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En les referències fetes en plural a col·lectius que puguen estar integrats tant per 
homes com per dones, el masculí té el valor genèric. 

-1-	ELECCIONS	A	RECTOR/A	I	CLAUSTRE.	

1.	Composició	i	localització	de	les	meses	electorals	
La Junta Electoral publicarà la composició de les meses electorals i els llocs de votació. 

2.	Constitució	de	les	meses	electorals	
Les meses es constituiran una hora abans de l’inici de la votació en els locals assignats. 

En el moment de la constitució de la mesa hauran d’estar presents tots els membres, 
titulars o suplents. No es podrà constituir la mesa sense la presència de president/a, 
secretari/ària i, almenys, un vocal.  

En les eleccions a rector/a, durant el desenvolupament de les votacions hauran d’estar 
presents, almenys, dos dels membres de la mesa, i es poden preveure torns de descans 
per a cadascun d’ells per acord de la mateixa mesa. 

En les eleccions a Claustre, durant el desenvolupament de les votacions hauran d’estar 
presents, com a mínim, tres membres de la mesa electoral, podent preveure’s torns de 
descans per a cadascun d’ells per acord de la mateixa mesa. 

Abans d’iniciar la votació, el secretari/ària estendrà la corresponent acta de la 
constitució de la mesa electoral, que haurà de ser signada per aquest/a, així com pel 
president/a, els vocals i els interventors, si n’hi haguera. 
 
Els acords que haja d’adoptar la mesa es prendran per majoria simple de vots dels seus 
membres, i el vot de qualitat del president/a dirimirà els possibles empats. 
 
El president/a donarà compte immediatament a la Junta Electoral de qualsevol 
incidència que alterara greument la continuïtat de l’acte de la votació, o de l’escrutini, 
sense perjudici de reflectir-la en l’acta corresponent. 
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3. Horari de votació 
 
Constituïdes les meses electorals, s’iniciarà la votació a les nou hores, i continuarà sense 
interrupció fins a les dènou hores del dia assenyalat, llevat que, amb anterioritat, 
hagueren emés el seu vot la totalitat dels electors inscrits en la llista corresponent a una 
mesa electoral. En aquest cas, es farà constar aquesta incidència en l’acta corresponent. 
 

4. Interventors 

 

Els candidats a rector/a o les candidatures proclamades, podran sol·licitar a la Junta 
Electoral la designació d’un interventor/a per mesa electoral, que en tot cas haurà 
d’estar censat en la mesa electoral en la qual intervinga. La Junta Electoral remetrà als 
interventors designats la corresponent acreditació, en la qual s’expressarà al costat de 
les dades d’identificació personal, la mesa electoral en la qual podran exercir les seues 
funcions. 
 
En absència d’interventors en alguna de les meses, podrà realitzar les seues funcions un 
apoderat, en els mateixos termes i condicions que els interventors. Des del moment en 
què prenga possessió com a interventor/a en una mesa, la persona designada ja no 
podrà exercir la funció d’apoderat en altres meses electorals. 
 

5. Jornada electoral 
 
Per a exercir el seu vot, els electors s’acostaran individualment davant de la mesa, 
presentaran el DNI, o qualsevol altre document oficial, en el qual conste la seua 
fotografia i que n’acredite la personalitat fefaentment segons el parer de la mesa. 
 
Després de comprovar-se que l’elector figura en la llista electoral corresponent, 
facilitada per la Junta Electoral, aquest entregarà el sobre que continga la papereta del 
seu vot al president/a, que seguidament l’introduirà en l’urna. 
 
Un membre de la mesa s’encarregarà d’assenyalar en la llista de votants el nom dels 
electors que han exercit el seu dret al vot, a mesura que el president/a introduïsca les 
paperetes en l’urna. 
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Els electors únicament podran depositar un sobre amb una papereta de votació, i només 
en la mesa electoral que els corresponga, d’acord amb la seua pertinença a un sector i 
a la circumscripció que li corresponga. 
 
En les eleccions a Claustre, els electors podran assenyalar amb una creu en la casella 
corresponent un nombre màxim de candidats/es igual al nombre de llocs totals a cobrir 
per aquesta circumscripció i sector claustral, triats de qualsevol de les candidatures de 
la seua circumscripció i sector claustral sense cap limitació d’elecció. 
 
No podrà exercir el seu vot presencialment aquell elector que ho haguera fet de forma 
anticipada. 
 
A l’hora fixada per al tancament de la sessió de votació, el president/a de la mesa 
anunciarà en veu alta que conclourà la votació. Seguidament preguntarà als presents si 
algun dels electors no ha votat encara, i permetrà que, si escau, emeten el seu vot. 
Finalment, votaran els interventors i els membres de la mesa. 

6. Còmput de vots  
 
El recompte de vots començarà extraient el president/a de la mesa un a un els sobres 
de l’urna, comptant-los i agrupant-los segons els diferents sectors. 
 
Per a cada sector, en les eleccions a rector/a, o per a cada circumscripció i grup claustral, 
en les eleccions a Claustre, el president/a de la mesa extraurà una a una les paperetes 
dels sobres i, anunciant en veu alta el nom del candidat/a que hi continga, mostrarà a 
continuació la papereta als altres membres de la mesa i als interventors/es, si n’hi 
haguera. 
 
Almenys dos dels membres de la mesa hauran d’anotar els vots que reba cada 
candidat/a a mesura que el president/a els anuncie. 
 
Es considerarà vot a candidatura vàlidament emés el que dins d’un sobre oficial continga 
una sola papereta oficial a favor d’un candidat/a o candidatura. 
 
Es considerarà vot en blanc el que no continga cap papereta i a més, en el cas de les 
eleccions a Claustre, el que contenint papereta no figure marcat cap candidat/a. 
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En les eleccions a rector/a, es consideraran vots nuls els emesos en sobre o papereta 
diferent del model oficial, així com els emesos en una papereta sense sobre o en un 
sobre que continga més d’una papereta. Es consideraran també vots nuls els emesos 
mitjançant sobre o paperetes amb ratllades, raspadures o que continguen il·lustracions 
o paraules no impreses i aquells que així es consideren segons el parer de la mesa, per 
acord majoritari. 
 
En les eleccions a Claustre, es consideraran vots nuls els emesos en sobre o paperetes 
diferents del model oficial, així com tots aquells que continguen paperetes amb 
anotacions que permeten identificar l’elector, que no facen identificable algun o alguns 
dels candidats/es seleccionats, o que continguen qualsevol frase, paraula, ratllada o 
raspadura, o que continguen il·lustracions o paraules no impreses. També es declararà 
la nul·litat del vot en cas que el sobre tancat continga més d’una papereta o que la 
papereta continga un nombre de candidats/es marcats per l’elector superior al màxim 
establit per la Junta Electoral per a la seua circumscripció i sector claustral, els que 
continguen paperetes els codis de les quals no corresponguen amb els del sobre que les 
contenia, i aquells que així es consideren segons el parer de la mesa, per acord 
majoritari. Tots els altres seran declarats vots vàlids 
 
Si algun membre de la mesa, candidat/a present, o interventor/a acreditat, tinguera 
dubtes sobre la validesa o el contingut d’alguna papereta podrà examinar-la en 
presència de la mesa. 
 

7.  Escrutini de les meses 
 
Fet el recompte de vots, el president/a de la mesa preguntarà als presents si hi ha alguna 
al·legació contra l’escrutini i, no havent-la, o després d’haver sigut resoltes per la mesa 
les que es presenten, anunciarà en veu alta el resultat de la votació, especificant el 
nombre de votants, el nombre total de vots emesos, el de vots nuls, el de vots en blanc 
i el nombre de vots vàlidament emesos obtinguts per cada candidatura en cada sector. 
 
Concloses les actuacions anteriors, després del recompte dels vots emesos en cada mesa 
electoral, el president/a, el secretari/ària i els vocals redactaran i estendran per duplicat 
l’acta corresponent segons el model oficial proporcionat per la Junta Electoral, en la qual 
s’inclouran les dades identificatives de la mesa electoral i dels sectors i, en el cas de les 
eleccions a Claustre, de les circumscripcions que corresponguen, el númer de votants 
que han exercit el seu dret, el nombre de vots nuls, el dels vots en blanc i el nombre de 
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vots vàlidament emesos a favor de cada candidat/a. Igualment, l’acta inclourà, si n’hi 
haguera, les al·legacions formals presentades pels interventors/es de les candidatures o 
els electors, i les decisions recaigudes, si escau, sobre aquestes, amb expressió dels vots 
particulars si n’hi haguera, i qualsevol altra observació o incident rellevant que s’haguera 
produït. 
 
L’acta haurà de ser signada obligatòriament per tots els membres de la mesa electoral, 
més els interventorés acreditats davant d’aquesta, amb independència que qualsevol 
d’ells puga fer constar en l’apartat d’observacions el que estime convenient en relació 
amb el desenvolupament de la votació. 
 
Al primer exemplar de l’acta s’uniran les paperetes que hagueren sigut declarades 
nul·les i les altres que hagueren sigut objecte de reclamació i que hagen de ser revisades 
per la Junta Electoral, signades pel president/a i el secretari/ària de la mesa. A 
continuació, la resta de les paperetes es destruiran en presència de tots els assistents a 
l’acte d’escrutini, que té caràcter públic. 
 
Després de la publicació d’una còpia de l’acta en el lloc de la votació, els presidents de 
les meses electorals portaran a la Junta Electoral, reunida al campus d’Elx, els dos 
exemplars de l’acta, per a procedir al còmput oficial. 
 
Les actes s’hauran d’entregar en el mateix dia de l’escrutini a la Junta Electoral. Un 
exemplar quedarà en poder de la pròpia Junta Electoral i l’altre es remetrà, per la Junta 
Electoral, a la Secretaria General de la Universitat. 
 

8. Certificacions de l’acta d’escrutini de la mesa 
 
Els candidats/es o els seus interventors acreditats tenen dret que se’ls expedisquen 
certificacions del que es consigna en l’acta, o de qualsevol aspecte d’aquesta que els 
afecte. 
 
Les certificacions seran expedides pel president/a de la mesa amb la seua signatura i la 
dels altres membres d’aquesta, sempre que s’hagueren sol·licitat abans que les actes 
hagen sigut entregades a la Junta Electoral. Si se sol·licitaren amb posterioritat seran 
expedides pel secretari/ària de la Junta Electoral, amb el vistiplau del president/a 
d’aquesta. 
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-2- ESCRUTINI DEL VOT ANTICIPAT EN LES ELECCIONS A RECTOR/A I CLAUSTRE 

 

1. Composició i localització de les meses per a l’escrutini del vot anticipat 

El dia de la votació es constituiran nou meses la funció de les quals és la d’efectuar el 
còmput i escrutini del vot anticipat efectuat en els diferents campus, conforme a la 
distribució següent: 

VOT ANTICIPAT AL CAMPUS  NOMBRE DE 
MESES 

CÒMPUT I ESCRUTINI 
D’ELECCIONS A  

ALTEA 1 RECTOR/A I CLAUSTRE 

SANT JOANT D’ALACANT 
1 RECTOR/A 

1 CLAUSTRE 

ELX 
2 RECTOR/A 

2 CLAUSTRE 

ORIOLA-DESEMPARATS 1 RECTOR/A I CLAUSTRE 

ORIOLA-SALESES 1 RECTOR/A I CLAUSTRE 

 

La Junta Electoral publicarà la composició de les meses electorals per a l’escrutini del vot 
anticipat.  

Totes les meses d’escrutini de vot anticipat estaran situades a la Sala d’Exposicions de 
l’edifici del Rectorat i Consell Social del campus d’Elx. 

2. Constitució de les meses d’escrutini de vot anticipat. 

La constitució de les meses d’escrutini de vot anticipat es regirà pel que estableix aquest 
procediment per a les meses d’eleccions a rector/a i Claustre, i es constituirà una hora 
abans del començament del còmput i escrutini de vots. 

3. Horari de còmput i escrutini  
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Les meses d’escrutini de vot anticipat iniciaran el còmput i escrutini dels vots a les dènou 
hores del dia assenyalat. 

4. Interventors 

El que s’estableix per als interventors en les eleccions a rector/a i Claustre és aplicable a 
les meses d’escrutini del vot anticipat, si bé, per les característiques del vot anticipat, no 
se’ls exigeix estar censat en la mesa electoral en la qual intervinga. 

5. Còmput i escrutini de vots  

En les meses que tinguen assignat els vots anticipats de rector/a i de Claustre, iniciaran 
el còmput per les urnes d’eleccions a rector/a. 

El president/a de la mesa ordenarà les urnes que contenen els sobres grans per dia i torn 
de votació i hi anirà actuant en aquest ordre d’una en una. 

S’extrauran els sobres grans de les urnes agrupant-los en columnes de 10 i comprovant 
que les dades consignades en aquests coincideixen amb els del justificant de vot de 
l’elector inclòs en la documentació de cada urna. 

Seguidament, el president/a de  la mesa obrirà els sobres grans un a un i comprovarà 
que el sector que s’hi reflecteix coincideix amb el del sobre xicotet de votació. En cas 
que no fora així es declararà nul i s’adjuntarà a l’acta amb el sobre gran. 

A continuació, el president/a introduirà el sobre xicotet en una urna buida (si l’urna 
s’omplira, s’habilitarà una altra i així successivament). Una vegada introduïts tots els 
sobres de votació de totes les urnes de vot anticipat en les urnes buides, es procedirà 
com en el còmput i escrutini de vots en les eleccions a rector/a i Claustre, segons 
corresponga. 
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-3-	ELECCIONS	JUNTES	DE	FACULTAT	I	D’ESCOLA	I	A	CONSELLS	DE	
DEPARTAMENT	

 

1. Composició i localització de les meses electorals 

En les eleccions corresponents als sectors J1, J2 i J3 de les juntes de facultat o escola i  
per a cada circumscripció, actuarà com a mesa electoral la mateixa que per a les 
eleccions a representants en els consells de departament dels sectors D2 i D4, 
denominada mesa electoral de departament. 

La Junta Electoral publicarà la composició de les meses electorals de departament i els 
llocs de votació.  

2. Constitució de les meses electorals 

Les meses es constituiran una hora abans de l’inici de la votació en els locals assignats. 

En el moment de la constitució de la mesa hauran d’estar presents tots els membres, 
titulars o suplents. No es podrà constituir la Mesa sense la presència del president/a, el 
secretari/ària i, almenys, un vocal.  

Durant el desenvolupament de les votacions hauran d’estar presents, almenys, dos dels 
membres de la mesa, i es podran preveure torns de descans per a cadascun d’ells per 
acord de la mateixa mesa.  

Abans d’iniciar la votació, el secretari/ària estendrà la corresponent acta de la 
constitució de la mesa electoral, que haurà de ser signada per ell, així com pel 
president/a i els vocals. 
 
Els acords que haja d’adoptar la mesa es prendran per majoria simple de vots dels seus 
membres, i el vot de qualitat del president/a dirimirà els possibles empats. 
 
El president/a donarà compte immediata a la Junta Electoral de qualsevol incidència que 
alterara greument la continuïtat de l’acte de la votació, o de l’escrutini, sense perjudici 
de reflectir-la en l’acta corresponent. 
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3. Horari de votació 

Constituïdes les meses electorals, s’iniciarà la votació a les nou hores, i continuarà sense 
interrupció fins a les catorze hores del dia assenyalat, llevat que, amb anterioritat, 
hagueren emés el seu vot la totalitat dels electors inscrits en la llista corresponent a una 
mesa electoral. En aquest cas, es farà constar aquesta incidència en l’acta corresponent. 

4. Jornada electoral 
 
Per a exercir el seu vot, els electors s’acostaran individualment davant de la mesa, 
presentaran el DNI, o qualsevol altre document oficial, en el qual conste la seua 
fotografia i que n’acredite la personalitat fefaentment segons el parer de la mesa. 
 
Després de comprovar-se que l’elector figura en la llista electoral corresponent, 
facilitada per la Junta Electoral, aquest entregarà el sobre que continga la papereta del 
seu vot al president/a, que seguidament l’introduirà en l’urna. 
 
Un membre de la mesa s’encarregarà d’assenyalar en la llista de votants el nom dels 
electors que han exercit el seu dret al vot, a mesura que el president/a introduïsca les 
paperetes en l’urna. 
 
Els electors únicament podran depositar un sobre amb una papereta de votació, i només 
en la mesa electoral que els corresponga, d’acord amb la seua pertinença a un sector i 
a la circumscripció que li corresponga. 
 
Els electors podran assenyalar amb una creu en la casella corresponent un nombre 
màxim de candidats/es igual al nombre de llocs totals a cobrir per circumscripció i sector, 
triats de qualsevol de les candidatures. 
 
No podrà exercir el seu vot presencialment aquell elector que ho haguera fet de forma 
anticipada. 
 

A l’hora fixada per al tancament de la sessió de votació, el president/a de la mesa 
anunciarà en veu alta que conclourà la votació. Seguidament preguntarà als presents si 
algun dels electors no ha votat encara, i permetrà que, si escau, emeten el seu vot.  

5. Còmput de vots 
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El recompte de vots començarà extraient el president/a de la mesa un a un els sobres 
de l’urna, comptant-los i agrupant-los segons els diferents sectors. 
 
Per a cada circumscripció i sector de cada centre o departament, el president/a de la 
mesa extraurà una a una les paperetes dels sobres i, anunciant en veu alta el nom del 
candidat/a que hi continga, mostrarà a continuació la papereta als altres membres de la 
mesa. 
 
Almenys dos dels membres de la mesa hauran d’anotar els vots que reba cada 
candidat/a a mesura que el president/a els anuncie. 
 
Es considerarà vot a candidatura vàlidament emés el que dins d’un sobre oficial continga 
una sola papereta oficial a favor d’un candidat/a o candidatura. 
 
 Es considerarà vot en blanc el que no continga cap papereta o en les quals no figure 
marcat cap candidat/a. 
 
Es consideraran vots nuls els emesos en sobre o papereta diferent del model oficial, així 
com tots aquells que continguen paperetes amb anotacions que permeten identificar 
l’elector, que no facen identificable algun o alguns dels candidat/as seleccionats, o que 
continguen qualsevol frase, paraula, ratllada o raspadura, o que continguen 
il·lustracions o paraules no impreses. També es declararà la nul·litat del vot en cas que 
el sobre tancat continga més d’una papereta o que la papereta continga un nombre de 
candidats/es marcats per l’elector superior al màxim establit per la Junta Electoral per a 
la seua circumscripció i sector, els que continguen paperetes els codis de les quals no 
corresponguen amb els del sobre que les contenia, i aquells que així es consideren 
segons el parer de la mesa, per acord majoritari. Tots els altres seran declarats vots 
vàlids. 
 
Si algun membre de la mesa o candidat/a present tinguera dubtes sobre la validesa o el 
contingut d’alguna papereta podrà examinar-la en presència de la mesa. 

6. Escrutini de les meses 
 
Fet el recompte de vots, el president/a de la mesa preguntarà als presents si hi ha alguna 
al·legació contra l’escrutini i, no havent-la, o després d’haver sigut resoltes per la mesa 
les que es presenten, la mesa electoral redactarà i estendrà per duplicat l’acta 
corresponent segons el model oficial proporcionat per la Junta Electoral, en la qual 
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s’inclouran les dades identificatives de la mesa electoral i de les circumscripcions i 
sectors que corresponguen, indicant per a cadascun d’aquests el nombre de votants 
censats, el nombre de votants que han exercit el seu dret, el nombre de vots nuls, el dels 
vots en blanc i el nombre de vots vàlidament emesos a favor de cada candidat/a. 
Igualment, l’acta inclourà, si n’hi haguera, les al·legacions formals presentades pels 
candidats/es o els electors, i les decisions que hi recaiguen, si escau, amb expressió dels 
vots particulars si n’hi haguera, i qualsevol altra observació o incident rellevant que 
s’haguera produït. 
 
L’acta haurà de ser signada obligatòriament per tots els membres de la mesa electoral, 
amb independència que qualsevol d’aquests puga fer constar en l’apartat 
d’observacions el que estime convenient en relació amb el desenvolupament de la 
votació. 
 
Al primer exemplar de l’acta s’uniran les paperetes que hagueren sigut declarades 
nul·les i les altres que hagueren sigut objecte de reclamació i que hagen de ser revisades 
per la Junta Electoral, signades pel president/a i el secretari/ària de la mesa. A 
continuació, la resta de les paperetes es destruiran en presència de tots els assistents a 
l’acte d’escrutini, que té caràcter públic. 
 
Després de la publicació d’una còpia de l’acta en el lloc de la votació, els presidents de 
les meses electorals portaran a la Junta Electoral, reunida al campus d’Elx, els dos 
exemplars de l’acta, per a procedir al còmput oficial. 
 
Les actes s’hauran d’entregar en el mateix dia de l’escrutini a la Junta Electoral. Un 
exemplar quedarà en poder de la pròpia Junta Electoral i l’altre es remetrà, per la Junta 
Electoral, a la Secretaria General de la Universitat. 

7. Certificacions de l’acte d’escrutini de mesa 
 
Els candidats/es tenen dret que se’ls expedisquen certificacions del que es consigna en 
l’acta, o de qualsevol aspecte d’aquesta que els afecte. 
 
Les certificacions seran expedides pel president/a de la mesa amb la seua signatura i la 
dels altres membres d’aquesta, sempre que s’hagueren sol·licitat abans que les actes 
hagen sigut entregades a la Junta Electoral. Si se sol·licitaren amb posterioritat seran 
expedides pel secretari/ària de la Junta Electoral, amb el vistiplau del president/a 
d’aquesta. 
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-4- ESCRUTINI DEL VOT ANTICIPAT EN LES ELECCIONS A JUNTES DE CENTRE I 
CONSELLS DE DEPARTAMENT 

 

1. Composició i localització de les meses per a l’escrutini del vot anticipat 

El dia de la votació la Junta Electoral farà les funcions de mesa d’escrutini per al vot 
anticipat i se situarà en la sala d’actes de l’edifici del Rectorat i Consell Social. 

2. Constitució de les meses d’escrutini de vot anticipat. 

La constitució de les meses d’escrutini de vot anticipat, tindrà lloc mitja hora abans de 
l’inici del còmput i escrutini.  

La mesa es regirà pel que estableix aquest procediment per a les meses d’eleccions a 
junta de centre i consells de departament. 

3. Horari de còmput i escrutini  
 
Les meses d’escrutini de vot anticipat iniciaran el còmput i escrutini dels vots a les dèsset 
hores del dia assenyalat. 

4. Còmput i escrutini de vots  

El president/a de la mesa ordenarà les urnes que contenen els sobres grans per dia de 
votació i hi anirà actuant en aquest ordre d’una en una. 

S’extrauran els sobres grans de les urnes agrupant-los, inicialment per tipus d’elecció, 
és a dir, eleccions a juntes de centre i eleccions a consells de departament, comprovant 
que les dades consignades en aquests coincideixen amb els del justificant de vot de 
l’elector inclòs en la documentació de cada urna. 

S’iniciarà el còmput per l’agrupació que menor nombre de sobres continga i s’ordenarà 
per sector i circumscripció. 

Seguidament el president/a de la mesa obrirà els sobres grans, un a un i comprovarà 
que el sector i la circumscripció que s’hi reflecteixen coincideixen amb el del sobre 
xicotet de votació. En cas de no ser així es declararà nul i s’adjuntarà a l’acta amb el 
sobre gran.   

A continuació, el president/a introduirà el sobre xicotet en una urna buida (si l’urna 
s’omplira s’habilitarà una altra i així successivament). Una vegada introduïts tots els 
sobres de votació de totes les urnes de vot anticipat en les urnes buides, es procedirà 
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com en el còmput i escrutini de vots en les eleccions a juntes de centre i consells de 
departament, segons corresponga. 

 

 

 


