’acredita per la inscripció en el cens o per certificació de la 
Secretaria General, o de la Secretaria de la Junta Electoral per delegació seua, i en els 
dos casos per la identificació de la persona electora mitjançant la presentació del 
Document Nacional d'Identitat, passaport, permís de conduir o carnet de la Universitat 
Jaume I.  
 
2. S’han d’arbitrar els mecanismes necessaris per a garantir el secret del vot.  
 
3. Finalitzada la votació s’inicia l’escrutini, que no es pot suspendre una vegada s’ha 
iniciat, excepte en casos de força major.  
 
Article 34. El vot nul.  
 
1. Es considerarà nul: 

 
a. El vot emès en sobre o papereta diferent del model oficial, així com aquell emès 

en una papereta sense sobre o en un sobre que conté més d’una papereta.  
b. Es consideren també nul·les les paperetes en què hi apareix qualsevol esmena o 

ratlladura.  
c. Es consideren nul·les les paperetes en què s’hi ha assenyalat un nombre de 

candidatures superior a aquell que legalment o reglamentàriament està estipulat.  
d. Es consideren vots nuls les paperetes amb signes, indicacions o senyals que 

permeten dubtar de la voluntat efectiva de la persona electora.  
 
2. La resta de vots es consideren vàlids.  
 
3. Es consideren vots en blanc els sobres que no contenen paperetes o les paperetes que 
no contenen cap indicació a favor de cap de les candidatures.  

 
Secció 4ª. Escrutini 

 
Article 35. L’escrutini.  
 
1. A l’hora indicada per la Junta Electoral, la presidència de la mesa ha de declarar 
tancada la votació i ha de començar l’escrutini, que és públic.  
 
2. Si alguna persona interventora o, de no existir, candidatura o representació seua, té 
dubtes sobre el contingut d’una papereta llegida en l’escrutini, pot demanar en l’acte 
poder examinar-la i s’ha de concedir.  
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3. Fet el recompte de vots, la presidència ha de preguntar si hi ha cap al·legació contra 
l’escrutini per part de les persones interventores o, de no existir, candidatures o 
representacions seues, i si no n’hi ha o després de ser resoltes per la mesa les que s’hi 
presenten, ha d’anunciar en veu alta el resultat, i especificar el nombre de votacions, el 
de paperetes en blanc, el de paperetes nul·les i el de vots obtinguts per cada candidatura. 
 
4. A continuació, les paperetes extretes de les urnes s’han de lliurar per a destruir-les al 
personal designat per la Secretaria General, qui procedirà en l’espai de temps més breu 
possible. Mentrestant, quedaran sota la seua custòdia amb excepció d’aquelles a les 
quals s’ha negat validesa o han sigut objecte d’alguna reclamació, les quals s’han d’unir 
totes a l’acta original una vegada rubricades pels membres de la mesa, i s’arxivaran amb 
l’acta.  
 
Article 36. L’acta. 
 
Concloses totes les operacions anteriors, la presidència i les vocalies de la mesa han 
d’estendre l’acta, en la qual s’han d’expressar detalladament el nombre de persones 
votants, el de vots vàlids, vots nuls, vots en blanc i el dels vots obtinguts per cada 
candidatura i s’han de consignar sumàriament les reclamacions i protestes formals 
realitzades, si és el cas, per les candidatures o per les seues representacions i les 
persones interventores, amb els vots particulars dels membres de la mesa, si n’hi han. 
Així mateix, s’hi ha de consignar qualsevol incident que s'haja produït. L’acta han de 
signar-la també les persones interventores. 
 
Article 37. Entrega de l’acta.  
 
Cada mesa electoral ha d’entregar a la Junta Electoral l’acta d’elecció immediatament 
finalitzat l’escrutini, que justificarà la seua recepció. 
 
Una còpia de l’acta es fixarà de forma visible en la secció electoral. 
 
Article 38. La finalització del procés electoral. 
 
Finalitzat el procés electoral, totes les actuacions passen a l’arxiu de la Universitat. La 
Secretaria General ha d’estendre els certificats corresponents.  
 

Secció 5a. Proclamació de resultats 
 
Article 39. Proclamació de resultats. 
 
1. Contra la proclamació provisional dels resultats que realitze la Junta Electoral es pot 
interposar reclamació en el termini assenyalat al calendari.  
 
2. La reclamació s’ha de resoldre en el termini màxim de tres dies des de la finalització 
del termini de reclamacions, després dels quals es farà la proclamació definitiva dels 
resultats.  
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TÍTOL III. ELECCIÓ DE REPRESENTACIÓ ALS ÒRGANS COL·LEGIATS 
Capítol I. Disposicions generals 

 
Article 40. Eleccions a òrgans col·legiats.  
 
L’elecció de la representació en els òrgans col·legiats dels sectors corresponents es 
realitzarà pels respectius membres que hi pertanyen.  
 
Article 41. Convocatòria d’eleccions a òrgans col·legiats.  
 
La convocatòria d’eleccions de membres a òrgans col·legiats s’ha de fer, com a mínim, 
45 dies abans de la finalització del mandat. Les eleccions han de tenir lloc quan ho fixe 
el calendari electoral aprovat en el Consell de Govern, excepte les eleccions al Claustre.  
 
Article 42. La votació a òrgans col·legiats.  
 
1. La votació es farà pel sistema de llistes obertes, en les quals ha de figurar el nom i els 
cognoms de les persones candidates, mitjançant paperetes que han de ser diferents per a 
cada sector, normalitzades per la Junta Electoral. 
 
2. Per a garantir una major representativitat s’actuarà de la següent manera: l’electorat 
pot votar un nombre igual o menor de les tres quartes parts per excés del nombre de 
representacions que corresponen al sector en què estan enquadrats. Aquesta xifra s’ha 
d’especificar en la papereta amb tota claredat.  
 
3. Les candidatures col·lectives han de tenir com a màxim un nombre total de membres 
igual al de llocs que s’han de cobrir i les suplències corresponents. 
 
4. Si en la proclamació definitiva de candidatures existeix un nombre igual o superior de 
llocs a cobrir que de membres, les persones proclamades s’entenen elegides 
automàticament sense que hi haja procés d’elecció, sempre que legalment o 
reglamentàriament no s'establisquen unes majories especials.  
 
Article 43. Elecció de les candidatures.  
 
1. Resultaran elegides les candidatures que han obtingut el nombre major de vots fins al 
límit del nombre de llocs que s’han de cobrir. 
 
2. En cas d’empat, queden proclamades les candidatures en funció de la seua antiguitat 
en aquesta Universitat en qualsevol tipus de relació laboral o funcionarial o, en cas 
d’empat el de més edat, excepte en el cas de l'estudiantat en el qual s’ha de resoldre 
mitjançant un sorteig.  
 
Article 44. Pèrdua de la condició de representació. 
 
1. La condició de representació als òrgans col·legiats es perd per les causes següents:  
 

a. Per renúncia, comunicada per escrit a l’òrgan col·legiat.  
b. Per deixar de pertànyer a aquesta comunitat universitària.  
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c. Per deixar de pertànyer al col·lectiu definit per a cada elecció pel qual va ser 
elegida la persona.  

d. Per finalització del termini per al qual va ser elegida la persona.  
e. La condició de representació de l'estudiantat als òrgans col·legiats es perd, a 

més, pel fet de cursar estudis en un altre curs, grau, centre o departament 
diferent a aquell del qual és representació.  

f. Per la inassistència reiterada, d’acord amb el que estableix el reglament intern 
dels diferents òrgans.  

 
2. Una vegada han acabat el mandat, la representació als òrgans col·legiats continua en 
l’exercici de les seues funcions fins al nomenament de les noves representacions. 
 
Article 45. Baixes en els òrgans col·legiats. 
 
1. Si es produeix la baixa d’una representació als òrgans col·legiats, la plaça és ocupada 
per la suplència. Si no hi ha suplència i sempre que siga necessari per al bon 
funcionament de l’òrgan, s’han de convocar eleccions parcials. En aquest cas, les 
representacions electes que cobreixen les vacants produïdes ocupen el càrrec durant el 
període de temps que resta per a la finalització del mandat.  
 
2. No hi poden haver eleccions parcials si han transcorregut les tres quartes parts de 
mandat de l’òrgan corresponent, excepte que legalment o estatutàriament s'establisca 
una altra cosa.  
 
3. En produir-se la renúncia en bloc de tots els membres d’un òrgan col·legiat, l’òrgan 
competent, en el termini més breu possible, ha de convocar noves eleccions. Tots els 
terminis del procediment electoral queden reduïts a la meitat dels previstos per al 
procediment ordinari.  
 
Article 46. Conseqüències de l’adquisició de la condició de membre nat. 
 
Si una persona electa es converteix en membre nat, no es portarà a terme la seua 
substitució en l’òrgan per al qual havia sigut elegida, excepte si renuncia expressament a 
la condició de membre electe. En tot cas, únicament tindrà un sol vot. 

 
Capítol II. Claustre de la Universitat 

 
Article 47. Membres del Claustre. 
 
1. A més dels membres nats, el Claustre universitari està format per 139 membres 
claustrals per representació dels diferents sectors i elegits per aquests per sufragi 
universal, lliure, igual, directe i secret. 
 
2. La composició per sectors dels membres claustrals electes és la següent: 
 

a) Professorat funcionari doctorat pertanyent als cossos docents universitaris amb 
vinculació permanent a la universitat: 71 claustrals. 

b) Personal docent i investigador no doctorat, personal contractat i ajudant: 14 
claustrals. 

c) Personal becari: 1 claustral.  
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d) Estudiantat: 37 claustrals. 
e) Personal d’administració i serveis: 16 claustrals. 

 
3. La Universitat Jaume I és una circumscripció electoral única. 
 
4. Els membres claustrals elegits en representació dels sectors respectius s’han de 
renovar cada quatre anys, tret del grup de l'estudiantat que ho faran cada dos anys.  
 
Article 48. Persones electores i elegibles al Claustre. 
 
Són persones electores i elegibles:  

 
a) En el sector del professorat funcionari doctorat pertanyent als cossos docents 

universitaris amb vinculació permanent a la universitat: el professorat funcionari 
de la Universitat Jaume I dels cossos docents universitaris, que té el títol de 
doctorat i que estiga en actiu. 

 
b) En el sector del personal docent i investigador no doctorat, personal contractat i 

ajudant: el personal docent i investigador funcionari dels cossos docents 
universitaris que no té el títol de doctorat, el funcionariat interí i el personal 
docent i investigador contractat de la Universitat Jaume I que estiga en actiu.  

 
c) En el sector del personal becari: les persones que gaudeixen de les beques 

esmentades en l’article 111.1 dels Estatuts de la Universitat Jaume I.  
 

d) En el sector del personal d’administració i serveis: el funcionariat, incloent-hi el 
personal interí i el personal laboral, fix i eventual de la Universitat Jaume I que 
estiga en actiu.  

 
e) En el sector de l'estudiantat: els qui reuneixen les condicions establertes en 

l’article 3 de la present normativa.  
 
Article 49. Convocatòria d’eleccions al Claustre. 
 
Les eleccions les ha de convocar el Rectorat almenys 45 dies abans de la finalització del 
mandat.  
 
Si per alguna raó el nombre de membres claustrals es redueix més d’un 25% s’hi hauran 
de convocar noves eleccions. 
 

Capítol III. Junta de Centre 
 
Article 50. Eleccions a Junta de Centre. 
 
1. La Junta Electoral, d’acord amb el que estableix el corresponent reglament de règim 
intern, ha de fixar el nombre de llocs que s’han de cobrir per a cada sector.  
 
2. La representació del PDI i del PAS s’ha d’elegir per i entre les persones adscrites en 
cada sector a cada centre. 
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a. El personal d’administració i serveis adscrit al centre està compost per: 
personal d’administració, de taller o de laboratori adscrit a un 
departament o institut que pertany al centre; personal d’administració de 
les unitats de gestió que pertanyen al centre; personal d’administració del 
centre i membres dels serveis que presten el seu treball habitualment en 
el centre.  

 
b. El personal docent i investigador s’adscriu al centre on pertany el seu 

departament.  
 
Article 51. Representació de l'estudiantat a les Juntes de Centre. 
 
1. La representació de l'estudiantat a les Juntes de Facultat o Escola Superior s’ha 
d’obtenir a partir de les eleccions a delegacions de curs. 
 
2. Per a cada Junta de Facultat i Escola Superior la Junta Electoral ha de determinar el 
nombre de llocs que s’han de cobrir per a l'estudiantat i per a la resta de sectors, d’acord 
amb els criteris establerts en el reglament del centre respectiu i amb els percentatges que 
fixa l’article 56 dels Estatuts de la Universitat Jaume I. 
 
3. Una vegada s’han proclamat les delegacions de curs se les ha de convocar a una 
reunió per tal d’elegir la coordinació de la titulació, segons el que estableix l’article 
119.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I. 
 
4. Si el nombre de personal representant de l'estudiantat en la Junta de Facultat i Escola 
Superior és igual al nombre de titulacions en el centre, les coordinacions de titulació han 
de ser personal representant de l'estudiantat en el centre. 
 
5. Si el nombre de personal representant de l'estudiantat en la Junta de Facultat i Escola 
Superior excedeix el nombre de titulacions del centre totes les coordinacions de titulació 
han de ser personal representant de l'estudiantat en el centre. 
 
A més, s’ha de portar a terme una elecció en la qual les delegacions de les titulacions 
impartides pel centre han d’elegir, entre si, un nombre de personal representant en la 
Junta de Centre igual a la diferència entre el nombre de titulacions del centre i el de 
personal representant de l'estudiantat en la Junta. 
 
Per a realitzar aquesta elecció la Junta Electoral, després del període per a la presentació 
de candidatures, ha de convocar totes les delegacions del centre a una reunió en la qual 
s’ha de fer l’elecció. L’elecció també es podrà portar a terme mitjançant votació 
electrònica. 
 
Si el nombre de candidatures és igual o inferior al de representacions que s’han d’elegir 
la Junta Electoral proclamarà directament el personal candidat. 
 
6. Si el nombre de representacions de l'estudiantat en la Junta de Facultat o Escola 
Superior és inferior al nombre de titulacions del centre, les delegacions de centre han 
d’elegir entre les coordinacions de titulació aquelles que han de representar l'estudiantat 
en el centre. 
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Per a fer aquesta elecció la Junta Electoral, després del període per a la presentació de 
candidatures, ha de convocar totes les delegacions de centre a una reunió en la qual s’ha 
de fer l’elecció.  
 
Si el nombre de candidatures és igual o inferior al de representacions que s’han d’elegir, 
la Junta Electoral proclamarà directament el personal candidat. 
 
7. La representació de l'estudiantat de la Junta de Facultat o Escola Superior és anual i 
s’estén des de la data de l’elecció fins que s’elegeixen les representacions del següent 
curs. 
 

Capítol IV. Consell de departament 
 
Article 52. Llocs a cobrir en les eleccions a Consell de departament. 
 
1. La Junta Electoral, d’acord amb el que establisca el corresponent reglament de règim 
intern, ha de fixar el nombre de llocs que s’han de cobrir per sectors. 
 
2. Les representacions del PDI i del PAS s’han d’elegir per i entre el personal adscrit en 
cada sector a cada departament. 
 

a. El personal d’administració i serveis adscrit als departaments està format 
pel personal d’administració que només presta el seu treball en el 
departament i pel personal de taller o laboratori adscrit al mateix.  
 

b. El personal docent i investigador s’ha d’adscriure al departament del qual 
forme part la seua àrea de coneixement.  

 
Article 53. Representació de l'estudiantat en el Consell de departament. 
 
1. La representació de l'estudiantat en els Consells de Departament s’ha d’obtindre a 
partir de les eleccions a delegacions de curs, d’acord amb l’article 59 dels Estatuts de la 
Universitat Jaume I, de manera que siga representativa de l'estudiantat dels diferents 
cicles o graus que cursen les disciplines impartides pel departament. 
 
2. El nombre de personal representant de l'estudiantat en cada Consell de Departament i 
l'eventual distribució pels diversos cicles o graus s’ha de fixar en el reglament de cada 
departament. 
 
3. Una vegada s’han proclamat les delegacions i les sotsdelegacions de curs, la Junta 
Electoral ha de convocar les eleccions de representacions en els departaments. 
 
4. Són personal elector i elegible les delegacions i sotsdelegacions de curs d’aquelles 
titulacions en les quals el departament té un percentatge de docència superior al 8% 
d’acord amb el darrer Pla d'Ordenació Docent aprovat. Si el Reglament de cada 
departament distribueix les representacions de l'estudiantat per cicles o graus són 
personal elector i elegible les delegacions i sotsdelegacions de curs elegides en els 
corresponents cicles, graus o cursos. 
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5. Per a realitzar aquesta elecció la Junta Electoral, després del període per a la 
presentació de candidatures, ha de convocar totes les delegacions i sotsdelegacions de 
curs electores o elegibles en cada departament a una reunió en la qual s’ha de fer 
l’elecció.  
 
6. En aquells departaments en els quals el nombre de candidatures és igual o inferior al 
de representacions que s’han d’elegir la Junta Electoral proclamarà directament el 
personal candidat. 
 
7. La representació de l'estudiantat en els Departaments és anual i s’estén des de la data 
de l’elecció fins que s’elegeixen les representacions del següent curs. 
 

Capítol V. Consell d'Institut Universitari 
 
Article 54. Llocs a cobrir en les eleccions al Consell d'Institut Universitari. 
 
1. La Junta Electoral, d’acord amb el que estableix el corresponent reglament de règim 
intern, ha de fixar el nombre de llocs que s’han de cobrir per sectors.  
 
2. Els criteris d’adscripció a un institut universitari són els que figuren en el seu 
reglament.  
 
Article 55. Elecció dels òrgans de govern dels instituts. 
 
L’elecció dels òrgans de govern dels instituts ha de seguir el procediment establert en el 
seu reglament de funcionament, i s’aplicarà supletòriament aquesta Normativa electoral. 

 
 

Títol IV. Elecció dels òrgans unipersonals 
Capítol I. Disposicions generals 

 
Article 56. Normativa electoral supletòria. 
 
En les eleccions ordinàries i extraordinàries previstes en aquest títol són d’aplicació 
supletòriament les disposicions generals previstes en aquesta normativa electoral que 
resulten pertinents. 
 
Article 57. Elecció de l’òrgan de govern unipersonal. 
 
Constituït l’òrgan de govern col·legiat corresponent, i dins de les previsions 
assenyalades en el calendari electoral, es porta a terme l’elecció de l’òrgan de govern 
unipersonal.  
 
Article 58. Dret de sufragi en les eleccions d’òrgans unipersonals. 
 
1. Tenen dret al sufragi actiu totes les persones que són membres de l’òrgan col·legiat 
corresponent.  
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2. Tenen dret al sufragi passiu, i en funció de l’òrgan de què es tracte, aquelles persones 
que reuneixen les condicions assenyalades en la Llei Orgànica d’universitats, en els 
Estatuts de la Universitat i en aquesta Normativa electoral.  
 
Article 59. Les meses electorals. 
 
Les meses electorals han d’estar formades per membres de l’òrgan corresponent i, 
sempre que siga possible, amb un nombre de tres que pertanyen a diferents sectors, 
excepte que per llei, pels Estatuts o per aquesta Normativa, se n'establisca una 
composició diferent.  
 
Article 60. Presentació de candidatures.  
 
La presentació de candidatures ha de seguir el procediment assenyalat en les 
disposicions comunes d’aquesta Normativa, amb la particularitat de que les 
candidatures seran individuals i no hi haurà suplències.  
 

Capítol II. Eleccions al Rectorat 
 
Article 61. Convocatòria d’eleccions al Rectorat. 
 
1. Les eleccions ordinàries al Rectorat han de ser convocades per aquest òrgan almenys 
45 dies abans de la finalització del seu mandat.  
 
2. Les eleccions extraordinàries al Rectorat les ha de convocar el Claustre universitari 
d’acord amb el que s’estableix en l’article 53 dels Estatuts de la Universitat Jaume I. 
 
Article 62. Presentació de candidatures. 
 
1. Poden presentar candidatures al Rectorat el professorat funcionari del cos de càtedra 
d’universitat en actiu que preste serveis a la Universitat Jaume I. 
 
2. Si hi ha renúncia o pèrdua del dret de sufragi amb anterioritat al dia de la votació, la 
Junta Electoral ho ha de posar en coneixement de les meses electorals corresponents, a 
l’efecte derivat de d’aquesta Normativa.  
 
Article 63. Elecció del Rectorat. 
 
1. El Rectorat és elegit per la comunitat universitària a través de sufragi directe, lliure, 
secret i ponderat per sectors de la comunitat universitària. 
 
2. Els sectors i els coeficients indicadors del pes relatiu de cadascun d’aquestos són els 
següents: 
 

a) Sector de professorat doctorat dels cossos docents universitaris, un coeficient del 
51%. 

b) Sector de la resta del personal docent i investigador, un coeficient de l’11%. 
c) Sector de l'estudiantat, un coeficient del 26,5 %. 
d) Sector de personal d’administració i serveis, un coeficient de l’11,5%. 
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Article 64. Personal elector. 
 
Són personal elector:  
 
a) En el sector del personal doctorat dels cossos docents universitari: tot el funcionariat 
doctorat de la Universitat Jaume I que estiga en actiu. 
 
b) En el sector de la resta de personal docent i investigador:  
 

1) El personal docent i investigador funcionari dels cossos docents universitaris en 
actiu que no tenen el títol de doctorat.  

2) El personal docent i investigador funcionari interí. 
3) El personal docent i investigador contractat de la Universitat Jaume I, que estiga 

en actiu. 
4) El personal becari esmentat en l’article 111.1 dels Estatuts.  

 
c) En el sector de personal d’administració i serveis: el funcionariat, incloent-hi el 
personal interí i el laboral, fix i l’eventual de la Universitat Jaume I que estiga en actiu.  
 
d) En el sector de l'estudiantat, els qui reuneixen les condicions establertes en l’article 3 
d’aquesta Normativa.  
 
Article 65. Sistema de ponderació de vots. 
 
1. El sistema de ponderació que s'aplique no ha de penalitzar l’abstenció ni el vot en 
blanc i ha de ser el resultat de la ponderació del nombre total de vots vàlids emesos a les 
candidatures.  
 
2. Amb aquest sistema, els vots ponderats aconseguits pel candidat A, que anomenem 
VPA, s’expressen mitjançant la següent fórmula:  
  

 
On,  
 R= Total de vots vàlids emesos a les candidatures.  
 j={a, b, c, d}, denota els diversos sectors descrits en l’article 49 d’aquesta 
normativa.  
 Aj = Vots aconseguits per la candidatura A entre el sector j. 
 aj = Pes relatiu que té el conjunt de vots de cada sector j, establerts en l’article 
65 d’aquesta Normativa.  
 
3. Per a l’aplicació d’aquest sistema de ponderació i d’acord amb el que estableix 
l’article 20.3 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la Junta 
Electoral ha de realitzar l’escrutini global i determinar els coeficients de ponderació que 
correspon aplicar al vot a les candidatures vàlidament emès en cada sector, a l’efecte de 
donar-li el valor corresponent, d’acord amb el següent procediment:  
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Coeficient del sector a= 0,51 x Total de vots vàlids emesos a candidatures / Vots 
vàlids emesos a candidatures pel sector a  
Coeficient del sector b= 0,11 x Total de vots vàlids emesos a candidatures / Vots 
vàlids emesos a candidatures pel sector b  
Coeficient del sector c= 0,265 x Total de vots vàlids emesos a candidatures / 
Vots vàlids emesos a candidatures pel sector c  
Coeficient del sector d= 0,115 x Total de vots vàlids emesos a candidatures / 
Vots vàlids emesos a candidatures pel sector d  

 
4. Els coeficients s’han de calcular arrodonint amb quatre xifres decimals.  
 
5. El nombre de vots ponderats corresponents a cada candidatura en cada sector s’ha de 
calcular multiplicant el nombre de vots que obté la candidatura pel coeficient de 
ponderació del sector.  
 
6. El vot ponderat corresponent a cada candidatura, en cada sector, s’ha d’expressar amb 
dues xifres decimals.  
 
7. El nombre de vots ponderats totals corresponents a cada candidatura, s’ha de calcular 
sumant els vots ponderats de l’esmentada candidatura en cada sector.  
 
Article 66. Segona votació. 
 
En el cas de que cap candidatura obtinga la majoria absoluta dels vots ponderats, s’ha de 
portar a terme una segona votació, en el seu cas entre els les dues candidatures que han 
obtingut més vots ponderats, la qual tindrà lloc en la data que fixe la Junta Electoral 
dins de les dues setmanes posteriors a la primera volta, i es desenvoluparà segons allò 
previst en els preceptes anteriors d’aquest procediment. 
 

TÍTOL V. REPRESENTACIÓ DE L'ESTUDIANTAT 
 
Article 67. Eleccions a delegació de grup. 
  
1. Les eleccions a delegació de grup de la Universitat Jaume I han de tindre lloc 
anualment, una vegada estiga tancada la matrícula i disponible el cens de l'estudiantat. 
 
2. La Junta Electoral comunicarà al Consell de l'Estudiantat el calendari per a les 
eleccions.  
 
3. Els vicedeganats i vicedireccions corresponents, a instància de la Junta Electoral, 
han de fixar la franja horària, l’assignatura i el professorat que ha de dur a terme 
l’elecció, o si no s’hi fixa, han d’assumir la proposta que formule la Junta. 
 
4. En cada grup s’ha de constituir una mesa formada per la Presidència, que serà el 
professorat responsable de la matèria que ha d'impartir-se en l’hora assenyalada per a 
les eleccions i dos vocalies triades per la Presidència entre l'estudiantat.  
 
5. Les candidatures s’han de presentar abans de començar l’elecció i es requereix 
l’acceptació de la candidatura. Si no s’hi presenta cap candidatura, pot ser elegit 



 27

qualsevol membre del mateix grup que estiga present a l’aula i en mostre la conformitat. 
L’elecció es fa per majoria simple. La candidatura més votada és la de la delegació i la 
segona més votada és la del sotsdelegació de grup. L'estudiantat només pot votar una 
candidatura.  
 
6. Si es presenta només una candidatura, serà automàticament proclamada sense que 
es porte a terme l’elecció. 
 
7. La Junta Electoral ha de fer públic el resultat i l’ha de notificar als vicedeganats i 
vicedireccions corresponents.  
 
8. La Junta Electoral ha d’elaborar una llista de delegacions per titulacions en la qual 
han de constar el noms, cognoms, l’adreça i el telèfon. Aquesta llista només es facilitarà 
a la direcció del Consell de l'Estudiantat, als vicedeganats i vicedireccions 
corresponents i als centres.  
 
Article 68. Convocatòria de noves eleccions. 
 
1. Si per qualsevol motiu al llarg del curs lectiu es produeix una vacant i no queda cap 
suplent per davall d’aquella que la puga substituir, el Consell de l'Estudiantat ho ha de 
comunicar a la Junta Electoral i aquesta és l’encarregada de convocar noves eleccions.  
 
2. Si la vacant s’ha produït per falta de candidatura, la sol·licitud del Consell de 
l'Estudiantat on es demana una nova elecció ha d’estar acompanyada necessàriament de 
l’acreditació del fet que, almenys, a la dita elecció es presenta una candidatura. 
 
3. Així mateix, les persones interessades podran demanar l’elecció si per qualsevol altra 
circumstància no s’ha dut a terme en el dates fixades. 
 
Article 69. Supòsits sense delegació o subdelegació. 
 
Per a aquelles assignatures optatives i de lliure elecció així com aquelles troncals o 
obligatòries escaients en les quals no estiga present ni la delegació de grup ni la 
sotsdelegació, l'estudiantat pot elegir una persona portaveu de l’assignatura que, en els 
mateixos termes de representativitat i legitimitat que la delegació, exercirà la 
representació de l'estudiantat matriculat en aquella assignatura estrictament en les 
qüestions directament relacionades amb aquella assignatura en concret.  
 
Article 70. Notificació al Consell de l'Estudiantat. 
 
La Junta Electoral ha de notificar tot aquest procés electoral al Consell de l'Estudiantat, 
com a òrgan màxim de representació de l'estudiantat de la Universitat Jaume I i, fins i 
tot, pot demanar la col·laboració d’aquest quan ho estime oportú.  
 
Article 71. Període transitori entre el començament de les classes i l’elecció de la 
delegació de grup. 
 
Durant el període que es comptabilitza entre el començament de les classes fins que la 
delegació d’un grup s’elegeix, es pot nomenar una persona que s'encarregue de 
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representar els interessos i les tasques de l'estudiantat d’un grup, a petició i decisió del 
mateix grup, i fins que la delegació es nomene oficialment.  
 

TÍTOL VI. VOTACIÓ ELECTRÒNICA 
 
Article 72. Votació electrònica en els processos electorals. 
 
1. Per acord del Consell de Govern, els processos electorals regulats en aquesta 
Normativa podran realitzar-se a través de mitjans electrònics, sempre que siga possible 
per les seues característiques. 
 
2. S’utilitzarà un sistema de vot electrònic que garantisca l’anonimat, la confidencialitat, 
la seguretat i la confiança. 
 
3. En el sistema de votació electrònica intervindrà necessàriament la Junta Electoral, 
amb les funcions que li estan encomanades per aquesta Normativa, així com una mesa 
electoral. 
 
Article 73. Normativa de les eleccions electròniques. 
 
1. La Junta Electoral elaborarà una normativa reguladora de les eleccions electròniques, 
que, sentida la Comissió assessora en matèria de TIC, haurà de ser aprovada pel Consell 
de Govern. 
 
2. En aquesta normativa es regularà el procés electoral, la forma de control, de 
l’aplicació que gestiona el vot i de la integritat i seguretat de les dades.  
 
3. En qualsevol cas, la substitució del procés convencional i de cadascuna de les fases 
pel sistema electrònic mantindrà iguals garanties, drets i deures per als membres de la 
comunitat universitària. 
 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
1. Mentre s’adapten els actuals estudis universitaris a l'Espai Europeu d'Ensenyament 
Superior són personal elector i elegible en el grup de l'estudiantat: 

a. L'estudiantat d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols que 
tinguen caràcter oficial i validesa en tot el territori de l'Estat i de 
titulacions pròpies de grau (estudis equivalents de primer i segon cicle) 
que estiga matriculat com a mínim de 30 crèdits, corresponents a les 
assignatures del pla d’estudis conduent al títol escaient.  

b. També gaudeixen d’aquest dret l'estudiantat al qual li falten menys de 30 
crèdits per a acabar els estudis. En aquest cas l’estudiantat té el dret 
limitat a un màxim de dos anys i al fet de que cadascun d’aquests anys ha 
de matricular-se de tots els crèdits que li falten.  

c. Amb la finalitat prevista en aquesta normativa, s’entén per estudiantat de 
segon cicle aquelles persones que estiguen matriculades com a mínim de 
vint crèdits entre les assignatures troncals, obligatòries o optatives 
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corresponents al segon cicle de l’estudi que cursen, sempre que es 
complisquen les altres condicions.  

d. L'estudiantat que no complisca els requisits establerts als paràgrafs 
anteriors, o deixe de complir-los durant el mandat, no pot gaudir de la 
condició de persona elegida.  

e. També té la condició de persona electora i elegible l'estudiantat de tercer 
cicle que estiga matriculat d’un programa de doctorat.  

2. No és persona electora ni elegible l'estudiantat que estiga matriculat d’ensenyaments 
que s’imparteixen als centres docents adscrits o altres centres.  

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Es deroguen les normes electorals aprovades pel Claustre universitari en la sessió 
número 7 de 23 de febrer de 2004. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
1. Aquestes normes entren en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Claustre. 
 
2. Les representacions, membres d’òrgans de govern col·legiats i òrgans de govern 
unipersonals elegits d’acord amb la normativa electoral anterior continuaran exercint les 
seues funcions fins que es realitzen noves eleccions d’acord amb el que preveu la 
present normativa. 
 
3. En tot cas es procurarà la presència equilibrada d'homes i dones en els òrgans de 
govern i de gestió i també en la representació del Claustre, i es justificarà en cas 
contrari, encara que aquest haja reduït el nombre de persones.  
 


