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La Junta Electoral ha acordat aprovar el següent protocol d’actuació en 
període electoral, aplicable a la convocatòria d’eleccions a rector de 2019. 
 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN PERÍODE ELECTORAL  

ELECCIONS A RECTOR/A 2019 
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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. 

I.  CAMPANYA ELECTORAL  
S’entén per campanya electoral el conjunt d’activitats dutes a terme pels candidats que 
estan encaminades a la captació del vot de l’electorat amb la duració que estableix el 
calendari electoral i en les quals se sol·licita expressament el vot. 

Els candidats a rector/a podran demanar públicament el vot dels electors en els dies de 
campanya electoral i aquells que hagen sigut proclamats provisionalment podran 
presentar i difondre el seu programa des d’aquest dia. A aquest efecte,  podran celebrar 
reunions i qualssevol altres actes, conforme al que estableix aquest protocol. 

La Junta Electoral facilitarà als candidats, en condicions d’igualtat, els locals i els mitjans 
tècnics i materials necessaris per a la realització de la campanya, sense interferir amb el 
normal desenvolupament de les activitats universitàries. 

Les candidatures podran optar a una subvenció per a cobrir les seues despeses electorals 
amb càrrec al pressupost assignat a la Junta Electoral. 

II. APODERATS DE CANDIDATURES 
Els candidats podran sol·licitar a la Junta Electoral el nomenament d’apoderats en 
nombre igual als campus de la UMH. La seua funció serà la de vetlar pels drets dels 
candidats en el procés electoral, podent accedir als locals electorals dels seus respectius 
campus, examinar el desenvolupament de les operacions de vot i d’escrutini, així com 
formular reclamacions i protestes en nom del candidat.  

Els apoderats seran necessàriament membres de la comunitat universitària i seran 
responsables del compliment d’aquest protocol en el que els afecte com a tals. 

III. SUBVENCIÓ DE DESPESES ELECTORALS DELS CANDIDATS 
Sobre la base del pressupost assignat a la Junta Electoral per al desenvolupament de les 
eleccions generals en la UMH, es destinarà un total de 10.000 €  per a les despeses 
electorals dels candidats.  
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El 30 % d’aquesta quantitat (3.000 euros), es distribuirà de forma anticipada a parts 
iguals entre les candidatures proclamades de forma definitiva. Als candidats que 
concloguen efectivament el procés electoral, se’ls assignarà el 70 % restant (7.000 
euros) de manera directament proporcional al nombre de vots ponderats obtinguts per 
cada candidat amb la rendició de comptes prèvia a la Junta Electoral de les despeses de 
campanya realitzades, presentant a aquest efecte la documentació necessària. 

Es consideraran despeses electorals per a finançar amb càrrec a l’assignació 
pressupostària establida per la Junta Electoral els que realitzen els candidats en les 
eleccions des del dia d’inici de la campanya electoral fins al de  la proclamació d’electes 
pels conceptes següents: 

a) Propaganda i publicitat directament o indirectament dirigida a promoure  el 
vot a  les seues candidatures, siguen quins siguen la forma i el mitjà que 
s’utilitze.  

b) Lloguer de mitjans  per a la  celebració d’actes de campanya  electoral. 
c) Remuneracions o gratificacions al personal que preste els seus serveis a les 

candidatures que no forme part de la comunitat universitària. 
d) Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats i del 

personal al servei de la candidatura, d’acord amb les normes que s’indiquen 
a continuació. 

e) Correspondència i franqueig si aquest servei no es prestara  per  la 
Universitat. 

 
La justificació de totes les despeses s’haurà de realitzar d’acord amb les normes de 
procediment pressupostari de la universitat. 
 
http://presupuestoypatrimonio.umh.es/files/2018/12/normas-de-ejecuci%C3%B3n-i-
Funcionament-Pressupost-2019-Complementàries-ACTUALITZADES.pdf 

IV. DISPONIBILITAT DE LOCALS 
 
 

A) Locals destinats a la campanya electoral 
 
Els candidats o els seus apoderats podran sol·licitar a la Junta Electoral amb suficient 
antelació les dates i els horaris previstos per a la realització d’actes de la seua 
campanya electoral. 
 
 La Junta Electoral resoldrà les peticions d’acord amb  les sol·licituds realitzades i, quan 
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aquestes siguen coincidents, atendrà criteris d’igualtat d’oportunitats entre totes les 
candidatures.  
 
La sol·licitud indicarà, del llistat següent, l’edifici en el qual es pretén dur a terme l’acte, 
i la Junta Electoral comunicarà al candidat, o si escau als apoderats de les candidatures, 
els llocs assignats. 
 

CAMPUS EDIFICI 
ALTEA ALBIR 
SANT JOAN D’ALACANT BALMIS 

MARIE CURIE 
ELX LA GÀL·LIA 

ARENALS 
ALTET 
ALTABIX 

ORIOLA-SALESES CASA DEL PAS 
ORIOLA-DESEMPARATS ORCELIS 

TUDEMIR 
 
  

B) Actes de presentació i difusió del programa electoral 
 
Els actes encaminats a la difusió del programa electoral es podran fer en els locals 
de la UMH, amb l’autorització prèvia de la Junta Electoral. 
 
 La sol·licitud corresponent es farà amb una antelació mínima de tres dies naturals, 
indicant-ne lloc, data, hora i duració estimada. 
 
C) Punts d’informació del candidat/a 
S’entén com a punt d’informació aquells llocs que de manera permanent els 
candidats destinen a la difusió del programa electoral. 
 
Els candidats podran sol·licitar a la Junta Electoral l’autorització per a situar punts 
d’informació en els llocs que estimen necessari en nombre que no sobrepasse els 
següents: 
 
 

CAMPUS NÚM. MÀXIM 
ALTEA 1 
SANT JOAN D’ALACANT 2 
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ELX 2 
ORIOLA-SALESES 1 
ORIOLA-DESEMPARATS 2 

 
 
En qualsevol cas, no es podran situar punts d’informació en els edificis en els quals es 
trobe el CEGECA atés que s’hi desenvolupa el vot anticipat. 
 
Està expressament prohibida la realització de qualsevol tipus d’acció de caràcter 
electoral a les aules de la Universitat, ja siga feta pels candidats, apoderats o qualsevol 
altre membre de la comunitat universitària, sense l’autorització de la Junta Electoral 

Els mitjans tècnics que calguen per al desenvolupament dels actes diferents als 
prèviament instal·lats en la UMH, seran per compte dels candidats i sota la seua 
responsabilitat. 
 

V. CARTELLERIA ELECTORAL  I ALTRES MITJANS FÍSICS DE PROPAGANDA 
 
Per a la col·locació de cartells de propaganda electoral, i d’informació  de  les 
candidatures es reservaran panells dedicats a aquest efecte en cadascun dels edificis 
de la UMH que s’indiquen, distribuïts entre les candidatures en igualtat de condicions. 
 
 
 

CAMPUS EDIFICI 
ALTEA ALBIR 
SANT JOAN D’ALACANT BALMIS 

MUHAMMAD AL-SHAFRA 
MARIE CURIE 

ELX LA GÀL·LIA 
ARENALS 
EL CLOT 
ATZAVARES 
ALTET 
ALTABIX 

ORIOLA-SALESES CASA DEL PAS 
ORIOLA-DESEMPARATS  ORCELIS 

NOVA BIBLIOTECA 
TUDEMIR 
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Per a la utilització de qualsevol altre local de la UMH serà preceptiu, amb la sol·licitud 
prèvia, l’autorització de la Junta Electoral. 
 
Per als qui retiren cartells electorals o d’informació de les candidatures dels espais 
establits a aquest efecte, o de les àrees en les quals no n’estiga prohibida la col·locació, 
la Junta Electoral sol·licitarà l’inici  d’un procediment sancionador 
 
No es podran col·locar cartells electorals o informació de  les candidatures en: 
 

- Les façanes dels edificis de  la UMH 
- Aules acadèmiques 
- L’interior dels ascensors dels edificis de  la UMH  
- Les cafeteries dels edificis de  la UMH  
- Les àrees d’atenció al públic dels edificis de la UMH 
- L’entrada, i a l’interior, de les dependències dels deganats i direccions 

d’escola  
- Edifici de Rectorat i Consell Social 
- En les zones de pas interior o exterior del recinte universitari 
- Panells informatius d’ús acadèmic 
- I en qualsevol altre lloc no establit 

 
Els cartells electorals, i les informacions de les candidatures, que es col·loquen en les 
àrees indicades podran ser retirats pel personal del servei de consergeria, els serveis 
de vigilància o pels responsables dels respectius espais. 
 

Queda expressament prohibit el repartiment, amb finalitats de propaganda, de material 
divers com a clauers, bolígrafs, encenedors, pins, samarretes o altres objectes similars, 
que incloguen el nom o la foto del candidat, fora del període de campanya electoral. En 
qualsevol cas, els anteriors elements no es consideraran despeses de campanya 
electoral. 

VI. MITJANS ELECTRÒNICS. PÀGINA WEB 
 
A sol·licitud dels candidats, el blog de la Junta Electoral  http://juntaelectoral.umh.es, 
establirà l’enllaç a la pàgina web corresponent.  
 
En cap altre espai dins del domini www.umh.es es podrà inserir publicitat electoral ni 
informació de les candidatures. No es podran emprar els fòrums dedicats als 
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ensenyaments reglats i no reglats, ni la resta d’aplicacions informàtiques destinades a 
la docència per a transmetre als estudiants i als electors missatges de contingut  
electoral. 

VII. ÚS DE DADES CENSALS 
 
Els candidats o els seus apoderats, tindran accés a una còpia electrònica en format PDF 
del cens electoral que hauran de sol·licitar a la Junta Electoral. 

VIII. ACCÉS A LES LLISTES DE CORREU ELECTRÒNIC 
 
A més de les dades censals, als candidats que ho sol·liciten, se’ls donarà accés a les 
llistes de distribució del personal docent i investigador, del personal investigador i del 
personal d’administració i serveis. 
 
Amb la finalitat d’evitar possibles col·lapses informàtics i per a salvaguardar en la 
mesura que siga possible el normal desenvolupament de l’activitat docent que 
s’ofereix a l’alumnat, cada candidat/a disposarà d’un màxim de dos missatges a tots 
els estudiants de la UMH que siguen electors, gestionats pels Serveis Informàtics de la 
Universitat i les característiques dels quals seran 
 

- Missatges amb un màxim de tres-centes paraules en text pla. 

- Els missatges no podran portar incorporats arxius adjunts. Si cal fer referència 
a algun document, s’indicarà la URL on localitzar-lo.  
 

A més, els candidats podran publicar la informació que consideren oportuna en el 
tauler d’anuncis virtual de l’accés identificat de tots els estudiants de la UMH. 

 

A partir de la proclamació provisional dels candidats, els Serveis Informàtics 
proporcionarà a  cada candidatura un compte de correu electrònic específic per a 
aquestes  eleccions (llevat que desitgen utilitzar alguns dels que disposen a títol  
personal), amb les indicacions que proporcione el candidat/a quant a nom i 
identificació. La sol·licitud es realitzarà a la Junta Electoral. 

IX. ÚS D’ALTRES MITJANS INSTITUCIONALS 
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La utilització de qualsevol altre mitjà institucionals requerirà, amb la sol·licitud prèvia 
del candidat/a, l’autorització de la Junta Electoral. 

X. INCOMPLIMENTS 
 
L’incompliment d’aquest protocol pels candidats, apoderats o qualsevol altre membre 
de la comunitat universitària, donarà lloc a la sol·licitud d’obertura d’expedient per 
part de la Junta Electoral. 

XI. INTERPRETACIÓ 
 
La Junta Electoral es reserva la potestat d’interpretació del present protocol. 

 
 

 


