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MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  DE  LA  DELEGACIÓ 
D'ALUMNES  DE  LA  UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE 
VALÈNCIA 
 
Aprovada  pel  Consell  de  Govern  de  16  d’abril  de 
2019 
 

Preàmbul 
 

Mitjançant  acord  del  Consell  de  Govern  de  16  de 
juliol  de  2015,  es  va  aprovar  el  Reglament  de  la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València, en execució de  l'article 123.3 dels Estatuts 
de la Universitat Politècnica de València. 
 
Aquesta  proposta  de  modificació  sorgeix  per 
iniciativa  del  delegat  d'alumnes  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  després  de  l'estudi  de  la 
Comissió de Reforma de Reglament, que es va crear 
de  conformitat  amb  els  articles  70  i  71  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat,  i  ha  sigut  revisada  per  la  Secretaria 
General. 
 
Una vegada transcorregut un període de vigència del 
Reglament,  s'ha  considerat  oportú  modificar 
diversos  punts  de  l'articulat  a  fi  d'actualitzar  els 
termes  que  s'hi  contenen  després  de  les  reformes 
legislatives  que  s'han  produït,  i  millorar‐ne  la 
redacció  per  adaptar‐la  als  principis  de  bona 
regulació, com exigeix la vigent Llei del procediment 
administratiu  comú  de  les  administracions 
públiques. 
 
Així mateix, s'ha considerat oportú per a optimitzar 
el  funcionament  de  la  representació  de  l'alumnat 
modificar la composició dels plens de les delegacions 
dels  centres  i  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat,  actualitzar  els  drets  i  deures  dels 
representants dels estudiants i recollir expressament 
la delegació de classe en els grups de doble titulació. 
 
 
Quant  als  processos  electorals,  es  considera 
convenient que la Junta Electoral assumisca la gestió 
de  les  eleccions  del  delegat  d'alumnes  de  la 
Universitat,  dels  delegats  d'alumnes  dels  centres  i 

MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  DE  LA 
DELEGACIÓN  DE  ALUMNOS  DE  LA  UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 16 de abril 
de 2019 
 

Preámbulo 
 

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de 
julio  de  2015  fue  aprobado  el  Reglamento  de  la 
Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
de  València  en  ejecución  del  artículo  123.3  de  los 
Estatutos de la Universitat Politècnica de València. 
 
La  presente  propuesta  de  modificación  surge  por 
iniciativa del Delegado de Alumnos de  la Universitat 
Politècnica de València bajo estudio de  la Comisión 
de  reforma  de  Reglamento  creada  al  efecto 
conforme los artículos 70 y 71 del Reglamento de la 
Delegación  de Alumnos  de  la Universitat  y  ha  sido 
revisada por la Secretaría General. 
 
 
Transcurrido un periodo de vigencia del Reglamento 
se  ha  considerado  oportuno  modificar  diversos 
puntos  de  su  articulado  al  objeto  de  actualizar  los 
términos contenidos en los mismos tras las reformas 
legislativas producidas  y mejorar  su  redacción para 
adaptarla a  los principios de buena  regulación  tal y 
como  exige  la  vigente  Ley  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas. 
 
Asimismo,  se  ha  considerado  oportuno  para 
optimizar el funcionamiento de  la representatividad 
del alumnado modificar la composición de los Plenos 
de las Delegaciones de los Centros y de la Delegación 
de Alumnos de la Universitat, actualizar los derechos 
y deberes de los representantes de los estudiantes y 
recoger expresamente  la delegación de clase en  los 
grupos de doble titulación. 
 
En  cuanto  a  los  procesos  electorales  se  considera 
conveniente que  la Junta Electoral asuma  la gestión 
de  las  elecciones  del  Delegado  de  Alumnos  de  la 
Universitat,  de  los  Delegados  de  Alumnos  de  los 
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dels membres del ple de  la Delegació d'Alumnes de 
la  Universitat,  remetent‐se  al  Reglament  de  règim 
electoral  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
salvant  les  especialitats  contingudes  en  la  present 
norma. 
 
Finalment,  s'autoritza  la  Secretaria General  perquè 
elabore  un  text  consolidat  del  Reglament  de  la 
Delegació  d'Alumnes  que  continga  la  norma 
resultant  i  que  utilitze  el  llenguatge  inclusiu,  de 
manera  que  aculla  els  principis  de  la  normativa 
vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes. 
 
Aquesta  proposta  de  modificació  ha  sigut  objecte 
d'exposició pública entre el 7 i el 20 de desembre del 
2018  i  ha  sigut  ratificada  pel  ple  de  la  Delegació 
d'Alumnes de la Universitat de 27 de febrer de 2019 
amb els requisits de quòrum i majoria. 
 
 
Per tot això, de conformitat amb  l'article 123.3 dels 
Estatuts de  la Universitat Politècnica de València, el 
Consell  de  Govern  aprova  la  modificació  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  d'acord  amb  el 
que s'indica a continuació. 
 
Primer.‐  L'article  1  del  Reglament  de  la  Delegació 
d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de València 
queda redactat com segueix: 
 
 
Article 1.  
 
La Delegació d'Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de València  (DAUPV) representa  tots els alumnes de 
la Universitat. Estructura  i  integra els seus òrgans de 
representació  d'àmbit  general  a  la  Universitat,  i 
totes les delegacions d'alumnes de centre. 
 
 
Les  delegacions  d'alumnes  de  centre  (DAC) 
representen els alumnes de cada centre. Estructuren i 
integren els seus òrgans de representació. 
 
 
Segon.  Es modifica  l'article  2  del  Reglament  de  la 

Centros  y  de  los  miembros  del  Pleno  de  la 
Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat, 
remitiéndose al Reglamento de Régimen Electoral de 
la Universitat Politècnica de València a  salvo de  las 
especialidades contenidas en la presente norma. 
 
Por último,  se autoriza a  la Secretaría General para 
que elabore un texto consolidado del Reglamento de 
la  Delegación  de  Alumnos  que  contenga  la  norma 
resultante  y  que  utilice  el  lenguaje  inclusivo 
acogiendo  los principios de  la normativa vigente en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Esta  propuesta  de modificación  ha  sido  objeto  de 
exposición pública entre el 7 y el 20 de diciembre de 
2018  y  ha  sido  ratificada  por  el  Pleno  de  la 
Delegación de Alumnos de la Universitat de fecha 27 
de  febrero de 2019 con  los  requisitos de quorum y 
mayoría requeridos. 
 
Por  todo ello, de conformidad con el artículo 123.3 
de  los  Estatutos  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  el  Consejo  de  Gobierno  aprueba  la 
modificación  del  Reglamento  de  la  Delegación  de 
Alumnos de la Universitat Politècnica de València, de 
acuerdo con lo indicado a continuación. 
 
Primero.‐  El  artículo  1  del  Reglamento  de  la 
Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
de  València  queda  redactado  en  los  siguientes 
términos: 
 
Artículo 1.  

 
La  Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica de València  (DAUPV) representa a  todos 
los alumnos de  la Universitat. Estructura e  integra a 
sus órganos de representación de ámbito general en 
la Universitat y a todas las Delegaciones de Alumnos 
de Centro. 
 
Las  Delegaciones  de  Alumnos  de  Centro  (DAC) 
representan  a  los  alumnos  de  cada  centro. 
Estructuran  e  integran  a  los  órganos  de 
representación de los mismos. 
 
Segundo.‐ Se modifica el artículo 2 del Reglamento 
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Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València, amb el contingut següent: 
 
Article 2. 
 
El  funcionament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  (DAUPV)  és 
democràtic  i  apartidista,  i  es  basa  en  l'interès 
general de l'alumnat i de la Universitat. 
 
Tercer.  El  primer  paràgraf  de  l'article  6  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  resta  modificat 
com segueix: 
 
Article 6. 
 
Els alumnes tenen dret a la igualtat d'oportunitats i a 
la no discriminació per raons de gènere, raça, religió 
o  discapacitat  o  qualsevol  altra  condició  o 
circumstància  personal  o  social  en  l'accés  a  la 
Universitat,  l'ingrés als centres,  la permanència a  la 
Universitat i l'exercici dels seus drets acadèmics. 
 
 
Quart.  L'article  8  del  Reglament  de  la  Delegació 
d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de València 
queda redactat com segueix: 
 
Article 8. 
 
Els alumnes de  la Universitat tenen el dret d'elegir  i 
ser elegits representants de conformitat amb el que 
s'estableix  en  els  Estatuts  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  en  el  seu  Reglament  de 
règim electoral i en el present Reglament. 
 
 
Cinquè. Es modifica el primer paràgraf de  l'article 9 
del  Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  en  els  termes 
següents: 
 
Article 9. 
 
Es  considera  representant  d'alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València tota persona que 

de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica de València con el siguiente tenor: 
 
Artículo 2. 
 
El funcionamiento de la Delegación de Alumnos de la 
Universitat  Politècnica  de  València  (DAUPV)  es 
democrático,  apartidista  y  se  basa  en  el  interés 
general del Alumnado y de la Universitat. 
 
Tercero.‐  El  primer  párrafo  del  artículo  6  del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat Politècnica de València es modificado en 
los siguientes términos: 
 
Artículo 6. 
 
Los  alumnos  tendrán  derecho  a  la  igualdad  de 
oportunidades  y  no  discriminación  por  razones  de 
género, raza, religión o discapacidad o cualquier otra 
condición  o  circunstancia  personal  o  social  en  el 
acceso  a  la  Universitat,  ingreso  en  los  centros, 
permanencia  en  la  Universitat  y  ejercicio  de  sus 
derechos académicos. 
 
Cuarto.‐  El  artículo  8  del  Reglamento  de  la 
Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
de València queda redactado con el siguiente tenor: 
 
Artículo 8. 
 
Los alumnos de  la Universitat  tendrán el derecho a 
elegir  y  ser  elegidos  representantes  conforme  a  lo 
establecido  en  los  Estatutos  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  en  su  Reglamento  de 
Régimen  Electoral,  así  como  en  el  presente 
Reglamento. 
 
Quinto.‐  Queda  modificado  el  primer  párrafo  del 
artículo  9  del  Reglamento  de  la  Delegación  de 
Alumnos de la Universitat Politècnica de València en 
los siguientes términos: 
 
Artículo 9. 
 
Se  considera  Representante  de  Alumnos  de  la 
Universitat  Politècnica  de València,  a  toda  persona 
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haja  sigut elegida  com a  tal per aquests mitjançant 
els  procediments  establits  en  els  Estatuts  de  la 
Universitat, en el seu Reglament de règim electoral i 
en  el  present  Reglament,  mentre  no  perda  la 
condició  de  representant  segons  el  que  preveu  el 
Reglament corresponent. 
 
Sisè. Els apartats f i g de l'article 12 del Reglament de 
la Delegació d'Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de València queden redactats com segueix: 
 
 
f)  A  no  ser  sotmès  a  un  acte  d'avaluació  quan 
assistisca a un òrgan col∙legiat de la Universitat o del 
centre,  departament  i/o  institut  universitari 
d'investigació  al  qual  pertanga,  o  a  una  comissió 
emanada  d'aquests,  o  a  un  òrgan  col∙legiat  de  la 
Delegació  d'Alumnes  de  la  Universitat  o  del  seu 
centre; a més,  caldrà habilitar una nova data per a 
fer aquest acte d'avaluació. 
g)  A  no  ser  sotmès  a  un  acte  d'avaluació  quan 
assistisca  com  a  representant  de  la  Delegació 
d'Alumnes  de  la  Universitat  i/o  d'una  delegació 
d'alumnes de centre a assemblees d'associacions de 
representants  d'alumnes  i  sectorials  i  a  sessions 
d'organismes  externs  a  la  Universitat  als  quals 
pertanga o siga convidat per raó de ser representant 
d'alumnes de  la Universitat a nivell  interuniversitari, 
nacional  i  internacional; a més,  caldrà habilitar una 
nova data per a fer aquest acte d'avaluació. 
 
 
Setè. Es modifiquen els apartats d, e  i h de  l'article 
13  del  Reglament  de  la Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  en  els  termes 
següents: 
 
d)  Adequar  la  seua  conducta  al  Reglament  de  la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València  i  al Codi  ètic de  la Universitat,  i  respectar 
l'ordre, la cortesia i la disciplina representativa. 
 
e) Fer bon ús de la informació rebuda per raó del seu 
càrrec,  tot  respectant  la  confidencialitat  de  la 
informació que li siga revelada amb aquest caràcter. 
h)  Elaborar  un  informe  quan  acabe  el  seu mandat 
sobre els  fets esdevinguts, els acords  rellevants,  les 

que  haya  sido  elegida  en  calidad  de  tal  por  éstos 
mediante  los  procedimientos  establecidos  en  los 
Estatutos  de  la  Universitat,  en  su  Reglamento  de 
Régimen Electoral y en el presente Reglamento, y en 
tanto no pierda la condición de representante según 
lo previsto por el Reglamento correspondiente. 
 
Sexto.‐  Los  apartados  f  y  g  del  artículo  12  del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  quedan 
redactados con el siguiente tenor: 
 
f) A no ser sometido a un acto de evaluación cuando 
asista a un Órgano Colegiado de  la Universitat o del 
Centro, Departamento y/o Instituto Universitario de 
Investigación  al  que  pertenezca,  o  comisión 
emanada  de  éstos,  o  a  un Órgano  Colegiado  de  la 
Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat  o  de  su 
Centro, debiendo habilitarse una nueva fecha para la 
realización del mismo. 
g) A no ser sometido a un acto de evaluación cuando 
asistan  como  representantes  de  la  Delegación  de 
Alumnos de  la Universitat y/o de una Delegación de 
Alumnos de Centro a asambleas de asociaciones de 
Representantes  de  Alumnos  y  sectoriales  y  a 
sesiones  de  organismos  externos  a  la Universitat  a 
los que pertenezca o  sea  invitado por  razón de  ser 
representante de  alumnos de  la Universitat  a nivel 
interuniversitario,  nacional  e  internacional, 
debiendo  habilitarse  una  nueva  fecha  para  la 
realización del mismo. 
 
Séptimo.‐  Se modifican  los  apartados  d,  e  y  h  del 
artículo  13  del  Reglamento  de  la  Delegación  de 
Alumnos de la Universitat Politècnica de València en 
los términos siguientes: 
 
d)  Adecuar  su  conducta  al  Reglamento  de  la 
Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
de València  y  al Código  Ético de  la Universitat,  y  a 
respetar  el  orden,  la  cortesía  y  la  disciplina 
representativa. 
e)  Hacer  buen  uso  de  la  información  recibida  por 
razón de su cargo, respetando su confidencialidad de 
la que le fuera revelada con este carácter. 
h) Realizar un  informe al finalizar su mandato sobre 
los  hechos  acontecidos,  acuerdos  relevantes, 
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impressions  i  totes  les  qüestions  que  puguen  ser 
interessants per al representant que el succeïsca. En 
particular, han de fer aquest informe els delegats de 
centre,  el  delegat  de  la  Universitat  i  els  equips 
respectius. 
 
Vuitè. L'apartat d de  l'article 15 del Reglament de la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València queda modificat com segueix: 
 
d) Iniciar estudis en mobilitat, cosa que cal notificar 
al secretari competent. 
 
 
Novè.  Es modifica  l'article  19  del  Reglament  de  la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València en el sentit següent: 
 
Article 19. 
 
Correspon  al  personal  d'administració  i  serveis 
adscrit  a  la  Delegació  d'Alumnes  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  la  gestió  econòmica  i 
administrativa. 
 
Desè.  L'article  21  del  Reglament  de  la  Delegació 
d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de València 
es modifica com segueix: 
 
Article 21. 
 
La  delegació  d'alumnes  de  centre  ha  de  disposar 
d'un local i un espai suficient per a desenvolupar les 
seues  funcions  i activitats, així com d'un espai en  la 
plataforma  electrònica  que  tinga  habilitada  la 
Universitat  per  a  la  interacció  amb  l'alumnat  que 
representa.  Cada  centre  ha  de  dotar  la  seua 
delegació  d'alumnes  dels  mitjans  econòmics, 
materials  i  humans  que  calguen  per  al 
desenvolupament de les seues funcions i activitats. 
 
El  centre  ha  d'assignar  anualment,  dels  seus 
pressupostos, una dotació  econòmica  suficient  a  la 
delegació d'alumnes de centre, segons les funcions i 
activitats que aquesta preveja. 
 
La  secretaria  del  centre  ha  de  col∙laborar  amb  la 

impresiones  y  toda  aquella  cuestión  que  sea  de 
interés  para  el  representante  que  le  suceda.  En 
particular,  deberán  realizarlo  los  Delegados  de 
Centro,  el  Delegado  de  la  Universitat  y  sus 
respectivos equipos. 
 
Octavo.‐  El  apartado  d  del  artículo  15  del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda 
modificado con el siguiente tenor: 
 
d)  Iniciar  estudios  en  movilidad,  que  deberá 
notificarse al Secretario competente. 
 
Noveno.‐ Se modifica el artículo 19 del Reglamento 
de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica de València en el siguiente sentido: 
 
Artículo 19. 
 
Corresponde  al  personal  de  administración  y 
servicios adscrito a  la Delegación de Alumnos de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  la  gestión 
económica y administrativa. 
 
Décimo.‐  El  artículo  21  del  Reglamento  de  la 
Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
de València queda modificado con el siguiente tenor:
 
Artículo 21. 
 
La Delegación de Alumnos de Centro  dispondrá de 
un  local  y  espacio  suficiente  donde  desarrollar  sus 
funciones  y  actividades,  así  como  un  espacio  en  la 
plataforma  electrónica  que  tenga  habilitada  la 
Universitat para  la  interacción con el alumnado que 
representa. Cada Centro dotará a  su Delegación de 
Alumnos  de  los  medios  económicos,  materiales  y 
humanos  necesarios  para  el  desarrollo  de  sus 
funciones y actividades. 
 
El Centro asignará anualmente, de sus presupuestos, 
una  dotación  económica  suficiente  a  la Delegación 
de  Alumnos  de  Centro,  según  las  funciones  y 
actividades que ésta prevea. 
 
La  Secretaría  del  Centro  colaborará  con  la 
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delegació  d'alumnes  de  centre  en  les  tasques  de 
recaptar  les  dades,  els  documents  i  les  llistes  que 
calguen  per  al  desenvolupament  de  les  seues 
funcions i activitats. Ha de facilitar‐li, a més, les eines 
de  comunicació  necessàries  per  al  correcte 
acompliment de les seues funcions. 
 
Onzè. Els apartats b  i c de l'article 22 del Reglament 
de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  queden  redactats  d'acord 
amb el que s'indica a continuació: 
 
b)  Crear,  nomenar  i  dotar  de  competències  les 
comissions  que  n'emanen  per  a  fer  tasques  de 
suport o treballs específics, així com revocar aquests 
acords. 
c)  Ratificar  canvis  en  l'equip  del  delegat  d'alumnes 
de centre. 

 
Dotzè.  L'article  23  del  Reglament  de  la  Delegació 
d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de València 
és modificat, amb el contingut següent: 
 
Article 23. 
 
El ple el formen: 
a)  Tots  els  representants  de  centre  en  òrgans 
col∙legiats, tant en l'àmbit del centre com en el de la 
Universitat Politècnica de València. 
b) Els delegats de classe. 
c) El delegat de centre. 
d) El vicedelegat de centre. 
e)  El  secretari  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València, que hi actua com 
a  tal. En cas d'absència, el delegat d'alumnes ha de 
nomenar un secretari per a la sessió. 

 
Els membres disposats  en  els  apartats  a  i b poden 
delegar  el  vot  en  un  alumne  del  centre  per  a  una 
sessió o més d'una. 
 
Tretzè. Es modifica el  tercer paràgraf de  l'article 25 
del  Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  de  conformitat 
amb el text següent: 
 
Les  sessions  són  obertes  a  tots  els  alumnes  del 

Delegación de Alumnos de Centro  en  las  tareas de 
recabar  datos,  documentos  y  listados  necesarios 
para  el  desarrollo  de  sus  funciones  y  actividades. 
Facilitará  las  herramientas  de  comunicación 
necesarias  para  el  correcto  desempeño  de  sus 
funciones. 
 
Undécimo.‐  Los  apartados b  y  c del  artículo 22 del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  quedan 
redactados conforme a lo indicado a continuación: 
 
b)  Crear,  nombrar  y  dotar  de  competencias  a  las 
comisiones que de él emanan para  realizar  labores 
de  apoyo  o  trabajos  específicos,  así  como  revocar 
estos acuerdos. 
c)  Ratificar  cambios  en  el  equipo  del  Delegado  de 
Alumnos de Centro. 

 
Duodécimo.‐  El  artículo  23  del  Reglamento  de  la 
Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
de València es modificado con el siguiente tenor: 
 
Artículo 23. 
 
El Pleno estará formado por: 
a)  Todos  los  representantes  de  Centro  en  órganos 
colegiados, tanto en el ámbito del Centro como en el 
de la Universitat Politècnica de València. 
b) Los Delegados de Clase. 
c) El Delegado de Centro. 
d) El Vicedelegado de Centro. 
e)  El  Secretario de  la Delegación de Alumnos de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  que  actuará 
como  tal.  En  caso  de  ausencia,  el  Delegado  de 
Alumnos nombrará un secretario para la sesión. 
 
Los  miembros  dispuestos  en  los  apartados  a  y  b 
podrán delegar voto en un alumno del  centro para 
una o varias sesiones. 
 
Decimotercero.‐  Se  modifica  el  tercer  párrafo  del 
artículo  25  del  Reglamento  de  la  Delegación  de 
Alumnos de la Universitat Politècnica de València de 
conformidad con el siguiente texto: 
 
Las sesiones serán abiertas a  todos  los alumnos del 
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centre, que hi poden assistir amb veu però sense vot 
en  funció  de  la  capacitat  del  local.  La  resta  de  la 
comunitat universitària hi pot assistir amb veu però 
sense vot, amb l'aprovació del ple.  
 
Catorzè.  L'article  36 del Reglament de  la Delegació 
d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de València 
es modifica amb el contingut següent: 
 
Article 36. 
 
El ple el formen: 
 
a) El delegat d'alumnes. 
b) El vicedelegat. 
c) Els coordinadors de  la Delegació d'Alumnes de  la 
Universitat  Politècnica  de València  hi  poden  acudir 
amb veu però sense vot. 
d) Els delegats d'alumnes de centre, que poden ser 
suplits pel vicedelegat de  la delegació d'alumnes de 
centre. 
e) Quatre membres  de  cadascun  dels  plens  de  les 
delegacions d'alumnes de centre elegits per aquests 
plens,  amb  els  seus  suplents  nominals  respectius. 
Aquestes eleccions es fan una vegada s'haja elegit el 
delegat d'alumnes de centre. 
f)  El  secretari  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València, que hi actua com 
a  tal. En cas d'absència, el delegat d'alumnes ha de 
nomenar un secretari per a la sessió. 
 
Quinzè.  El  primer  paràgraf  de  l'article  38  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda  redactat 
en els termes següents: 
 
El ple el presideix el delegat d'alumnes,  assistit pel 
vicedelegat i el secretari. 
 
Setzè.  Els  apartats  b,  c,  d  i  e  de  l'article  39  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  es  modifiquen 
com segueix: 
 
b) Aprovar  la proposta d'assignació de pressupost a 
projectes de delegacions  i  informar positivament, si 
escau, de la proposta d'execució del pressupost de la 

Centro  pudiendo  asistir  con  voz  pero  sin  voto  en 
función  del  aforo.  El  resto  de  la  comunidad 
universitaria  podrá  asistir  con  voz,  pero  sin  voto, 
bajo aprobación del Pleno.  
 
Decimocuarto.‐ El artículo 36 del Reglamento de  la 
Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
de València se modifica con el tenor siguiente: 
 
Artículo 36. 
 
El Pleno estará formado por: 
 
a) El Delegado de Alumnos. 
b) El Vicedelegado. 
c)  Los  Coordinadores  de  la Delegación  de Alumnos 
de  la  Universitat  Politècnica  de  València  podrán 
acudir con voz pero sin voto. 
d)  Los Delegados de Alumnos de Centro, pudiendo 
ser suplido por el Vicedelegado de  la Delegación de 
Alumnos de Centro. 
e) Cuatro miembros de cada uno de los Plenos de las 
Delegaciones de Alumnos de Centro electos por  los 
mismos,  con  sus  respectivos  suplentes  nominales. 
Estas  elecciones  se  realizarán  una  vez  electo  el 
Delegado de Alumnos de Centro. 
f)  El  Secretario  de  la Delegación  de Alumnos  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  que  actuará 
como  tal.  En  caso  de  ausencia,  el  Delegado  de 
Alumnos nombrará un secretario para la sesión. 
 
Decimoquinto.‐ El primer párrafo del artículo 38 del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat Politècnica de València queda redactado 
con los siguientes términos: 
 
El  Pleno  estará  presidido  por  el  Delegado  de 
Alumnos asistido por el Vicedelegado y el Secretario. 
 
Decimosexto.‐ Los apartados b, c, d y e del artículo 
39 del Reglamento de  la Delegación de Alumnos de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  se modifican 
con el siguiente tenor: 
 
b)  Aprobar  la  propuesta  de  la  asignación  de 
presupuesto a Proyectos de Delegaciones e informar 
positivamente,  en  su  caso,  de  la  propuesta  de 
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Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València (DAUPV). Qualsevol canvi en aquests ha de 
notificar‐se  al  secretari,  elevada  per  la  comissió 
econòmica. 
 
c) Sense contingut. 
d)  Crear,  nomenar  i  dotar  de  competències  les 
comissions  que  n'emanen  per  a  fer  tasques  de 
suport o treballs específics, així com revocar aquests 
acords. 
e) Sense contingut. 
 
Dissetè.  El  paràgraf  segon  de  l'article  40  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València queda modificat 
en els termes següents: 
 
Els acords que adopte  la comissió permanent sobre 
competències delegades pel ple han de  ser objecte 
de  ratificació  per  part  del  ple  de  la  Delegació 
d'Alumnes de la Universitat Politècnica de València, i 
faran  efecte  des  de  l'endemà  de  la  publicació  de 
l'acord en el portal de transparència de la Delegació 
d'Alumnes de  la UPV, però  restaran  sense efecte  si 
no hi són ratificats. 
 
 
Divuitè.  Els  apartats  c,  e  i  f  de  l'article  41  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València es modifiquen en 
el sentit següent: 
 
c) Sense contingut. 
e) El delegat d'alumnes de cada centre, que pot ser 
suplit pel  vicedelegat de  la delegació d'alumnes de 
centre. 
f) Els coordinadors de  la Delegació d'Alumnes de  la 
Universitat  Politècnica  de València  hi  poden  acudir 
amb veu però sense vot. 
 
Dinovè. La redacció de  l'apartat h de  l'article 43 del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  resta  com 
segueix: 
 
h)  Informar  la  comissió  permanent  de  la Delegació 
d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de València 

ejecución  del  presupuesto  de  la  Delegación  de 
Alumnos  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
(DAUPV).  Cualquier  cambio  en  los mismos  deberá 
notificarse  al  Secretario  elevada  por  la  Comisión 
Económica. 
c) Sin contenido. 
d)  Crear,  nombrar  y  dotar  de  competencias  a  las 
comisiones que de él emanan para  realizar  labores 
de  apoyo  o  trabajos  específicos,  así  como  revocar 
estos acuerdos. 
e) Sin contenido. 
 
Decimoséptimo.‐ El párrafo  segundo del artículo 40 
del Reglamento de  la Delegación de Alumnos de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda 
modificado en los siguientes términos: 
 
Los acuerdos que adoptase la Comisión Permanente 
relativos  a  competencias  delegadas  por  el  Pleno 
deberán  ser  objeto  de  ratificación  por  parte  del 
Pleno de la Delegación de Alumnos de la Universitat 
Politècnica  de  València,  surtiendo  efectos  desde  el 
día  siguiente  a  la  publicación  del  acuerdo  en  el 
portal de transparencia de la Delegación de Alumnos 
de la UPV, pero quedarán sin efecto en el caso de no 
ser ratificados. 
 
Decimoctavo.‐ Los apartados c, e y  f del artículo 41 
del Reglamento de  la Delegación de Alumnos de  la 
Universitat Politècnica de València se modifican con 
el siguiente sentido: 
 
c) Sin contenido. 
e)  El  Delegado  de  Alumnos  de  cada  Centro, 
pudiendo  ser  suplido  por  el  Vicedelegado  de  la 
Delegación de Alumnos de Centro. 
f)  Los  Coordinadores  de  la Delegación  de  Alumnos 
de  la  Universitat  Politècnica  de  València  podrán 
acudir con voz pero sin voto. 
 
Decimonoveno.‐  La  redacción  del  apartado  h  del 
artículo  43  del  Reglamento  de  la  Delegación  de 
Alumnos  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
queda de la siguiente manera: 
 
h)  Informar  a  la  Comisión  Permanente  de  la 
Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
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de  la composició del seu equip, així com dels canvis 
que  s'hi  produïsquen,  i  de  les  designacions  en  les 
comissions  de  caràcter  general  a  la  Universitat 
perquè  aquesta  les  ratifique.  Els  nomenaments, 
cessaments  i  designacions  fan  efecte  des  de 
l'endemà de  la publicació de  l'ordre  i/o  la  resolució 
en  el  portal  de  transparència  de  la  Delegació 
d'Alumnes  de  la  Universitat,  però  resten  sense 
efecte si no són ratificats. 
 
 
Vintè.  S'introdueix  un  apartat  i  en  l'article  43  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València, amb  la  redacció 
següent: 
 
i)  Expedir  ordres  i  resolucions  a  fi  d'incentivar 
l'activitat de la Delegació d'Alumnes de la Universitat 
Politècnica  de  València,  així  com  articular  els 
procediments  que  possibiliten  la  concreció  i 
l'aconseguiment  dels  acords  de  la  comissió 
permanent i del ple de la Delegació d'Alumnes de la 
Universitat,  i  de  les  comissions  delegades 
corresponents.  Aquestes  ordres  i  resolucions  fan 
efecte  l'endemà  de  la  publicació  en  el  portal  de 
transparència  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
Vint‐i‐unè. S'introdueix un capítol 1 en el títol VII del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València, amb el contingut 
següent: 
 
Capítol  1.  Generalitats  de  les  eleccions  de 
representants d'alumnes unipersonals 
 
Article 46 bis. 
 
Correspon  al  ple  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  després 
d'escoltar  la  Junta Electoral, convocar els processos 
electorals, incloent‐hi els calendaris respectius, per a 
l'elecció  dels  delegats  de  classe,  dels  delegats  de 
centre i del delegat d'alumnes de la Universitat. 
 
 
Els  processos  electorals  s'han  de  desenvolupar  de 

de  València  de  la  composición  de  su  equipo,  así 
como de los cambios que en éste se produzcan, y de 
las  designaciones  en  las  comisiones  de  carácter 
general  en  la  Universitat  para  la  ratificación  por 
parte  de  este.  Los  nombramientos,  ceses  y 
designaciones surtirán efectos desde el día siguiente 
a  la  publicación  de  la  orden  y/o  resolución  en  el 
portal de transparencia de la Delegación de Alumnos 
de  la  Universitat,  pero  quedarán  sin  efecto  en  el 
caso de no ser ratificados. 
 
Vigésimo.‐ Se  introduce un apartado  i en el artículo 
43 del Reglamento de  la Delegación de Alumnos de 
la Universitat Politècnica de València con la siguiente 
redacción: 
 
i)  Expedir  órdenes  y  resoluciones  con  el  fin  de 
incentivar  de  la  actividad  de  la  Delegación  de 
Alumnos de la Universitat Politècnica de València, así 
como articular  los procedimientos que posibiliten  la 
concreción  y  la  consecución  de  los  acuerdos  de  la 
Comisión Permanente y del Pleno de Delegación de 
Alumnos  de  la  Universitat,  y  sus  comisiones 
delegadas.  Dichas  órdenes  y  resoluciones  surtirán 
efecto al día siguiente de su publicación en el portal 
de transparencia de  la Delegación de Alumnos de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
Vigésimo primero.‐ Se  introduce un Capítulo 1 en el 
Título  VII  del  Reglamento  de  la  Delegación  de 
Alumnos  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
con el siguiente tenor: 
 
Capítulo 1. De las generalidades de las elecciones de 
Representantes de Alumnos unipersonales 
 
Artículo 46 bis. 
 
Corresponde al Pleno de  la Delegación de Alumnos 
de  la  Universitat  Politècnica  de  València,  oída  la 
Junta  Electoral,  convocar  los  procesos  electorales, 
incluyendo  los  respectivos  calendarios,  para  la 
elección  de    los  Delegados  de  Clase,  de  los 
Delegados de Centro y del Delegado de Alumnos de 
la Universitat. 
 
Los procesos  electorales  se desarrollarán  conforme 
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conformitat amb el títol  III  i el títol X del Reglament 
de  règim  electoral  de  la  Universitat,  llevat  de  les 
especialitats incloses en el present títol. 
 
La  Junta  Electoral,  en  els  processos  electorals 
regulats  en  el  present  Reglament,  assumeix  les 
funcions  de  l'article  5  del  Reglament  de  règim 
electoral de la Universitat. 
 
Per al desenvolupament dels processos electorals de 
delegat d'alumnes de centre, membres del ple de  la 
Delegació  d'Alumnes  de  la  Universitat  i  delegat 
d'alumnes de  la Universitat Politècnica de València, 
la Junta Electoral acorda  la constitució de  les meses 
electorals que s'estimen convenients, d'acord amb el 
que  es disposa  en  el Reglament de  règim  electoral 
de la Universitat. 
 
Vint‐i‐dosè. El capítol 3 del títol VII del Reglament de 
la Delegació d'Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de València es renumera com a capítol 2. 
 
 
Vint‐i‐tresè.  L'article  47  del  Reglament  de  la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València es modifica, en els termes següents: 
 
 
Article 47. 
 
Poden optar a delegat de classe tots els alumnes que 
estiguen matriculats  en  un mínim de  18  crèdits  en 
un mateix  grup  o  bé  estiguen matriculats  en  una 
assignatura si aquesta no pertany a cap grup. 
 
 
Aquest  requisit  el  verifica  la  secretaria  del  centre 
després de les eleccions de delegats de classe. Posat 
cas  que  el  delegat  de  classe  electe  no  complira  la 
condició, es cridaria la classe a eleccions de nou. 
 
 
Qui siga delegat de classe i inicie estudis en mobilitat 
ha  de  notificar‐ho  al  secretari  de  la  delegació 
d'alumnes de centre. 
 
L'elecció  dels  delegats  de  classe  pot  ser  anual  o 

al  Título  III  y  Título  X  del  Reglamento  de  Régimen 
Electoral  de  la  Universitat  a  excepción  de  las 
especialidades incluidas en el presente Título. 
 
La  Junta  Electoral  en  los  procesos  electorales 
regulados  en  el  presente  Reglamento  asumirá  las 
funciones del artículo 5 del Reglamento de Régimen 
Electoral de la Universitat. 
 
Para  el  desarrollo  de  los  procesos  electorales  de 
Delegado  de  Alumnos  de  Centro,  Miembros  del 
Pleno de la Delegación de Alumnos de la Universitat 
y  de  Delegado  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica de València la Junta Electoral acordará la 
constitución de las mesas electorales que se estimen 
convenientes,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento de Régimen Electoral de la Universitat. 
 
Vigésimo  segundo.‐  El  Capítulo  3  del  Título  VII  del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda 
renumerado como Capítulo 2. 
 
Vigésimo  tercero.‐ El artículo 47 del Reglamento de 
la  Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  queda  modificado  en  los 
siguientes términos: 
 
Artículo 47. 
 
Podrán optar a Delegado de Clase todos los alumnos 
que estén matriculados en un mínimo de 18 créditos 
en un mismo grupo o bien, que estén matriculados 
en  una  asignatura  si  esta  no  pertenece  a  ningún 
grupo. 
 
Este  requisito  será  verificado  por  la  Secretaría  del 
Centro  después  de  las  elecciones  de Delegados  de 
Clase. En el caso de que el Delegado de Clase electo 
no  cumpliera  la  condición,  la  clase  sería  llamada 
nuevamente a elecciones. 
 
El que  fuera Delegado de Clase e  inicie estudios en 
movilidad,  deberá  notificarlo  al  Secretario  de  la 
Delegación de Alumnos de Centro. 
 
La elección de los mismos será anual o cuatrimestral 
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quadrimestral,  segons  el  criteri  del  ple  de  cada 
delegació d'alumnes de centre. 
 
En tot cas, el seu mandat conclou quan acaba el curs 
acadèmic. 
 

Vint‐i‐quatrè. L'apartat a de l'article 49 del Reglament de 
la Delegació d'Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de València queda redactat com segueix: 

 
 

a) President: un alumne amb dret a vot que no s'haja 
postulat com a candidat. 
 
Vint‐i‐cinquè.  El  paràgraf  segon  de  l'article  50  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València queda modificat 
com segueix: 
 
Si no hi ha cap candidat, aquest grup o assignatura 
no  tindrà  representació  a  través  de  la  figura  de 
delegat de classe en el ple d'alumnes de centre. 
 
 

Vint‐i‐sisè. S'afig un article 50 bis al Reglament de la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València, amb el contingut següent: 
 
 
Article 50 bis. 
 
Les  eleccions  a  delegats  de  classe  dels  grups  de 
dobles  titulacions  les  ha  de  fer  la  delegació 
d'alumnes  del  centre  en  què  es  troben  fent  classe 
durant el quadrimestre en el qual es convoquen  les 
eleccions. 
 
L'elecció  dels  delegats  en  dobles  titulacions  ha  de 
seguir els mateixos criteris que s'apliquen a  la resta 
de classes. 
 
La  delegació  d'alumnes  de  centre  que  no  haja  fet 
aquestes eleccions n'ha de rebre còpia de l'acta, i ha 
de  considerar  els  resultats  de  les  eleccions  com  a 
propis; el delegat de classe electe és membre de tots 
dos plens de delegació d'alumnes de centre, amb els 
mateixos drets i deures. 

según  el  criterio  del  Pleno  de  cada  Delegación  de 
Alumnos de Centro. 
 
En  todo  caso,  su mandato  concluirá  al  finalizar  el 
curso académico. 
 
Vigésimo  cuarto.‐  El  apartado  a  del  artículo  49  del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat Politècnica de València queda redactado 
con el siguiente tenor: 
 
a) Presidente: un alumno con derecho a voto que no 
se haya postulado como candidato. 
 
Vigésimo quinto.‐ El segundo párrafo del artículo 50 
del Reglamento de  la Delegación de Alumnos de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda 
modificado en los siguientes términos: 
 
En el caso de no haber ningún candidato, ese grupo 
o asignatura no tendrá representación a través de la 
figura de Delegado de Clase en el Pleno de Alumnos 
de Centro. 
 
Vigésimo  sexto.‐  Se  añade  un  artículo  50  bis  en  el 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat Politècnica de València con el contenido 
siguiente: 
 
Artículo 50 bis. 
 
Las  elecciones  a  Delegados  de  Clase  de  grupos  de 
Dobles  Titulaciones  deberán  ser  realizadas  por  la 
Delegación  de  Alumnos  del  centro  en  el  que  se 
encuentren dando clase durante el cuatrimestre en 
el que sean convocadas las elecciones. 
 
La elección de  los Delegados en Dobles Titulaciones 
deberá seguir  los mismos criterios que para el resto 
de clases. 
 
La Delegación  de  Alumnos  de  Centro  que  no  haya 
realizado  estas  elecciones  deberá  recibir  copia  del 
acta y  tomar  los  resultados de  las elecciones  como 
los  realizados por ella,  siendo el Delegado de  clase 
electo miembro de ambos Plenos de Delegación de 
Alumnos de Centro, con mismos derechos y deberes.
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Vint‐i‐setè. S'afig un article 51 bis al Reglament de la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València, amb el contingut següent: 
 
 
Article 51 bis. 
 
La  delegació  d'alumnes  de  centre,  amb  caràcter 
extraordinari,  pot  convocar  eleccions  a  delegat 
d'alumnes  de  classe  per  iniciativa  del  33%  dels 
alumnes matriculats en aquest grup. 
 
En  aquest  supòsit,  aquesta  iniciativa  s'ha  de 
presentar  davant  el  secretari  de  la  delegació 
d'alumnes  de  centre,  que  ha  de  convocar  els 
alumnes  matriculats  en  aquest  grup,  en  sessió 
extraordinària,  en  el  termini  màxim  de  deu  dies 
hàbils, amb aquest únic punt de l'ordre del dia. 
 
En  aquesta  sessió  es  debat  la  proposta;  un  dels 
signants  n'exposa  les  raons  i  el  delegat  té  la 
possibilitat de fer la seua defensa. 
 
 
Després  del  debat  es  fa  una  votació  secreta,  i  cal 
majoria  absoluta  perquè  la  proposta  prospere.  En 
aquest cas, cal celebrar eleccions a delegat de classe 
en el termini màxim de 15 dies hàbils. 
 
 
Vint‐i‐vuitè. El capítol 4 del títol VII del Reglament de 
la Delegació d'Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de València es renumera com a capítol 3. 
 
 
Vint‐i‐novè. Es modifica l'article 52 del Reglament de 
la Delegació d'Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de València, amb el contingut següent: 
 
 
Article 52. 
 
La  convocatòria  d'eleccions  a  representants  dels 
alumnes  en  els  òrgans  col∙legiats  d'àmbit  general  i 
en  l'àmbit de  les escoles o facultats, departaments  i 
instituts universitaris d'investigació s'ha d'aprovar de 
conformitat  amb  el  procediment  establit  en  el 

Vigésimo séptimo.‐ Se añade un artículo 51 bis en el 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat  Politècnica  de València  con  el  siguiente 
tenor: 
 
Artículo 51 bis. 
 
La Delegación  de Alumnos  de  Centro,  con  carácter 
extraordinario,  podrá  convocar  elecciones  a 
Delegado de Alumnos de Clase a  iniciativa del 33 % 
de los alumnos matriculados en dicho grupo. 
 
En  este  supuesto,  dicha  iniciativa  será  presentada 
ante  el  Secretario de  la Delegación de Alumnos de 
Centro  quién  deberá  convocar  a  los  alumnos 
matriculados  en  dicho  grupo,  en  sesión 
extraordinaria,  en  el  plazo  máximo  de  diez  días 
hábiles, con este único punto del orden del día. 
 
En  esta  sesión  se  debatirá  la  propuesta,  siendo 
expuestas  las  razones  de  la misma  por  uno  de  los 
firmantes  y  teniendo  posibilidad  el  Delegado  de 
realizar su defensa. 
 
Tras  el  debate  se  realizará  una  votación  secreta, 
siendo  necesaria  mayoría  absoluta  para  que  la 
propuesta prospere. En ese caso, deberán celebrarse 
elecciones a Delegado de Clase en el plazo máximo 
de 15 días hábiles. 
 
Vigésimo  octavo.‐  El  Capítulo  4  del  Título  VII  del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda 
renumerado como Capítulo 3. 
 
Vigésimo  noveno.‐  Se  modifica  el  artículo  52  del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat  Politècnica  de València  con  el  siguiente 
tenor: 
 
Artículo 52. 
 
La  convocatoria  de  elecciones  a  representantes  de 
los  alumnos  en  los  órganos  colegiados  de  ámbito 
general y en el ámbito de  las Escuelas o Facultades, 
Departamentos  e  Institutos  Universitarios  de 
Investigación  será  aprobada  conforme  al 
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Reglament  de  règim  electoral  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
 
Trentè. El capítol 5 del  títol VII del Reglament de  la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València es renumera com a capítol 4. 
 
 
Trenta‐unè.  L'article  54  del  Reglament  de  la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València es modifica en el sentit següent: 
 
 
Article 54. 
 
El  delegat  d'alumnes  de  centre  s'escull,  de  forma 
anual, després de  la  renovació de  representants en 
tots  els òrgans  col∙legiats  a nivell de  centre  i de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
Trenta‐dosè.  L'article  56  del  Reglament  de  la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València resta sense contingut. 
 
Trenta‐tresè.  L'article  60  del  Reglament  de  la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València resta redactat com segueix: 
 
 
Article 60. 
 
La  delegació  d'alumnes  de  centre,  amb  caràcter 
extraordinari,  pot  convocar  eleccions  a  delegat 
d'alumnes de centre per iniciativa del 33% dels seus 
membres. 
 
En  aquest  supòsit,  aquesta  iniciativa  s'ha  de 
presentar  davant  el  secretari  de  la  delegació 
d'alumnes de centre, que ha de convocar un ple, en 
sessió  extraordinària,  en  el  termini màxim  de  deu 
dies hàbils, amb aquest únic punt en l'ordre del dia. 
 
Si el secretari de la delegació d'alumnes de centre no 
convoca  el  ple  dins  del  termini  indicat,  la 
convocatòria  i  celebració d'aquest ple passen  a  ser 
competència del secretari de la Delegació d'Alumnes 

procedimiento  establecido  en  el  Reglamento  de 
Régimen  Electoral  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
Trigésimo.‐  El  Capítulo  5  del  Título  VII  del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda 
renumerado como Capítulo 4. 
 
Trigésimo primero.‐ El artículo 54 del Reglamento de 
la  Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica de València es modificado en el siguiente 
sentido: 
 
Artículo 54. 
 
El Delegado de Alumnos de Centro será elegido, de 
forma anual, tras la renovación de representantes en 
todos  los órganos colegiados a nivel de Centro y de 
la Universitat Politècnica de València. 
 
Trigésimo  segundo.‐  El  artículo  56  del  Reglamento 
de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica de València queda sin contenido. 
 
Trigésimo tercero.‐ El artículo 60 del Reglamento de 
la  Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  queda  redactado  de  la 
siguiente forma: 
 
Artículo 60. 
 
La Delegación  de Alumnos  de  Centro,  con  carácter 
extraordinario,  podrá  convocar  elecciones  a 
Delegado de Alumnos de Centro a iniciativa del 33 % 
de sus miembros. 
 
En  este  supuesto,  dicha  iniciativa  será  presentada 
ante  el  Secretario de  la Delegación de Alumnos de 
Centro  quién  deberá  convocar  un  pleno,  en  sesión 
extraordinaria,  en  el  plazo  máximo  de  diez  días 
hábiles, con este único punto del orden del día. 
 
En el caso de que el Secretario de  la Delegación de 
Alumnos de Centro no  convoque pleno en el plazo 
indicado,  la  convocatoria  y  celebración  de  dicho 
pleno pasará a ser competencia del Secretario de  la 
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de la Universitat Politècnica de València, que l'ha de 
convocar en un termini màxim de deu dies hàbils.  
 
 
En aquest ple es debat la proposta; un dels signants 
n'exposa les raons i el delegat té la possibilitat de fer 
la seua defensa. 
 
 
Després  del  debat  es  fa  una  votació  secreta,  i  cal 
majoria qualificada de dos terços perquè la proposta 
prospere.  En  aquest  cas,  cal  convocar  eleccions  a 
delegat d'alumnes de centre en el termini màxim de 
15 dies hàbils. 
 
 
Trenta‐quatrè.  El  capítol  5  en  el  títol  VII  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda  redactat 
com segueix: 
 
Capítol 5 
Elecció  dels  membres  del  ple  de  la  delegació 
d'alumnes de la Universitat Politècnica de València 
 
 
Article 60 bis. 
 
Els membres del ple de la Delegació d'Alumnes de la 
Universitat  Politècnica  de  València  que  es  recullen 
en  l'article 36, apartat e, del present Reglament els 
trien entre si els membres de cadascun dels plens de 
les  delegacions  d'alumnes  de  centre,  una  vegada 
s'haja elegit el delegat d'alumnes de centre. 
 
 
Trenta‐cinquè.  L'article  63  del  Reglament  de  la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València resta sense contingut. 
 
Trenta‐sisè.  L'article  64  del  Reglament  de  la 
Delegació d'Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València resta amb la redacció següent: 
 
Article 64. 
 
El delegat d'alumnes el trien els membres del ple de 

Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
de  Valencia,  quien  deberá  convocarlo  en  el  plazo 
máximo de diez días hábiles.  
 
En  este  pleno  se  debatirá  la  propuesta,  siendo 
expuestas  las  razones  de  la misma  por  uno  de  los 
firmantes  y  teniendo  posibilidad  el  Delegado  de 
realizar su defensa. 
 
Tras  el  debate  se  realizará  una  votación  secreta, 
siendo necesaria mayoría  cualificada de dos  tercios 
para  que  la  propuesta  prospere.  En  ese  caso, 
deberán  convocarse  elecciones  a  Delegado  de 
Alumnos de Centro  en  el plazo máximo de 15 días 
hábiles. 
 
Trigésimo  cuarto.‐  El Capítulo 5  en  el  Título VII del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat Politècnica de València queda redactado 
de la siguiente manera: 
 
Capítulo 5 
De  la  Elección  de  los  miembros  del  Pleno  de  la 
Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
de València 
 
Artículo 60 bis. 
 
Los  miembros  del  Pleno  de  la  Delegación  de 
Alumnos  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
recogidos en el artículo 36 apartado e del presente 
Reglamento serán electos por y entre  los miembros 
de  cada  uno  de  los  Plenos  de  las Delegaciones  de 
Alumnos  de  Centro  una  vez  electo  el Delegado  de 
Alumnos de Centro. 
 
Trigésimo quinto.‐ El artículo 63 del Reglamento de 
la  Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica de València queda sin contenido. 
 
Trigésimo sexto.‐ El artículo 64 del Reglamento de la 
Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
de València queda con la siguiente redacción: 
 
Artículo 64. 
 
El  Delegado  de  Alumnos  será  elegido  por  los 
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la Delegació d'Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de València per majoria absoluta en primera volta,  i 
per majoria simple en segona. 
 
 
Trenta‐setè.  El  quart  paràgraf  de  l'article  68  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València es modifica, amb 
el contingut següent: 
 
Després  del  debat  es  fa  una  votació  secreta,  i  cal 
majoria qualificada de dos terços perquè la proposta 
prospere.  En  aquest  cas,  cal  convocar  eleccions  a 
delegat  d'alumnes  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València en el termini màxim de 15 dies hàbils. 
 
 
Trenta‐vuitè.  La  disposició  addicional  primera  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  resta  redactada 
com segueix: 
 
Disposició addicional primera 
 
Amb  caràcter  supletori,  són  aplicables  l'Estatut  de 
l'estudiant  universitari,  el  Reglament  de  règim 
electoral  de  la  Universitat  Politècnica  de  València, 
els Estatuts de la Universitat Politècnica de València i 
els reglaments dels centres, departaments i instituts 
universitaris  d'investigació  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
 
Trenta‐novè.  La  disposició  addicional  segona  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València es modifica, en el 
sentit següent: 
 
Disposició addicional segona 
 
Les  delegacions  d'alumnes  de  centre  i  la Delegació 
d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de València 
han de complir el Reglament general de protecció de 
dades, tot seguint  les  indicacions que hagen rebut  i 
amb els mitjans de què disposen per a aquest fi.  
 
 

miembros del Pleno de la Delegación de Alumnos de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  por  mayoría 
absoluta  en  primera  vuelta  y  mayoría  simple  en 
segunda. 
 
Trigésimo séptimo.‐ El cuarto párrafo del artículo 68 
del Reglamento de  la Delegación de Alumnos de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  es  modificado 
con el siguiente tenor: 
 
Tras  el  debate  se  realizará  una  votación  secreta, 
siendo necesaria mayoría  cualificada de dos  tercios 
para  que  la  propuesta  prospere.  En  ese  caso, 
deberán  convocarse  elecciones  a  Delegado  de 
Alumnos de la Universitat Politècnica de València en 
el plazo máximo de 15 días hábiles. 
 
Trigésimo  octavo.‐  La  disposición  adicional  primera 
del Reglamento de  la Delegación de Alumnos de  la 
Universitat Politècnica de València queda redactada 
de la siguiente forma: 
 
Disposición Adicional Primera. 
 
Con  carácter  supletorio,  serán  de  aplicación  el 
Estatuto del Estudiante Universitario, el Reglamento 
de Régimen Electoral de la Universitat Politècnica de 
València  así  como,  los  Estatutos  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  y  los  respectivos 
Reglamentos  de  los  Centros,  Departamentos  e 
Institutos  Universitarios  de  Investigación  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
Trigésimo noveno.‐ La disposición adicional segunda 
del Reglamento de  la Delegación de Alumnos de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  es  modificada 
con el siguiente sentido: 
 
Disposición Adicional Segunda. 
 
Las Delegaciones de Alumnos de Centro así como  la 
Delegación de Alumnos de  la Universitat Politècnica 
de  València  deberán  cumplir  con  el  Reglamento 
General  de  Protección  de  Datos,  siguiendo  las 
indicaciones  recibidas  y  dentro  de  los medios  que 
dispongan para tal fin.  
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Quarantè.  La  disposició  addicional  tercera  del 
Reglament  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València es modifica com 
segueix: 
 
Disposició addicional tercera 
 
Sense contingut. 
 
Quaranta‐unè.  Es  faculta  la  Secretaria  General 
perquè  publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València  (BOUPV) un  text 
consolidat  del  Reglament  de  la  Delegació  de 
Alumnes de la Universitat Politècnica de València en 
què s'use el llenguatge inclusiu. 
 
Quaranta‐dosè. Aquesta modificació  del  Reglament 
de  la  Delegació  de  Alumnes  de  la  Universitat 
Politècnica de València entrarà en vigor el mateix dia 
que es publique en el Butlletí Oficial de la Universitat 
Politècnica de València (BOUPV). 
 

Cuadragésimo.‐  La  disposición  adicional  tercera  del 
Reglamento  de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  es  modificada 
con el siguiente sentido: 
 
Disposición Adicional Tercera. 
 
Sin contenido. 
 
Cuadragésimo  primero.‐  Se  faculta  a  la  Secretaría 
General para que publique en el Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València (BOUPV) un texto 
consolidado  del  Reglamento  de  la  Delegación  de 
Alumnos de la Universitat Politècnica de València en 
donde se utilice el lenguaje inclusivo. 
 
Cuadragésimo  segundo.‐  La  presente  modificación 
del Reglamento de  la Delegación de Alumnos de  la 
Universitat Politècnica de València entrará en  vigor 
el mismo día de su publicación en el Butlletí Oficial 
de la Universitat Politècnica de València (BOUPV). 
 
 

 
   


