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MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  DE  LA  DEFENSORIA  UNIVERSITÀRIA  DE  LA  UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprovada pel Claustre Universitari de 25 de novembre de 2021 
 

Preàmbul 
 
El Reglament de la Defensoria Universitària va ser aprovat pel Claustre el 19 de desembre del 
2006 i, posteriorment, modificat en la sessió realitzada el 28 de juny del 2018. 
 
Un dels aspectes en què es va produir la modificació es referia al procés d'elecció de la persona 
que  presenta  candidatura  a  la  Defensoria  Universitària,  assimilant  aquest  procediment  als 
inclosos en el Reglament de règim electoral de la Universitat Politècnica de València però amb 
especialitats.  
 
En  el  Claustre  Universitari  realitzat  el  dia  5  de  desembre  del  2019  va  ser  aprovada  una 
proposta al Consell de Govern, atès el procediment de reforma del Reglament de la Defensoria 
Universitària determinat en l'article 133 dels Estatuts de la Universitat, per a la modificació de 
l'apartat 4 de l'article 3 del Reglament de la Defensoria Universitària. 
 
Realitzats dos processos d'elecció amb el sistema modificat el 2018, s'ha detectat que l'apartat 
4  de  l'article  3  –que  determina  que  les  electores  o  els  electors  seran  els/les membres  del 
Claustre que ostenten aquesta  condició en el moment d'aprovar‐se  la  convocatòria  i que  la 
mantinguen  durant  tot  el  procés–  provoca  situacions  en  les  quals  podria  no  ser  possible 
exercitar el dret al vot per part d'aquelles persones que no compleixen aquest requisit  i que 
són claustrals durant els períodes de votació,  ja siga en condició de membres nats, o bé, en 
haver accedit com a electes per baixa de la persona que tenia el mandat de claustral. 
 
A  fi de garantir al màxim el dret del  sufragi actiu en  l'elecció de  la Defensoria Universitària, 
s'estima  pertinent  una modificació  de  l'article  anteriorment  esmentat  que  determine  que 
els/les membres del Claustre electes en qualsevol dels sectors puguen formar part del cens des 
del moment  en  què  aquest  adquirisca  el  caràcter  de  definitiu  i  que mantinguen  aquesta 
condició fins al moment de la votació. 
 
D'altra  banda,  s'estima  convenient  obrir  un  període  de  consulta  del  cens  publicant‐lo  de 
manera  provisional,  igual  que  s'efectua  en  la  resta  de  procediments  electorals  de  la 
Universitat.  D'aquesta manera,  en  el  període  d'al∙legacions  al  cens  provisional,  s’hi  poden 
rectificar possibles errors, fet que garanteix encara més els drets de  les persones que actuen 
en aquest. 
 
Igualment,  és  convenient una  regulació específica per  a  les persones membres del Claustre 
que tinguen  la condició de nades d’acord amb els Estatuts de  la Universitat  i  la Llei orgànica 
d'universitats, de manera que puga exercir el dret al vot  la persona que ocupe el càrrec que 
comporta ser membre nat durant el període de temps en què està oberta la votació, ja siga en 
primera o en segona volta. 
 
Finalment, a proposta de la Junta Electoral de la Universitat, amb la finalitat de dotar de major 
eficiència el procediment de recaptar els avals exigits en l'apartat 5 de l'article 3 del Reglament 
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de la Defensoria Universitària, s'inclou una modificació de la presentació de les candidatures a 
la  Defensoria  Universitària.  S’estableix  una  primera  fase  de  comunicació  de  la  intenció  de 
presentar  la  candidatura,  després  de  la  qual  la  Junta  Electoral  comunica  a  les  persones 
membres del Claustre aquelles que es postulen per a  l'elecció,  i dona un període perquè es 
recullen els avals de cada candidatura,  i finalment, si se n'ha obtingut el nombre suficient, es 
presenta  la candidatura en el termini que s'establisca en  la convocatòria  i el calendari de  les 
eleccions. 
 
Per  tot  això,  atès  el  procediment  de  reforma  del  Reglament  de  la Defensoria Universitària 
determinat en l'article 133 dels Estatuts de la Universitat, el Claustre, a proposta del Consell de 
Govern de 22 de juliol de 2021, aprova la modificació següent del Reglament de la Defensoria 
Universitària de la Universitat Politècnica de València. 
 
Primer. L'apartat 4 de  l'article 3 del Reglament de  la Defensoria Universitària queda redactat 
de la manera següent: 
 
4.  En  la  convocatòria  i  el  calendari  dels  processos  electorals  a  la  Defensoria  Universitària 
s'estableix  la publicació d'un  cens provisional que  incloga  totes  les persones que  tinguen  la 
condició de claustrals en la data de la convocatòria, i s’habilita un període d'al∙legacions per a 
aquest cens provisional. 
 
Conclòs el període d'al∙legacions al cens provisional, s'aprova per part de  la Junta Electoral el 
cens definitiu, en el qual tenen la consideració d'electores i electors les persones membres del 
Claustre que estan incloses en aquest. Causen baixa en el cens definitiu les persones que en el 
període  establit  per  a  les  votacions  en  primera  o  segona  volta  no  tinguen  la  condició  de 
claustrals. 
 
Així mateix, es considera elector o electora la persona que ocupa un càrrec que comporte ser 
membre nat del Claustre Universitari durant el període de temps en què està oberta la votació, 
ja siga en primera o en segona volta. 
 
Segon. L'apartat 5 de  l'article 3 del Reglament de  la Defensoria Universitària queda modificat 
de la manera següent: 
 
5. Qualsevol persona membre de  la comunitat universitària que pretenga postular‐se com a 
candidata a la Defensoria Universitària ha de comunicar‐ho a la Junta Electoral en el termini i 
la forma que s'establisca en la convocatòria i el calendari de l'elecció. 
 
Conclòs aquest termini, la Junta Electoral comunica als membres del Claustre les persones que 
es postulen per a la presentació de candidatura a la Defensoria Universitària, i s’obri el període 
d'acord amb la convocatòria i el calendari per a la presentació de candidatures. Durant aquest 
període, s'han de recaptar els avals del 15% dels membres claustrals, i es permet avalar una o 
o més de les persones que s'hi han postulat. 
 
Les  candidatures  que  obtinguen  els  avals  necessaris  seran  presentades  per  cada  persona 
interessada. 
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Tercer. 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  Defensoria 
Universitària de la Universitat Politècnica de València. 
 
Quart. La present modificació del Reglament de  la Defensoria Universitària de  la Universitat 
Politècnica  de  València  entra  en  vigor  l’endemà  de  la  publicació  en  el  Butlletí Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València (BOUPV). 
   


