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Reglament de les eleccions electròniques de la Universitat Jaume I (e-vot)
La utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en les
relacions de la Universitat amb els membres de la seua comunitat presenta uns
indubtables avantatges, en facilitar-les i possibilitar que siguen més transparents,
properes i eficaces. Al mateix temps, no hi ha cap dubte que la seua utilització redunda
en una major eficiència i economia, ja que comporta una millor utilització dels recursos,
la qual cosa es concreta en un estalvi no només en elements materials, sinó també en els
processos derivats de la gestió documental i administrativa. En particular, el de
participació democràtica és un dels principis que s’han vingut invocat per encoratjar el
desenvolupament de les tecnologies de la informació. En aquest cas, als avantatges
assenyalats s’afegeix l’increment que aquesta participació pot experimentar amb la seua
utilització.
En l’actual context de canvis i avanços que s’experimenten en aquest camp, la
Universitat, per les seues finalitats i el perfil dels seus usuaris, és un àmbit especialment
propici per el seu desenvolupament i posada en pràctica. En aquest sentit, la Normativa
electoral de la Universitat Jaume I —aprovada pel Claustre en la sessió núm. 4, de 7 de
novembre de 2011— dedica el seu títol VI a la votació electrònica. De tal manera, en
l’article 72 es preveu la possibilitat que, per acord del Consell de Govern, els processos
electorals puguen realitzar-se a través de mitjans electrònics, sempre que siga possible
per les seues característiques, mitjançant un sistema de vot que garantisca l’anonimat, la
confidencialitat, la seguretat i la confiança, en el qual hauran d’intervenir
necessàriament la Junta Electoral i una mesa electoral.
Perquè la seua posada en pràctica siga possible és necessària la regulació dels
processos electorals electrònics, per la qual cosa l’article 73 de la Normativa electoral
encomana a la Junta Electoral l’elaboració una normativa reguladora de les eleccions
electròniques que, escoltada la comissió assessora en matèria de TIC, ha de ser
aprovada pel Consell de Govern. Realitzats aqueixos passos, la present normativa, com
estableix l’esmentat precepte, s’ocupa de regular el procés electoral, la forma de control,
de l’aplicació que gestiona el vot i de la integritat i seguretat de les dades, i manté les
mateixes garanties, drets i deures per als membres de la comunitat universitària. No
obstant això, per la mutabilitat i ràpid desenvolupament que experimenten habitualment
les qüestions tecnològiques que han de servir de base a aqueix procés, s’ha entès
convenient diferir a un moment posterior la determinació detallada del sistema de
votació en els seus aspectes lògics, administratius i tecnològics, de manera que serà la
Junta Electoral la que periòdicament els fixe, escoltats els òrgans de la Universitat que
puguen prestar-li la seua assistència, i informe dels dits extrems el Consell de Govern de
la Universitat.

Article 1. Sistema de vot electrònic
1. Mitjançant aquest sistema el dret de sufragi actiu s’exerceix a través d’ordinadors i
dispositius connectats a Internet. La votació electrònica i el seu escrutini es realitza
mitjançant protocols criptogràfics de màxima seguretat.
2. La determinació detallada del sistema de vot electrònic, en els seus aspectes lògics,
administratius i físics, l’ha d’aprovar la Junta Electoral, amb l’assistència dels òrgans i
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serveis de la Universitat que es considere necessària. D’aquesta aprovació i de
cadascuna de les modificacions d’aquests aspectes s’ha d’informar el Consell de
Govern.
3. El sistema de vot electrònic ha d’estar basat en un servidor únic i centralitzat, amb
disponibilitat permanent i disc dur xifrat, executat de forma que no permeta accés
d’administrador ni de consola, ni tinga cap altre servei excepte l’aplicació de vot.
4. S’han d’utilitzar les infraestructures i els mecanismes tècnics adequats per a garantir
el màxim nivell de seguretat i fiabilitat, amb garantia del seu correcte funcionament, del
secret i la privadesa de la persona que vota, de la integritat del vot i de l’escrutini, de
conformitat amb les mesures lògiques, físiques i administratives que es determinen en el
sistema de vot electrònic. Així mateix, s’exigeix al sistema de vot electrònic una
transparència suficient a fi de permetre que una restauració del sistema possibilite
auditories externes o internes de les activitats realitzades.
5. La clau de xifrat del servidor l’han de custodiar els membres de la Junta Electoral.
6. El sistema de votació electrònica ha de ser senzill i suficientment intuïtiu per a
facilitar la votació als electors i electores. Els sistemes operatius i navegadors
compatibles amb aquest han de ser els determinats en la seu electrònica de la Universitat
Jaume I.

Article 2. Mesa electoral
1. S’ha d’escollir una mesa única per a cada procés electoral amb votació electrònica.
Les funcions i funcionament d’aquesta mesa són les regulades en aquesta normativa i en
tot allò que siga aplicable de la Normativa electoral de l’UJI.
2. La mesa electoral actua com a controladora del procés de vot i el seu resultat, però no
té cap responsabilitat sobre la integritat o la seguretat de les dades. És la responsable
d’iniciar el període de votació i l’escrutini, vetla pel seu correcte desenvolupament i ha
de resoldre les incidències que es plantegen, llevat que siguen competència de la Junta
Electoral o d’altres òrgans de la Universitat.
3. Per a resoldre les incidències tècniques o administratives que es puguen produir
durant la votació electrònica, la mesa ha de ser assistida en tot moment per un equip de
suport designat per la Secretaria General.

Article 3. Inici del procés electoral
1. Una vegada nomenada la mesa electoral, els seus membres s’han de reunir per a
constituir-se en la data i hora determinades en el calendari electoral corresponent,
convocats per la Junta Electoral.
2. En aquest acte, els membres de la mesa accediran el servidor, seleccionaran el procés
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electoral que es va a gestionar i revisaran visualment aquesta informació.
3. Si les dades són correctes s’ha de formalitzar l’acta de constitució de la mesa per part
tots els seus membres, que l’han de validar. Amb aquest acte s’inicia el corresponent
procés electoral.
4. En l’acte de constitució han d’estar presentes la presidència i la secretaria de la Junta
Electoral o els membres d’aquesta en què deleguen. També poden estar presents els
interventors i interventores designats a l’efecte per les candidatures electorals.

Article 4. Votació electrònica
1. La Junta Electoral ha d’establir els continguts de les pantalles de votació, d’acord
amb els criteris establits en aquesta normativa i en la Normativa electoral de l’UJI.
2. A les hores indicades en el calendari electoral corresponent ha de començar i
finalitzar la votació electrònica, de manera que cap elector ni electora puga votar fora
d’aquest horari.
3. El vot electrònic es pot emetre des de qualsevol ordinador connectat a Internet. Amb
la finalitat de garantir l’exercici del dret al vot de tota la comunitat universitària poden
habilitar-se cabines dotades dels mitjans necessaris en els llocs en què s’estime
convenient, salvaguardant la privadesa del vot.
4. Per a votar, els electors i electores han de connectar-se a l’adreça electrònica que
determine la Junta Electoral.

Article 5. Documents vàlids per a votar electrònicament
Els membres de la comunitat universitària poden utilitzar per a identificar-se les dades
d’accés facilitades per l’UJI, el DNI electrònic, certificats digitals dels previstos en la
seu electrònica de l’UJI o el sistema d’autenticació intern del sistema de vot electrònic
La Junta Electoral ha d’indicar en cada procés electoral quins mitjans dels assenyalats
són vàlids per a votar electrònicament.

Article 6. Emissió del vot electrònic
1. El sistema de votació ha de contemplar el vot a les candidatures proclamades
definitivament i la possibilitat de votar en blanc. No existeix el vot nul.
2. Per a participar en la votació l’elector o electora, a més de constar en el cens definitiu,
ha de disposar de qualsevol dels mitjans d’identificació assenyalats en l’article anterior.
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3. El sistema de votació electrònica ha de detectar que l’elector o electora figura en el
cens i el permetrà votar en el sector corresponent. L’electorat pot votar diverses vegades
però únicament es considerarà vàlid l’últim vot emès.
4. L’elector o electora després de dipositar el vot en l’urna electrònica, rebrà una
confirmació amb un codi de verificació que acredita que el vot s’ha emès correctament.
Aquest justificant no expressa el sentit del vot i només es pot imprimir en aquell
moment. La Junta Electoral pot habilitar en cada procés electoral la possibilitat que la
persona que vota puga comprovar que el seu vot s’ha escrutat mitjançant la relació de
codis de verificació que es publicarà a aquest efecte després de la proclamació de
resultats.

Article 7. Escrutini
1. Una vegada finalitzat el període de votació, en el dia i l’hora fixats en el calendari
electoral s’ha de reunir la mesa electoral en el lloc determinat per la Junta Electoral per
a iniciar el recompte dels vots que realitzarà el sistema. L’escrutini és públic.
2. Una vegada realitzat l’escrutini i resoltes les possibles reclamacions, la mesa electoral
ha de formalitzar l’acta amb els resultats electorals, que s’han de fer públics.
3. Transcorregut el termini d’un mes comptador des de la proclamació definitiva dels
resultats, la Junta Electoral ha de disposar la destrucció dels vots electrònics. No es
poden destruir els vots que han sigut objecte d’impugnació, els quals s’han de custodiar
i conservar fins que finalitze el procediment corresponent.

Article 8. Resolució d’incidències
1. Si és necessari corregir errors en el cens definitiu, la Junta Electoral ha d’actuar
d’acord amb la Normativa electoral de l’UJI.
2. Si es desitja consignar una reclamació durant el període de votació electrònica es pot
accedir al sistema amb l’autenticació requerida per al corresponent procés electoral, s’ha
d’emplenar un formulari i enviar-lo. La mesa visualitzarà les reclamacions i les resoldrà,
la qual cosa s’ha de fer constar en l’acta d’escrutini, així com qualsevol altra incidència
ocorreguda durant el desenvolupament del procés.
3. Si per causes de força major o per qualsevol incidència tècnica no és possible iniciar
l’acte de votació o d’escrutini, o s’interrompen una vegada iniciats, la Junta Electoral,
en funció de la durada i naturalesa de la causa o incidència o d’altres circumstàncies, pot
adoptar qualsevol de les mesures següents, que s’han de fer públiques en la seu
electrònica de l’UJI:
a) Prorrogar la durada del període de la votació electrònica pel temps que
s’estime convenient.
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b) Suspendre o ajornar la votació o l’escrutini.
c) Acordar, excepcionalment, que la votació es duga a terme pel sistema
convencional, amb indicació dels terminis pertinents i d’altres qüestions que
s’estimen oportunes.
En el cas que s’opte pel supòsit c) i quan algun elector o electora ja haja votat, la
Junta Electoral ha d’acordar la destrucció d’aquests vots i el dit elector o electora
ha de tornar a exercir el dret de sufragi amb el sistema i en la data que s’acorde.
Si escau, ateses les circumstàncies concurrents, també pot acordar-ho en el
supòsit b).

Disposicions addicionals
1. Les qüestions no contemplades en la present normativa les ha de resoldre la Junta
Electoral de l’UJI.
2. La Junta Electoral també pot adoptar les mesures necessàries per a garantir la votació
electrònica i fer les adaptacions tècniques necessàries per a la seua aplicació a qualsevol
procés electoral.
3. Per a les eleccions a delegats i delegades de curs pot establir-se un sistema específic
de votació electrònica, amb les mateixes garanties que en el que en aquesta normativa es
regula.
4. Amb caràcter supletori són aplicables la Normativa electoral i el Reglament
d’administració electrònica de la Universitat Jaume I.
Disposició final
Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de l’aprovació pel Consell de Govern.
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