
 
 
 

ACLARIMENTS D'INTERÈS PER A UNA CORRECTA APLICACIÓ DEL NOU 

REGLAMENT ELECTORAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT EN L'ELECCIÓ 

DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS 

El Reglament Electoral de la Universitat d'Alacant, aprovat pel Claustre el 3 de desembre de 

2013 (BOUA de 4-12-2013), introdueix una sèrie de canvis que modifiquen l'exercici del vot 

tal com es realitzava fins al moment en la Universitat d'Alacant, entre els quals s'inclouen les 

modificacions destinades a promoure la representació equilibrada entre dones i homes en els 

seus òrgans de representació i govern atenent, així, al que disposa la LO 3/2007 per a la 

igualtat efectiva entre dones i homes, la LOMLOU 4/2007 i el nostre Estatut.  

Aquest document té per objecte sintetitzar aquells aspectes que permeten afavorir la correcta 

aplicació del nou Reglament Electoral de la Universitat d'Alacant en l'elecció de representants 

en òrgans col·legiats. S'inclouen dos exemples aplicats de possibles paperetes de vot d'acord 

amb un nombre diferent de representants a triar. En tots dos casos es recomana, davant la 

novetat del procediment electoral implantat, incloure un advertiment a l'electorat per a evitar 

que aquest incórrega en vot nul. 

SUPÒSIT A. Candidatures presentades en nombre igual o inferior al de representants a 

triar (art. 45) 

Quan les candidatures presentades siguen igual o inferior al nombre de representants a triar, 

no s'efectuarà la votació. En aquest cas, la Junta Electoral proclamarà com a representants en 

l'òrgan col·legiat totes les candidatures presentades que reunisquen els requisits d'elegibilitat.  

SUPÒSIT B. Candidatures presentades en nombre superior al de representants a triar 

(art. 46) 

Quan les candidatures presentades superen el nombre de representants a triar s'efectuarà 

votació sota les condicions següents: 

1. Cada electora o elector només podrà atorgar el seu vot a un nombre de candidatures igual o 

inferior al 70% dels representants que corresponga triar en el seu col·lectiu i circumscripció, 

excepte en aquells supòsits en què únicament haja de triar-se un representant. 

2. Cada elector o electora podrà votar com a màxim un 60% de candidatures d'un mateix sexe 

calculat sobre el nombre màxim de candidats i candidates als quals es pot votar d'acord amb 

l'establit en el punt anterior.  

3. En el cas particular que el nombre màxim de candidats i candidates que es puga votar siga 

tres, cada elector o electora podrà votar com a màxim dos candidats del mateix sexe. 

 

 

 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2658.pdf


 
 
Paperetes de vot (art. 47) 

1. En les paperetes figuraran totes les candidatures presentades, agrupades en dues columnes 

per sexe. Les candidates i candidats apareixeran identificats amb el seu nom i cognoms i, si 

escau, per les sigles o expressió que identifiquen a la candidatura agrupada. Addicionalment, 

en la capçalera de la papereta s'indicarà el nombre màxim de representants als quals cada 

electora o elector pot votar, i el nombre màxim de candidates o candidats d'un mateix sexe 

que poden ser votats. 

2. Les candidates o candidats apareixeran ordenats en les paperetes de vot per ordre alfabètic 

del seu primer cognom i, si hi ha agrupacions per ordre alfabètic del nom de l'agrupació, es 

respectarà l'ordre intern que aquesta determine. 

3. La Junta Electoral sortejarà per a cada procés electoral la posició de cada columna d’acord 

amb el refereix en l'apartat 1 anterior. 

Escrutini: vots nuls (art. 29) 

Són vots nuls, entre d’altres, els emesos en paperetes en què s'hagueren assenyalat més 

candidates o candidats dels que corresponga. 

Proclamació dels representants electes en l'òrgan col·legiat (article 48) 

 Seran proclamats representants les candidates o candidats que hagen obtingut un major 

nombre de vots en el seu cos electoral i circumscripció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació consulteu el text complet del Reglament Electoral de la UA en l’enllaç següent:  

http://web.ua.es/va/claustro-universitario/reglament-electoral-de-la-universitat-d-alacant.html

http://web.ua.es/va/claustro-universitario/reglament-electoral-de-la-universitat-d-alacant.html


 
 
EXEMPLE 1 
Papereta de vot en unes eleccions a representants en un òrgan col·legiat per a 
l'elecció de 10 representants d'un determinat col·lectiu 
70% DE 10 = 7 
60% DE 7 = 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECCIONS DE REPRESENTANTS A… 
ELECCIONES DE REPRESENTANTES A… 

    COL·LECTIU / COLECTIVO … 
 

NOMBRE MÀXIM DE CANDADITURES PER A VOTAR:  
7 

NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATURAS A VOTAR :  
 

Nombre màxim de candidatures per a votar per columna:  4, 
en aquest cas, en l’altra columna el màxim serà:  3 

Número máximo de candidaturas a votar por columna: 4, 

en este caso, en la otra columna el máximo será: 3  

 
ADVERTIMENT / ADVERTENCIA 
Si marqueu més de 7 candidatures en total, es determinarà vot nul 
Marcar más de 7 candidaturas en total determina voto nulo 
Si marqueu més candidatures per columna de l'indicat dalt, es determinarà vot nul 
Marcar más candidaturas por columna de lo indicado arriba determina voto nulo 
 
Done el meu vot a les candidatures marcades amb una X 
Doy mi voto a las candidaturas marcadas con una X 

Columna 1  Columna 2 
Cognoms , nom  
Apellidos, nombre 

X 
Cognoms , nom  
Apellidos, nombre 

X 

Candidata 1  Candidat 1   
Candidata 2  Candidat 2  
Candidata 3  Candidat 3  
Candidata 4  Candidat 4  
Candidata 5  Candidat 5  
Candidata 6  Candidat 6  
Candidata 7  Candidat 7  
Candidata 8  Candidat 8  
Candidata 9  Candidat 9  
…  …  



 
 
 
EXEMPLE 2 
Papereta de vot en unes eleccions a representants en un òrgan col·legiat per a 
l'elecció de 25 representants d'un determinat col·lectiu 
70% DE 25 = 17 
60% DE 17 = 10 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELECCIONS DE REPRESENTANTS A… 

ELECCIONES DE REPRESENTANTES A… 
COL·LECTIU / COLECTIVO … 

 
NOMBRE MÀXIM DE CANDADITURES A VOTAR:  

17 
NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATURAS A VOTAR :  

 

Nombre màxim de candidatures per a votar per columna:  10, 
en aquest cas, en l’altra columna el màxim serà:  7 
Número máximo de candidaturas a votar por columna: 10, 
 en este caso, en la otra columna el máximo será: 7  

 
ADVERTIMENT / ADVERTENCIA 
Si marqueu més de 17 candidatures en total, es determinarà vot nul 
Marcar más de 17 candidaturas en total determina voto nulo 

Si marqueu més candidatures per columna de l'indicat dalt, es determinarà vot nul 
Marcar más candidaturas por columna de lo indicado arriba determina voto nulo 
 
Done el meu vot a les candidatures marcades amb una X 
Doy mi voto a las candidaturas marcadas con una X 

Columna 1  Columna 2  
Cognoms , nom  
Apellidos, nombre 

X 
Cognoms , nom  
Apellidos, nombre 

X 

Candidat 1  Candidata 1   
Candidat 2  Candidata 2  
Candidat 3  Candidata 3  
Candidat 6  Candidata 6  
…  …  
Candidat 21  Candidata 21  
Candidat 22  Candidata 22  
…  …  
 


