
BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  125     17/04/2019  106

 

 

Editor: Secretaria General / UPV ∙ D.L.: V‐5092‐2006 ∙ ISSN: 1887‐2298 ∙ www.upv.es/secgen  

 

REGLAMENT DE  LA DELEGACIÓ D’ALUMNES DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
 
(Aprovat pel Consell de Govern en  sessió de 16 de 
juliol de 2015 i modificat el 16 d’abril de 2019 
 
 
Redactat  utilitzant  llenguatge  inclusiu  conforme  al 
que es disposa en  l'acord del Consell de Govern de 
16 d'abril de 2019 
 

PREÀMBUL 
 
I 
 

La Delegació d’Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de València, en virtut de l’article 123 dels Estatuts de 
la Universitat Politècnica de València,  i  fent ús dels 
drets  i  facultats  atribuïts  per  la  Llei  Orgànica 
d’Universitats  6/2001,  de  21  de  desembre, 
modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, 
en  matèria  d’autonomia  universitària  i  de 
participació dels estudiants en  aquesta,  així  com el 
Reial  Decret  1791/2010,  de  30  de  desembre,  pel 
qual  s’aprova  l’Estatut  de  l’Estudiant  Universitari, 
considera  convenient  dotar‐se  d’aquest  reglament, 
que  pretén  crear  un  marc  comú  que  estructure  i 
reglamente la Delegació de la Universitat Politècnica 
de València  i  les distintes delegacions d’alumnes de 
centre. 
 
 
La Delegació d’Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de  València  representa  tots  els  alumnes  de  la 
Universitat.  Com  a  tal,  s’ha  d’encarregar  de 
l’enfortiment  i  la  coordinació  de  les  distintes 
delegacions  d’alumnes  de  cada  centre,  així  com 
fomentar  la participació dels alumnes en  les  labors 
de  representació estudiantil,  tant a  les escoles com 
en  l’àmbit  nacional  i  internacional,  i  intentar 
aconseguir  la representació de qualitat que aquesta 
universitat  requereix,  la  màxima  diversitat  de 
gènere,  i  fomentar  així  la  participació  de  tots  els 
estudiants per igual independentment de la titulació 
que cursen. 
 

REGLAMENTO DE  LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS Y 
ALUMNAS  DE  LA  UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE 
VALÈNCIA 
 
Aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 
16 de  julio de 2015  y modificado  el 16 de  abril de 
2019 
 
Redactado utilizando  lenguaje  inclusivo  conforme a 
lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 16 de abril de 2019 
 

PREÁMBULO 
 
I 

 
La  Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica de València, en virtud del artículo 123 de 
los  Estatutos  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València,  y  en  uso  de  los  derechos  y  facultades 
atribuidos  por  la  Ley  Orgánica  de  Universidades 
6/2001, de 21 de diciembre, modificada por  la  Ley 
Orgánica  4/2007,  de  12  de  abril,  en  materia  de 
autonomía  universitaria  y  de  participación  de  los 
estudiantes  en  la misma,  así  como  el Real Decreto 
1791/2010,  de  30  de  diciembre,  por  el  que  se 
aprueba  el  Estatuto  del  Estudiante  Universitario, 
tiene a bien dotarse del presente Reglamento, que 
pretende  crear  un marco  común  que  estructure  y 
reglamente  la  Delegación  de  la  Universitat 
Politècnica  de València  y  las  distintas Delegaciones 
de Alumnos de Centro. 
 
La  Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  representa  a  todos  los 
alumnos  de  la  Universitat.  Como  tal,  debe 
encargarse del  fortalecimiento y  la coordinación de 
las  distintas  Delegaciones  de  Alumnos  de  cada 
Centro, así como de fomentar la participación de los 
alumnos  en  las  labores  de  representación 
estudiantil,  tanto  en  las  escuelas  como  a  nivel 
nacional  como  internacional,  intentando  lograr  la 
representación  de  calidad  que  esta  universidad 
requiere,  la  máxima  diversidad  de  género, 
fomentando  así  la  participación  de  todos  sus 
estudiantes  por  igual  independientemente  de  la 
titulación que cursen. 
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Com a part de la Universitat Politècnica de València, 
ha de vetlar per  la millora permanent de  la qualitat 
de  l’ensenyament,  la millora  de  l’educació  pública 
tenint en compte l’opinió dels alumnes i promoure la 
investigació. Tot això ha de ser controlat mitjançant 
mecanismes  eficients,  a  través  d’avaluacions 
periòdiques i enquestes sobre l’alumnat i el personal 
docent. A més, ha de participar de manera activa  i 
responsable  en  el  desenvolupament  de  l’activitat 
universitària  i  oferir  informació  i  assistència  als 
alumnes que la requereixen de manera eficaç. 
 
 
D’altra  banda,  ha  de  fomentar  activitats  culturals, 
esportives,  artístiques  i  recreatives,  i  promoure  i 
donar suport a  tota  labor que es  realitza en aquest 
sentit  i  pot  ser  d’interès  general  de  l’alumnat. Així 
mateix,  fomenta  tot  tipus  d’ensenyaments  que 
complementen la formació de l’alumnat. 
 
 
Tot  això  s’ha  de  realitzar  amb  total  independència 
d’actuació,  tant  d’agents  externs  com  interns,  i 
vetlar sempre per  la defensa de  l’interès general de 
l’alumnat. 
 

II 
 

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 

 
Como parte de la Universitat Politècnica de València, 
deberá velar por la permanente mejora de la calidad 
de  la enseñanza,  la mejora de  la educación pública 
contando  con  la  opinión  de  los  alumnos  y 
promoviendo  la  investigación. Todo ello deberá  ser 
controlado  mediante  mecanismos  eficientes,  a 
través de evaluaciones periódicas y encuestas sobre 
el alumnado y el personal docente. Además, deberá 
participar  de  manera  activa  y  responsable  en  el 
desarrollo  de  la  actividad  universitaria  y  ofrecer 
información  y  asistencia  a  los  alumnos  que  la 
requieran de forma eficaz. 
 
Por  otra  parte,  deberá  fomentar  actividades 
culturales,  deportivas,  artísticas  y  recreativas, 
promoviendo y apoyando  toda  labor que  se  realice 
en este sentido y puedan ser de  interés general del 
alumnado.  Asimismo,  fomentará  todo  tipo  de 
enseñanzas  que  complementen  la  formación  del 
alumnado. 
 
Todo ello deberá realizarse con total  independencia 
de  actuación,  tanto  de  agentes  externos  como 
internos, velando siempre por la defensa del interés 
general del alumnado. 
 

II 
 

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 
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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 
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. 
 
Text introduït per l'acord del Consell de Govern de 16 

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 
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. 
 
Texto introducido por el acuerdo del Consejo de Gobierno 
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d'abril de 2019 
 

TÍTOL I 
DE LA DELEGACIÓ D’ALUMNES DE LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Article 1.  
 
La Delegació d'Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de València  (DAUPV)  representa  tot  l’alumnat 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 a l’alumnat de cada centre. Estructuren i 
integren els seus òrgans de representació. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
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. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Article 3. 
 
Són  funcions  de  la  Delegació  d’Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València: 
 
a) Servir de via per a  l’expressió de  les aspiracions, 
inquietuds,  peticions  i  propostes  d  l’alumnat,  així 
com  constituir  el  marc  adequat  per  a  elaborar, 
debatre  i  fixar  les  posicions  dels  alumnes  de  la 
Universitat. 
b) Participar com a membre de ple dret en el control 
i  l’avaluació  de  la  qualitat  de  l’ensenyament,  de  la 
labor  docent  del  professorat  i  dels  serveis  de  la 
Universitat  d’acord  amb  el  que  estableixen  els 

de 16 de abril de 2019 

 
TÍTULO I 

DE LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

 
Artículo 1.  
 
La Delegación de Alumnos y Alumnas  la Universitat 
Politècnica de València (DAUPV) representa a todo el 
alumnado  de  la  Universitat.  Estructura  e  integra  a 
sus órganos de representación de ámbito general en 
la Universitat y a todas las Delegaciones de Alumnos 
y Alumnas de Centro. 
 
Las Delegaciones  de Alumnos  y Alumnas  de Centro 
(DAC)  representan  al  alumnado  de  cada  centro. 
Estructuran  e  integran  a  los  órganos  de 
representación de los mismos. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 
 

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. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 3. 
 
Son  funciones  de  la  Delegación  de  Alumnos  y 
Alumnas  de la Universitat Politècnica de València: 
 
a)  Servir  de  cauce  para  la  expresión  de  las 
aspiraciones,  inquietudes,  peticiones  y  propuestas 
del  alumnado,  así  como,  constituir  el  marco 
adecuado para elaborar, debatir y fijar las posiciones 
de los alumnos y alumnes de la Universitat. 
b) Participar como miembro de pleno derecho en el 
control  y evaluación de  la  calidad de  la enseñanza, 
de  la  labor  docente  del  profesorado  y  de  los 
servicios  de  la  Universitat  de  acuerdo  con  lo 
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Estatuts de la Universitat Politècnica de València. 
 
c)  Informar  els  centres  docents,  departaments, 
instituts  universitaris  i  la Universitat  Politècnica  de 
València  sobre  les  anomalies  en  l’actuació  de 
qualsevol membre d’aquests respecte a l’alumnat. 
d)  Coordinar,  executar  i  complir  les  iniciatives 
emanades  dels  plens  de  delegació,  així  com  dels 
òrgans de participació i decisió de l’alumnat. 
 
e)  Intervenir  en  l’organització  de  l’extensió 
universitària  i  en  l’assignació  dels  fons  destinats  a 
aquesta, així com en la distribució posterior. 
 
f)  Participar  com  a  membres  de  ple  dret  en  els 
òrgans de govern,  representació  i participació de  la 
Universitat  i  dels  seus  centres,  així  com  en  les 
comissions que emanen d’aquests,  i en especial  les 
que puguen crear sobre: 
I.  L’elaboració  del  programa  d’activitats 
acadèmiques i dels plans d’estudi. 
II.  L’establiment  de  beques,  ajudes  i  crèdits  als 
alumnes,  pròpies  de  la Universitat,  així  com  en  les 
modalitats d’exempció total o parcial del pa gament 
de taxes acadèmiques establides per aquesta. 
III.  L’elaboració  dels  reglaments  i/o  normatives 
relacionats amb l’alumnat. 
IV.  Les  convalidacions  i  reconeixement  de  crèdits 
d’assignatures de l’alumnat. 
V.  L’elaboració  del  reglament  corresponent  contra 
actuacions injustificades o arbitràries en l’avaluació. 
 
VI.  L’establiment  de  les  normes  que  regulen  el 
progrés i permanència d l’alumnat a la Universitat. 
 
g)  Conèixer  la  informació  relativa  a  les  actuacions 
disciplinàries que afecten els alumnes. 
h)  Informar  l’autoritat  acadèmica  sobre  el 
compliment dels plans d’ordenació docent, tutories, 
així com altres obligacions acadèmiques 
i) Gestionar els  instruments de  l’alumnat de control 
sobre l’activitat docent. 
j)  Elegir  tots  els  representants  de  l’alumnat  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  davant  de 
qualsevol  òrgan  aliè  a  aquesta,  en  l’àmbit 
universitari, nacionalment i internacionalment. 
k)  Designar  els  representants  de  l’alumnat  en  les 

establecido  en  los  Estatutos  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
c)  Informar a  los Centros Docentes, Departamentos, 
Institutos Universitarios y a la Universitat Politècnica 
de  València  de  las  anomalías  en  la  actuación  de 
cualquier miembro de éstos respecto al alumnado. 
d)  Coordinar,  ejecutar  y  cumplir  las  iniciativas 
emanadas de  los Plenos de Delegación, así como de 
los  órganos  de  participación  y  decisión  del 
alumnado. 
e)  Intervenir  en  la  organización  de  la  Extensión 
Universitaria  y  en  la  asignación  de  los  fondos 
destinados  a  ella,  así  como  en  su  distribución 
posterior. 
f) Participar como miembros de pleno derecho en los 
Órganos  de  Gobierno,  Representación  y 
Participación de  la Universitat y de  sus Centros, así 
como en  las comisiones que emanen de estos, y en 
especial las que pudieran crear sobre: 
I.  La  elaboración  del  programa  de  actividades 
académicas y de los planes de estudio. 
II. El establecimiento de becas, ayudas  y  créditos  a 
los alumnos, propias de  la Universitat, así  como en 
las modalidades de exención total o parcial del pago 
de tasas académicas establecidas por esta. 
III.  En  la  elaboración  de  los  reglamentos  y/o 
normativas relacionados con el alumnado. 
IV.  En  las  convalidaciones  y  reconocimiento  de 
créditos de asignaturas del alumnado. 
V. En la elaboración del Reglamento correspondiente 
contra  actuaciones  injustificadas  o  arbitrarias  en  la 
evaluación. 
VI. En el establecimiento de  las normas que regulan 
el  Progreso  y  Permanencia  del  alumnado  en  la 
Universitat. 
g) Conocer  la  información  relativa a  las actuaciones 
disciplinarias que afecten a los alumnos y alumnas. 
h)  Informar  a  la  autoridad  académica  sobre  el 
cumplimiento de  los planes de ordenación docente, 
tutorías, así como otras obligaciones académicas. 
i)  Gestionar  las  herramientas  del  alumnado  de 
control sobre la actividad docente. 
j)  La  elección  de  todos  los  representantes  del 
alumnado de  la Universitat Politècnica de València, 
ante cualquier órgano ajeno a la misma, en al ámbito 
universitario, a nivel nacional e internacional. 
k)  La  designación  de  los  representantes  del 
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diferents  comissions  que  emanen  dels  òrgans 
col∙legiats, així com qualsevol altra comissió d’àmbit 
universitari. 
l) Organitzar i controlar les activitats de les diferents 
comissions  i  estructures  que  depenen  de  la 
Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València. 
m)  Fer  avinent  al  rectorat  els  canvis  dels 
representants dels òrgans collegiats  i unipersonals a 
l’efecte de la legislació vigent. 
 
n)  Organitzar  administrativament  i  distribuir  el 
pressupost  de  la  Delegació  d’Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
o) Vetlar pel compliment d’aquestes disposicions. 
 
p) Totes les que l’encomana la legislació vigent. 
 
 
Article 4. 
 
La Delegació d’Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de  València  gaudeix  d’independència  i  gestiona  el 
seu  pressupost,  així  com  organitza  els  mitjans 
materials i humans a disposició seua. 
 
 

TÍTOL II 
DE L’ALUMNAT 

 
Article 5. 
 
Són  alumnes  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  les persones matriculats en qualssevol dels 
ensenyaments  conduents  a  l’obtenció  de  títols  de 
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. 
 
 
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. 
 

alumnado en  las diferentes comisiones que emanen 
de  los Órganos Colegiados, así  como  cualquier otra 
comisión de ámbito universitario. 
l)  Organizar  y  controlar  las  actividades  de  las 
diferentes  comisiones  y  estructuras  que  dependan 
de  la  Delegación  de  Alumnos  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
m)  Poner  en  conocimiento  del  Rectorado  los 
cambios  en  los  representantes  de  los  órganos 
colegiados y unipersonales a efectos de la legislación 
vigente. 
n)  La  organización  administrativa  y  distribución  del 
presupuesto de la Delegación de Alumnos y Alumnas 
de la Universitat Politècnica de València. 
o)  Velar  por  el  cumplimiento  de  las  presentes 
disposiciones. 
p)  Todas  aquellas  que  le  encomiende  la  legislación 
vigente. 
 
Artículo 4. 
 
La  Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  goza  de 
independencia y gestiona su presupuesto, así como 
organiza  los  medios  materiales  y  humanos  a  su 
disposición. 
 

TÍTULO II 
DEL ALUMNADO 

 
Artículo 5. 
 
Son alumnos y alumnas de  la Universitat Politècnica 
de València  las personas matriculadas en cualquiera 
de  las  enseñanzas  conducentes  a  la  obtención  de 
títulos  de  carácter  oficial  y  validez  en  todo  el 
territorio nacional. 
 
Artículo 6. 
 
Los  alumnos  y  alumnas  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. 
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Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 
d'abril de 2019 

 
Són drets de  l’alumnat els establits per  la  legislació 
vigent,  en  especial  els  recollits  pels  Estatuts  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  i  l’Estatut  de 
l’Estudiant Universitari. 
 
Article 7. 
 
Són deures de l’alumnat els establits per la legislació 
vigent,  en  especial  els  recollits  pels  Estatuts  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  i  l’Estatut  de 
l’Estudiant Universitari. 
 

TÍTOL III 
DELS REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT 

 
Article 8. 
 
Els alumnes o  les alumnes de  la Universitat tenen el 
dret d'elegir  i ser elegits o elegides 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. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Article 9. 
 
Es  considera  representant  de  l’alumnat  de  la 
Universitat Politècnica de València tota persona que 
haja  sigut  elegida  com  a  tal  per  aquest 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. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Així  mateix,  també  tenen  la  consideració  de 
representant  de  l’alumnat  de  la  Universitat 
Politècnica de València els alumnes que representen 

Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 16 de abril de 2019 

 
Son derechos del  alumnado  los  establecidos por  la 
legislación vigente, en especial  los recogidos por  los 
Estatutos de  la Universitat Politècnica de València y 
el Estatuto del Estudiante Universitario. 
 
Artículo 7. 
 
Son  deberes  del  alumnado  los  establecidos  por  la 
legislación vigente, en especial  los recogidos por  los 
Estatutos de  la Universitat Politècnica de València y 
el Estatuto del Estudiante Universitario. 
 

TÍTULO III 
DE LOS REPRESENTANTES DEL ALUMNADO 

 
Artículo 8. 
 
Los  alumnos  o  alumnas  de  la  Universitat  tienen  el 
derecho  a  elegir  y  ser  elegidos  o  elegidas 
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. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 9. 
 
Se  considera  Representante  del  alumnado  de  la 
Universitat  Politècnica  de València,  a  toda  persona 
que  haya  sido  elegida  en  calidad  de  tal  por  este 
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. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
Asimismo,  también  tendrán  la  consideración  de 
Representante  del  alumnado  de  la  Universitat 
Politècnica de València aquellos alumnos y alumnas 
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la  Delegació  d’Alumnes  de  la  Universitat  i/o  una 
delegació  de  centre  en  associacions  de 
representants  d  l’alumnat  i  sectorials  en  l’àmbit 
nacional  i  internacional  reconegudes  per  la 
Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València. 
 
 
Article 10. 
 
El  representant  proclamat  electe  adquireix  la 
condició  plena  de  representant  d  l’alumnat  de  la 
Universitat Politècnica de València en el moment de 
la  proclamació  dels  resultats  definitius  de  les 
eleccions i pren possessió del càrrec. 
 
Article 11. 
 
Els  drets,  deures  i  prerrogatives  són  efectius  en  el 
moment  que  s’adquireix  la  condició  plena  de 
representant  de  l’alumnat  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  després  dels  resultats 
definitius de les eleccions i pren possessió del càrrec.
 
Article 12. 
 
Són  drets  dels  representants  de  l’alumnat  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  a  més  dels 
reconeguts en qualitat d’alumne, els següents: 
 
 
a) Sol∙licitar  i rebre de  la Delegació d’Alumnes de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  la  informació  i 
suport que necessita per al millor exercici de la seua 
labor  representativa,  fins  que  en  complisca  les 
obligacions. 
b) Ser atès o atesa  i  rebre  facilitats pel professorat 
perquè  puga  fer‐ne  compatible  la  labor  com  a 
representant de l’alumnat sense que en repercutisca 
de manera negativa en el rendiment acadèmic. 
 
c) No exigir‐li  la  realització d’activitats  relacionades 
amb el seu càrrec que puguen ocasionar un perjudici 
seriós per al desenvolupament normal dels estudis. 
 
d) Que les manifestacions realitzades en l’exercici de 
la seua funció no es consideren fetes a títol personal.

que  representen  a  la  Delegación  de  Alumnos  y 
Alumnas de  la Universitat  y/o  a una Delegación de 
Centro  en  asociaciones  de  Representantes  del 
Alumnado  y  sectoriales  a  nivel  nacional  e 
internacional  reconocidas  por  la  Delegación  de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València. 
 
Artículo 10. 
 
El  representante  proclamado  electo  adquirirá  la 
condición plena de Representante del Alumnado de 
la Universitat Politècnica de València en el momento 
de  la proclamación de  los  resultados definitivos de 
las elecciones y tome posesión de su cargo. 
 
Artículo 11. 
 
Los  derechos,  deberes  y  prerrogativas  serán 
efectivos  en  el momento  en  el  que  se  adquiera  la 
condición plena de Representante del Alumnado de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  elecciones  y 
tome posesión de su cargo. 
 
Artículo 12. 
 
Son  derechos  de  los Representantes  del Alumnado 
de  la Universitat Politècnica de València, además de 
los reconocidos en calidad de alumno y alumna,  los 
siguientes: 
 
a) Solicitar y  recibir de  la Delegación de Alumnos y 
Alumnas de  la Universitat Politècnica de València  la 
información  y  apoyo  que  necesita  para  el  mejor 
desempeño  de  su  labor  representativa,  en  tanto 
cumpla sus obligaciones. 
b)  Ser atendido o atendida y  recibir  facilidades por 
parte  del  profesorado  para  que  pueda  hacer 
compatible  su  labor  como  Representante  del 
Alumnado sin que repercuta de forma negativa en su 
rendimiento académico. 
c) Que no le sea exigida la realización de actividades 
relacionadas con su cargo que puedan ocasionar un 
serio  perjuicio  para  el  normal  desarrollo  de  sus 
estudios. 
d) Que  las manifestaciones realizadas en el ejercicio 
de  su  función  no  se  tengan  por  hechas  a  título 
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e) Ser dispensat o dispensada de qualsevol obligació 
acadèmica  (classes  teòriques,  pràctiques  d’aula, 
laboratoris,  seminaris,  etc.)  que  siga  incompatible 
amb la seua labor com a representant de l’alumnat, i 
rebre facilitats per a la recuperació d’aquestes, si cal.
 
f) A no  ser  sotmès o  sotmesa 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 o sotmesa 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  de  l’alumnat  i  sectorials  i  a  sessions 
d'organismes  externs  a  la  Universitat  als  quals 
pertanga o siga convidat o convidada per raó de ser 
representant de  l’alumnat de  la Universitat a nivell 
interuniversitari,  nacional  i  internacional;  a  més, 
caldrà habilitar una nova data per a fer aquest acte 
d'avaluació. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
h) Rebre  informació precisa de  tot  el que  s’esdevé 
en  els  òrgans  collegiats  o  comissió  emanada 
d’aquests a què pertany. 
i) Obtenir  informació precisa  sobre els antecedents 
del mateix òrgan collegiat a què pertany necessària 
perquè  puga  complir  degudament  la  labor  de 
representació. 
j) Tenir accés a les dades i documents necessaris per 
a  l’exercici  de  les  seues  comeses,  així  com 
instruments  que  possibiliten  la  comunicació  fàcil 
amb els seus representats. 
k) Participar en  l’elaboració de  la memòria anual, si 
n’hi  ha,  dels  consells  de  departaments  i  juntes  de 
centre. 
l) Ser  informat o  informada sobre  les admissions als 

personal. 
e) A ser dispensado o dispensada de toda obligación 
académica  (clases  teóricas,  prácticas  de  aula, 
laboratorios, seminarios, etc.) que sea  incompatible 
con  su  labor  como  Representante  del  Alumnado, 
recibiendo  facilidades  para  la  recuperación  de  las 
mismas, si fuese necesario. 
f)  A  no  ser  sometido  o  sometida  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  y 
Alumnas de  la Universitat o de  su Centro, debiendo 
habilitarse  una  nueva  fecha  para  la  realización  del 
mismo. 
g)  A  no  ser  sometido  o  sometida  a  un  acto  de 
evaluación  cuando  asistan  como  representantes  de 
la  Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  de  la 
Universitat  y/o  de  una  Delegación  de  Alumnos  y 
Alumnas de Centro a asambleas de asociaciones de 
Representantes  del  Alumnado  y  sectoriales  y  a 
sesiones  de  organismos  externos  a  la Universitat  a 
los  que  pertenezca  o  sea  invitado  o  invitada  por 
razón  de  ser  representante  del  alumnado  de  la 
Universitat  a  nivel  interuniversitario,  nacional  e 
internacional, debiendo habilitarse una nueva  fecha 
para la realización del mismo. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
h) A recibir información precisa de cuanto acontezca 
en  los Órganos Colegiados o  comisión emanada de 
estos a los que pertenezca. 
i) A obtener  información precisa acerca de aquellos 
antecedentes  del  propio  Órgano  Colegiado  al  que 
pertenezca  necesarias  para  que  pueda  cumplir 
debidamente con su labor de representación. 
j)  A  tener  acceso  a  los  datos  y  documentos 
necesarios  para  el  ejercicio  de  sus  cometidos,  así 
como  de  herramientas  que  posibiliten  la  fácil 
comunicación con sus representados. 
k)  A  participar  en  la  elaboración  de  la  memoria 
anual,  si  la  hubiera,  de  los  Consejos  de 
Departamentos y Juntas de Centro. 
l) Ser informado o informada sobre las admisiones a 
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centres i sobre el Pla d’Ordenació Docent. 
m)  Totes  les  que  es  deriven  del  que  preveuen  els 
Estatuts de la Universitat Politècnica de València, les 
inherents al càrrec específic per al qual es va elegir i 
les establides per la legislació vigent. 
 
 
Article 13. 
 
Són  deures  dels  representants  de  l’alumnat  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  a  més  dels 
reconeguts  en  qualitat  d’alumne  o  alumna,  els 
següents: 
 
a) Assistir  a  tots  els  actes  que  requereixen  la  seua 
presència  i, molt  especialment,  a  les  reunions  dels 
òrgans de govern, administració i representació, així 
com a les comissions a què pertany. 
 
b) Canalitzar  les propostes,  iniciatives  i crítiques del 
col∙lectiu a què representen davant dels òrgans de la 
Universitat,  sense  perjudici  del  dret  de  qualsevol 
estudiant  a  elevar‐les  directament  de  conformitat 
amb el procediment de la Universitat. 
c)  Participar  en  l’exercici  de  les  funcions  de  la 
Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València  i,  particularment,  pel  que  fa  a  la  defensa 
dels drets de l’alumnat. 
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. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
f)  Transmetre  fidedignament  a  qui  correspon  les 
peticions  col∙lectives  dels  seus  representats  o 
representades, així com de  les opinions d’aquests o 
aquestes si li ho solliciten. 
g)  Informar  fidedignament  els  seus  representats  o 
representades  sobre  les  activitats  realitzades  en 
l’exercici  del  càrrec,  dels  fets  rellevants  de  la  vida 

los Centros y sobre el Plan de Ordenación Docente. 
m) Todas aquellas que  se deriven de  lo previsto en 
los  Estatutos  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València,  las  inherentes  al  cargo  específico  para  el 
que  fue  elegido  o  elegida  y  las  establecidas  por  la 
legislación vigente. 
 
Artículo 13. 
 
Son deberes de los Representantes del Alumnado de 
la Universitat Politècnica de València, además de los 
reconocidos  en  calidad  de  alumno  o  alumna,  los 
siguientes: 
 
a)  Asistir  a  todos  los  actos  que  requieran  su 
presencia y, muy especialmente, a  las  reuniones de 
los  órganos  de  gobierno,  administración  y 
representación, así como a  las comisiones a  las que 
pertenezca. 
b) Canalizar  las propuestas,  iniciativas  y  críticas del 
colectivo al que  representan ante  los órganos de  la 
Universitat,  sin  perjuicio  del  derecho  de  cualquier 
estudiante  a  elevarlas  directamente  con  arreglo  al 
procedimiento de la Universitat. 
c) Participar en el desempeño de las funciones de la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica de València y, particularmente en  lo que 
se refiere a la defensa de los derechos del alumnado.
d)  Adecuar  su  conducta  al  Reglamento  de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas 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. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
f)  Transmitir  fidedignamente  a  quien  corresponda 
las  peticiones  colectivas  de  sus  representados  o 
representadas,  así  como  de  las  opiniones  de  los 
mismos si éstos o éstas se lo solicitasen. 
g)  Informar  fidedignamente  a  sus  representados  o 
representadas  de  las  actividades  realizadas  en  el 
desempeño de su cargo, de los hechos relevantes de 
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universitària i de tots aquells d’interès per a aquests 
o aquestes. 
h)  Elaborar  un  informe  quan  acabe  el  seu mandat 
sobre  els  fets  esdevinguts,  els acords  rellevants,  les 
impressions  i  totes  les  qüestions  que  puguen  ser 
interessants per al representant que el succeïsca. En 
particular, han de  fer aquest  informe els delegats o 
delegades  de  centre,  el  delegat  o  delegada  de  la 
Universitat i els equips respectius. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
i)  Informar,  en  la  mesura  de  les  possibilitats, 
qualsevol alumne o alumna que ho sollicita  i, en tot 
cas,  orientar‐lo  o  orientar‐la,  sobre  la  manera 
d’ampliar la informació necessària. 
j) No  aprofitar  els  recursos  i privilegis  adquirits pel 
càrrec  de  representant  de  l’alumnat  per  a  obtenir 
beneficis personals. 
k)  Totes  les  que  es  deriven  del  que  preveuen  els 
Estatuts de la Universitat Politècnica de València, les 
inherents al càrrec específic per al qual va ser elegit 
o elegida i les establides per la legislació vigent. 
 
 
Article 14. 
 
Els  representants  de  l’alumnat  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  gaudeixen  dels  drets  i 
prerrogatives  que  els  corresponen  respecte  de  les 
normatives acadèmiques de  l’alumnat després fins  i 
tot d’haver cessat en el seu mandat per les opinions 
manifestades o actuacions en  l’exercici de  les seues 
funcions. 
 
Article 15. 
 
La  condició  de  representant  de  l’alumnat  de  la 
Universitat Politècnica de València es perd per: 
 
a) Exhaurir‐se el mandat per al qual va  ser elegit o 
elegida. 
b)  Renúncia,  formalment  presentada  al  secretari  o 
secretària competent. 
c)  Convocatòria  extraordinària  d’elecció  pels  plens 
corresponents  en  el  cas  de  delegat  o  delegada 

la  vida universitaria  y de  todos  aquellos de  interés 
para los mismos o las mismas. 
h) Realizar un  informe al finalizar su mandato sobre 
los  hechos  acontecidos,  acuerdos  relevantes, 
impresiones  y  toda  aquella  cuestión  que  sea  de 
interés  para  el  representante  que  le  suceda.  En 
particular,  deberán  realizarlo  los  Delegados  o 
Delegadas de Centro, el Delegado o Delegada de  la 
Universitat y sus respectivos equipos. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
i) En la medida de sus posibilidades, informar a todo 
alumno  y  alumna  que  lo  solicite  y,  en  todo  caso, 
orientarle  u  orientala  sobre  la  forma  de  ampliar  la 
información necesaria. 
j) No aprovechar los recursos y privilegios adquiridos 
por  el  cargo  de  Representante  del  Alumnado  para 
obtener beneficios personales. 
k) Todas aquellas que se deriven de lo previsto en los 
Estatutos  de  la Universitat  Politècnica  de  València, 
las  inherentes  al  cargo  específico  para  el  que  fue 
elegido o elegida y las establecidas por la legislación 
vigente. 
 
Artículo 14. 
 
Los Representantes del Alumnado de  la Universitat 
Politècnica  de  València  gozarán  de  los  derechos  y 
prerrogativas  que  les  correspondan  respecto  a  las 
normativas  académicas  del  alumnado  aun  después 
de  haber  cesado  su  mandato,  por  las  opiniones 
manifestadas  o  actuaciones  en  el  ejercicio  de  sus 
funciones. 
 
Artículo 15. 
 
La  condición de Representante del Alumnado de  la 
Universitat Politècnica de València se perderá por: 
 
a)  Agotarse  el mandato  para  el  cual  fue  elegido  o 
elegida. 
b)  Renuncia,  formalmente  presentada  ante  el 
Secretario o Secretaria competente. 
c)  Convocatoria  extraordinaria  de  elección  por  los 
Plenos  correspondientes  en  el  caso  de Delegado  o 
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d’alumnes de  centre o de  la Universitat Politècnica 
de València. 
d)  Iniciar estudis en mobilitat, cosa que cal notificar 
al secretari o secretària competent. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
TÍTOL IV 

DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE LA 
DELEGACIÓ D’ALUMNES DE LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Article 16. 
 
L’organització  administrativa  de  la  Delegació 
d’Alumnes de  la Universitat Politècnica de València 
correspon al delegat o delegada de la Universitat. 
 
 
Article 17. 
 
La Delegació d’Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de  València  disposa  dels  mitjans  personals  i 
materials suficients per al funcionament adequat. 
 
 
Article 18. 
 
Per a complir‐ne els fins,  la Delegació d’Alumnes de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  té  personal 
d’administració adscrit. 
 
 
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. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
 
 
 

Delegada de Alumnos y Alumnas de Centro o de  la 
Universitat Politècnica de València. 
d)  Iniciar  estudios  en  movilidad,  que  deberá 
notificarse al Secretario o Secretaria competente. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
TÍTULO IV 

DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE 
LA DELEGACIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Artículo 16. 
 
La  organización  administrativa  de  la Delegación  de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València corresponde al Delegado o Delegada de  la 
Universitat. 
 
Artículo 17. 
 
La  Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  contará  con  los 
medios  personales  y materiales  suficientes  para  su 
adecuado funcionamiento. 
 
Artículo 18. 
 
Para el cumplimiento de sus  fines,  la Delegación de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València  contará  con  personal  de  administración 
adscrito. 
 
Artículo 19. 
 
Corresponde  al  personal  de  administración  y 
servicios  adscrito  a  la  Delegación  de  Alumnos  y 
Alumnas de  la Universitat Politècnica de València  la 
gestión económica y administrativa. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 
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TÍTOL VI 
DE L’ORGANITZACIÓ DE LA DELEGACIÓ D’ALUMNES 
 
 

Capítol 1 
De les delegacions d’alumnes de centre 

 
 
Article 20. 
 
Per  al  govern,  representació  i  participació  de  la 
Delegació  d’Alumnes  de  centre  s’estableixen  els 
òrgans següents en l’àmbit de centre: 
 
 
a) Òrgans col∙legiats: 
I. Ple de la Delegació d’Alumnes. 
b) Òrgans unipersonals: 
I. Delegat o Delegada d’alumnes. 
II. Vicedelegat o Vicedelegada. 
III. Secretari o Secretària. 
 
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 
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. 
 

TÍTULO V 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 

ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

Capítulo 1 
De las Delegaciones de Alumnos y Alumnas de 

Centro 
 
Artículo 20. 
 
Para el  gobierno,  representación  y participación de 
la Delegación  de Alumnos  y Alumnas  de  Centro  se 
establecen  los  siguientes  órganos  en  el  ámbito  de 
centro: 
 
a) Órganos colegiados: 
I. Pleno de la Delegación de Alumnos y Alumnas. 
b) Órganos unipersonales: 
I. Delegado o Delegada de Alumnos y Alumnas. 
II. Vicedelegado. 
III. Secretario o Secretaria. 
 
Artículo 21. 
 
La  Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  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  y  Alumnas  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  y  Alumnas  de  Centro,  según  las 
funciones y actividades que ésta prevea. 
 
La  Secretaría  del  Centro  colaborará  con  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas 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. 
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Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 
d'abril de 2019 

 
Del Ple de la Delegació d’Alumnes de centre 
 
 
Article 22. 
 
El  Ple  és  el  màxim  òrgan  de  representació  de  la 
Delegació d’Alumnes de  centre,  i  li corresponen  les 
funcions següents: 
 
a)  Prendre  decisions  com  a  òrgan  de  govern  de  la 
Delegació d’Alumnes de centre. 
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 o delegada 
d'alumnes de centre. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
d)  Aprovar  del  projecte  de  Reglament  de  Règim 
Intern propi. 
 
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 o les delegades de classe. 
c) El delegat o la delegada de centre. 
d) El vicedelegat o la vicedelegada de centre. 
e)  El  secretari  o  la  secretària  de  la  Delegació 
d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de València, 
que hi actua com a tal. En cas d'absència, el delegat 
o la delegada d'alumnes ha de nomenar un secretari 
o una secretària per a la sessió. 
 
 
Els membres  disposats  en  els  apartats  a  i  b  poden 
delegar el vot en un alumne o alumna del centre per 
a una sessió o més d'una. 

Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 16 de abril de 2019 

 
Del Pleno de la Delegación de Alumnos y Alumnas de 
Centro 
 
Artículo 22. 
 
El Pleno es el máximo órgano de representación de 
la  Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  de  Centro, 
correspondiéndole las siguientes funciones: 
 
a) Toma de decisiones como órgano de gobierno de 
la Delegación de Alumnos y Alumnas de Centro. 
b)  Crear,  nombrar  y  dotar  de  competencias  a  las 
comisiones que de ella emanan para realizar labores 
de  apoyo  o  trabajos  específicos,  así  como  revocar 
estos acuerdos. 
c)  Ratificar  cambios  en  el  equipo  del  Delegado  o 
Delegada de Alumnos y Alumnas de Centro. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
d)  Aprobación  del  Proyecto  de  Reglamento  de 
Régimen Interno propio. 
 
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 o las Delegadas de Clase. 
c) El Delegado o la Delegada de Centro. 
d) El Vicedelegado o la Vicedelegada de Centro. 
e)  El  Secretario o  la  Secretaria  de  la Delegación de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València, que actuará como tal. En caso de ausencia, 
el  Delegado  o  la  Delegada  de  Alumnos  y  Alumnas 
nombrará  un  secretario  o  una  secretaria  para  la 
sesión. 
 
Los  miembros  dispuestos  en  los  apartados  a  y  b 
podrán  delegar  voto  en  un  alumno  o  alumna  del 
centro para una o varias sesiones. 
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Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 
d'abril de 2019 

 
Article 24. 
 
El secretari o la secretària de la Delegació d’Alumnes 
de centre convoca el Ple, per ordre del delegat o o 
de ladelegada d’alumnes de centre: 
 
 
a) Com a mínim una vegada  cada dos mesos per a 
informar  sobre  l’esdevenir  general  de  la  Delegació 
d’Alumnes de centre. 
b) Totes les ocasions que ell considera oportú. 
c)  A  petició,  almenys,  d’un  25%  dels  components. 
S’ha de convocar amb  tres dies hàbils d’antelació,  i 
s’ha de proporcionar l’ordre del dia almenys amb 24 
hores d’antelació.  Inclou,  a més, qualsevol punt en 
l’ordre del dia pel 10% dels membres. 
 
 
La  convocatòria  es  realitza  de  forma  telemàtica,  i 
s’envia a  l’adreça electrònica que cada representant 
facilità  en  el  formulari  de  candidatura,  o  bé  a 
l’adreça  electrònica  proporcionada  per  la 
Universitat. 
 
Les convocatòries s’han d’enviar a totes les persones 
membres  del  Ple,  així  com  fer‐se  públiques  en  els 
mitjans  de  què  disposa  la Delegació  per  a  la  resta 
d’alumnes del centre. 
 
El  quòrum  s’estableix  amb  el  50%  de  totes  les 
persones  membres,  en  la  primera  convocatòria,  i 
amb el 25%, en la segona. 
 
Article 25. 
 
El  Ple  està  presidit  pel  delegat  o  la  delegada 
d’alumnes de centre, assistit o assistida pel secretari 
o  per  la  secretària,  així  com  per  un  vocal  elegit  o 
elegida pels membres del Ple, en el cas de realitzar‐
se una votació secreta. 
 
El secretari o la secretària de la Delegació d’Alumnes 
de centre alça acta de tot el que s’esdevé en el Ple, i 
aquestes  s’han  d’aprovar  en  la  sessió 

Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 24. 
 
El  Pleno  será  convocado  por  el  Secretario  o  la 
Secretaria de  la Delegación de Alumnos de Centro, 
por  orden  del  Delegado  o  de  la  Delegada  de 
Alumnos o Alumnas de Centro: 
 
a)  Como  mínimo  una  vez  cada  dos  meses  para 
informar del acontecer general de  la Delegación de 
Alumnos o Alumnas de Centro. 
b) En cuantas ocasiones él considere oportuno. 
c)  A  petición  de,  al  menos,  un  25%  de  sus 
componentes. Deberá  ser  convocado  con  tres  días 
hábiles  de  antelación,  debiéndose  proporcionar  el 
orden del día con al menos 24 horas de antelación. 
Incluirá además cualquier punto en el orden del día 
que fuese propuesto por el 10% de sus miembros. 
 
La  convocatoria  se  realizará  de  forma  telemática, 
enviándose  al  correo  electrónico  que  cada 
representante  facilitó  en  el  formulario  de 
candidatura,  o  bien  al  correo  electrónico 
proporcionado por la Universitat. 
 
Las  convocatorias  deberán  enviarse  a  todas  las 
personas  miembros  del  Pleno,  así  como  hacerse 
públicas  en  los medios que disponga  la Delegación 
para el resto de alumnos o alumnes del Centro. 
 
El  quórum  se  establece  con  el  50%  de  todas  las 
personas miembros en primera convocatoria y con el 
25% en la segunda. 
 
Artículo 25. 
 
El  Pleno  estará  presidido  por  el  Delegado  o  la 
Delegada de Alumnos y Alumnas de Centro, asistido 
o asistida por el Secretario o  la Secretaria, así como 
por un vocal elegido o elegida por  los miembros del 
Pleno en el caso de realizarse una votación secreta. 
 
El  Secretario  o  la  Secretaria  de  la  Delegación  de 
Alumnos  o  Alumnas  de  Centro  levantará  acta  de 
todo  lo  que  acontezca  en  el  Pleno,  debiendo 
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immediatament posterior. 
 
 
Les  sessions  són obertes a  tot  l’alumnat del  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. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Les decisions es prenen, si hi ha quòrum, per majoria 
simple. 
 
Les votacions són secretes quan afecten persones o 
quan així ho sollicita algun membre del Ple. 
 
 
No es prenen acords ni resolucions sobre temes que 
no estan en l’ordre del dia de la convocatòria, encara 
que  foren  debatuts  en  la  sessió,  tret  que  estiguen 
presents  tots  els membres  del  Ple  i  es  declara  la 
urgència  de  l’assumpte  pel  vot  favorable  de  la 
majoria absoluta. 
 
Del delegat o delegada d’alumnes de centre  i el seu 
equip 
 
Article 26. 
 
El delegat o  la delegada d’alumnes de  centre  és  el 
màxim  o  màxima  representant  de  l’alumnat  del 
centre.  Està  assistit  o  assistida  pel  seu  gabinet, 
compost  pel  vicedelegat  o  per  la  vicedelegada,  el 
secretari  o  la  secretària  i  els  coordinadors  o  les 
coordinadores d’àrea. 
 
És obligació del delegat o  la delegada d’alumnes de 
centre  informar‐ne  fidelment  el Ple  sobre  totes  les 
actuacions  com  a  representant  i  donar‐hi 
explicacions sempre que se li requereix. 
 
 
Article 27. 
 
Són funcions del delegat o la delegada d’alumnes de 

aprobarse  éstas  en  la  sesión  inmediatamente 
posterior. 
 
Las  sesiones  serán abiertas a  todo el alumnado del 
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.  
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
Las  decisiones  se  tomarán,  habiendo  quórum,  por 
mayoría simple. 
 
Las  votaciones  serán  secretas  cuando  afecten  a 
personas  o  cuando  así  lo  pida  algún miembro  del 
Pleno. 
 
No se tomarán acuerdos ni resoluciones sobre temas 
que no estén en el orden del día de la convocatoria, 
aunque  fueran  debatidos  en  la  sesión,  salvo  que 
estén presentes todos  los miembros del Pleno y sea 
declarada  la  urgencia  del  asunto  por  el  voto 
favorable de la mayoría absoluta. 
 
Del Delegado o  la Delegada de Alumnos y Alumnas 
de Centro y su equipo 
 
Artículo 26. 
 
El Delegado o la Delegada de Alumnos y Alumnas de 
Centro  es  el máximo  o máxima  representante  del 
alumnado del Centro. Estará  asistido o  asistida por 
su  gabinete,  compuesto  por  el  Vicedelegado  o  la 
Vicedelegada,  el  Secretario  o  la  Secretaria  y  los 
Coordinadores o las Coordinadoras de Área. 
 
Es  obligación  del  Delegado  o  la  Delegada  de 
Alumnos y Alumnas de Centro informar fielmente al 
pleno de todas sus actuaciones como representante 
y dar  explicaciones  sobre  estas  siempre que  le  sea 
requerido o requerida. 
 
Artículo 27. 
 
Son  funciones  del  Delegado  o  la  Delegada  de 
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centre: 
a) Vetlar pel  funcionament correcte de  la Delegació 
d’Alumnes de centre. 
b) Representar la totalitat de l’alumnat del centre en 
els àmbits i òrgans corresponents. 
c)  Controlar  el  compliment  de  les  obligacions  dels 
membres de la Delegació d’Alumnes de centre. 
 
d)  Prendre  decisions  quan  la  urgència  del  tema 
impedeix  la  convocatòria d’un Ple  i  sotmetre’n a  la 
ratificació en el Ple següent. 
e)  Presidir  els  òrgans  collegiats  de  la  Delegació 
d’Alumnes de centre. 
f)  Ser  responsable  de  la  gestió  econòmica  de  la 
Delegació d’Alumnes de centre. 
g)  Informar‐ne  el  Ple  sobre  la  composició  del 
gabinet,  així  com  dels  canvis  que  aquest 
experimenta. 
h) Proposar al Ple el nomenament  i,  si és el  cas, el 
cessament  del  vicedelegat  o  la  vicedelegada  i  el 
secretari o  la secretària del seu gabinet,  i que ha de 
ratificar el Ple. 
i)  Formar,  cada  curs,  els  nous  o  les  noves 
representants de  l’alumnat  en  col∙laboració  amb  la 
Delegació d’Alumnes de la Universitat. 
 
Article 28. 
 
És  funció  del  vicedelegat  o  la  vicedelegada 
d’alumnes de centre suplir  la figura del delegat o  la 
delegada  d’alumnes  de  centre  sota  circumstàncies 
excepcionals,  o  substituir‐lo  o  substituir‐la  en  cas 
d’absència, vacant o malaltia. 
 
 
És  obligació  del  vicedelegat  o  la  vicedelegada 
mantenir‐ne informat o informada, tant el delegat o 
delegada d’alumnes de centre com el Ple, sobre  les 
actuacions com a representant. 
 
 
Article 29. 
 
El secretari o la secretària de la Delegació d’Alumnes 
de centre és el fedatari públic o  la fedatària pública 
dels  actes  i  acords  de  la  Delegació  d’Alumnes  de 
centre  i  assisteix  el  delegat  o  la  delegada  en  les 

Alumnos y Alumnas de Centro: 
a)  Velar  por  el  correcto  funcionamiento  de  la 
Delegación de Alumnos o Alumnas de Centro. 
b)  Representar  a  la  totalidad  del  alumnado  del 
centro en los ámbitos y órganos correspondientes. 
c) Controlar el cumplimiento de  las obligaciones de 
los  miembros  de  la  Delegación  de  Alumnos  y 
Alumnas de Centro. 
d)  Tomar  decisiones  cuando  la  urgencia  del  tema 
impida  la  convocatoria de un Pleno  y  someter  a  la 
ratificación del mismo en el siguiente pleno. 
e)  Presidir  los  órganos  colegiados  de  la Delegación 
de Alumnos y Alumnas de Centro. 
f)  Ser  responsable  de  la  gestión  económica  de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de Centro. 
g)  Informar  al  Pleno  de  la  composición  de  su 
gabinete, así como de los cambios que éste sufra. 
 
h) Proponer al Pleno el nombramiento y en su caso 
el  cese  del  Vicedelegado  o  la  Vicedelegada  y  el 
Secretario o  la Secretaria de  su gabinete, debiendo 
ratificarse por el Pleno. 
i)  Formar,  cada  curso,  a  los  nuevos  o  a  las  nuevas 
representantes del alumnado en colaboración con la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de la Universitat. 
 
Artículo 28. 
 
Es  función  del  Vicedelegado  o  la  Vicedelegada  de 
Alumnos o Alumnas de Centro  la de  suplir  la  figura 
del Delegado o  la Delegada de Alumnos o Alumnas 
de Centro bajo circunstancias excepcionales, o  la de 
sustituirlo o sustituirla en caso de ausencia, vacante 
o enfermedad. 
 
Es obligación del Vicedelegado o  la Vicedelegada  la 
de  mantener  informado  o  informada,  tanto  al 
Delegado  o  la Delegada  de Alumnos  y Alumnas  de 
Centro  como  al  Pleno  de  sus  actuaciones  como 
representante. 
 
Artículo 29. 
 
El  Secretario  o  la  Secretaria  de  la  Delegación  de 
Alumnos y Alumnas de Centro es el fedatario público 
o  la  fedataria pública de  los actos y acuerdos de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de Centro y asiste 
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tasques d’organització i administració d’aquesta. 
 
 
Correspon  al  secretari  o  a  la  secretària  redactar  i 
custodiar  les  actes  de  les  sessions  dels  òrgans 
collegiats  de  la  Delegació  d’Alumnes  de  centre  en 
què  consta  en  qualitat  de  secretari  o  secretària, 
expedir  els  certificats  que  corresponen,  donar 
publicitat  i  vetlar  pel  compliment  dels  acords,  així 
com  qualsevol  altra  que  li  delega  el  delegat  o  la 
delegada o confereix la normativa vigent. 
 
 
Article 30. 
 
Els  coordinadors  o  las  coordinadores  són  els  o  les  
responsables  de  la  gestió  de  les  funcions  que 
l’assigna  el  delegat  o  la  delegada  d’alumnes  de 
centre en el seu nomenament. 
 
Cessen  per  decisió  del  delegat  o  la  delegada 
d’alumnes de  centre,  a petició pròpia  i, en  tot  cas, 
quan conclou el mandat del delegat o delegada. En 
els dos últims casos, continuen en funcions fins a  la 
presa de possessió dels successors o successores. 
 
 
Article 31. 
 
Les delegacions d’alumnes de centre es poden dotar 
de  reglaments  de  règim  intern  propis  que 
despleguen el Reglament de  la Delegació d’Alumnes 
de la Universitat Politècnica de València, sempre que 
no entren en conflicte amb el present reglament. 
 
 
Els  ha  d’aprovar  la majoria  absoluta  del  Ple  de  la 
Delegació  d’Alumnes  de  centre,  posteriorment 
ratificar  el  Ple  de  la  Delegació  d’Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  i  la  Junta  de 
Centre,  respectivament,  després  de  la  revisió  de 
legalitat prèvia de la Secretaria General. 
 
 
 
 
 

al  Delegado  o  a  la  Delegada  en  las  tareas  de 
organización y administración de la misma. 
 
Corresponde al Secretario o a  la Secretaria redactar 
y custodiar  las actas de  las  sesiones de  los órganos 
colegiados de  la Delegación de Alumnos y Alumnas 
de Centro en los que figure en calidad de Secretario, 
o  Secretaria,  expedir  las  certificaciones  que 
correspondan,  dar  publicidad  y  velar  por  el 
cumplimiento  de  sus  acuerdos,  así  como  cualquier 
otra  que  le  sea  delegada  por  el  Delegado  o  la 
Delegada o conferida por la normativa vigente. 
 
Artículo 30. 
 
Los Coordinadores o  las Coordinadoras son  los o  las 
responsables  de  la  gestión  de  las  funciones  que  le 
asigne  el  Delegado  o  la  Delegada  de  Alumnos  y 
Alumnas de Centro en su nombramiento. 
 
Cesarán por decisión del Delegado o  la Delegada de 
Alumnos o Alumnas de Centro, a petición propia y, 
en  todo  caso,  cuando  concluya  el  mandato  del 
Delegado  o  Delegada.  En  los  dos  últimos  casos, 
continuarán en funciones hasta la toma de posesión 
de sus sucesores o sucesoras. 
 
Artículo 31. 
 
Las Delegaciones de Alumnos y Alumnas de Centro 
podrán dotarse de Reglamentos de Régimen Interno 
propios  que  desarrollen  el  Reglamento  de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica  de  València  siempre  que  no  entren  en 
conflicto con el presente Reglamento. 
 
Éstos  deberán  ser  aprobados  por  la  mayoría 
absoluta  del  Pleno  de  la Delegación  de  Alumnos  y 
Alumnas  de  Centro,  posteriormente  ratificados  por 
el Pleno de  la Delegación de Alumnos y Alumnas de 
la Universitat Politècnica de València y por  la  Junta 
de  Centro,  respectivamente,  previa  revisión  de 
legalidad por parte de Secretaría General. 
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Dels o les representants en òrgans col∙legiats 
 
Article 32. 
 
Tenen  la  consideració  de  representants  en  òrgans 
col∙legiats  aquells  alumnes  que  formen  part  dels 
òrgans de govern  collegiats  recollits en els Estatuts 
de  la  Universitat  Politècnica  de  València,  tant 
d’àmbit  general  com  de  centres  i  departaments  i 
instituts universitaris d’investigació. 
 
 
Dels delegats o les delegades de classe 
 
Article 33. 
 
Els  delegats  o  les  delegades  de  classe  són  els 
encarregats  o  encarregades  d’atendre  tots  els 
suggeriments, queixes  i problemàtica general d’una 
classe. 
 
Són  el nexe principal  entre  la Delegació d’Alumnes 
de centre  i  l’alumnat  i han de  tractar de  solucionar 
els problemes que sorgeixen a la classe, sempre que 
siga  possible  o,  si  és  el  cas,  canalitzar‐los  fins  a 
l’òrgan competent. 
 

Capítol 2 
De la Delegació d’Alumnes de la Universitat 

Politècnica de València 
 

Article 34. 
 
Per  al  govern,  representació  i  administració  de  la 
Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València s’estableixen els òrgans següents: 
 
 
a) Òrgans collegiats: 
I. Ple. 
b) Òrgans unipersonals: 
I. El Delegat o la Delegada d’alumnes. 
II. El Vicedelegat o la Vicedelegada. 
III. El Secretari o la Secretària. 
 
 
 

De los o las Representantes en Órganos Colegiados 
 
Artículo 32. 
 
Tendrán  la  consideración  de  Representantes  en 
Órganos Colegiados aquellos alumnos o alumnas que 
formen parte de los órganos de gobierno colegiados 
recogidos  en  los  Estatutos  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  tanto  de  ámbito  general, 
como  de  Centros  y  Departamentos  e  Institutos 
Universitarios de Investigación. 
 
De los Delegados o las Delegadas de Clase 
 
Artículo 33. 
 
Los  Delegados  o  las  Delegadas  de  Clase  son  los 
encargados  o  encargadas  de  atender  todas  las 
sugerencias,  quejas  y  problemática  general  de  una 
clase. 
 
Son el nexo principal entre la Delegación de Alumnos 
y Alumnas de Centro y el alumnado y deben  tratar 
de  solventar  los  problemas  que  surjan  en  la  Clase 
siempre  que  les  sea  posible  o,  en  su  caso, 
canalizarlos hasta el órgano competente. 
 

Capítulo 2 
De la Delegación de Alumnos y Alumnas de la 

Universitat Politècnica de València 
 
Artículo 34. 
 
Para el gobierno, representación y administración de 
la  Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  de  la 
Universitat Politècnica de València se establecen  los 
siguientes órganos: 
 
a) Órganos colegiados: 
I. Pleno. 
b) Órganos unipersonales: 
I. El Delegado o la Delegada de Alumnos y Alumnas. 
II. El Vicedelegado o la Vicedelegada. 
III. El Secretario o la Secretaria. 
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Del Ple de  la Delegació d’Alumnes de  la Universitat 
Politècnica de València 
 
Article 35. 
 
El Ple és el màxim òrgan representatiu de  l’alumnat 
de la Universitat Politècnica de València. És el fòrum 
de  debat  i  presa  de  decisions  de  les  propostes  d 
l’alumnat  elevada  als  òrgans  de  govern  i 
representació de la Universitat. 
 
 
Ratifica o aprova  les actuacions que el delegat o  la 
delegada adopta o proposa en nom de  l’alumnat de 
la Universitat. 
 
Article 36. 
 
El ple el formen: 
 
a) El delegat o la delegada d'alumnes. 
b) El vicedelegat o la vicedelegada. 
c)  Els  coordinadors  o  les  coordinadores  de  la 
Delegació d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de 
València hi poden acudir amb veu però sense vot. 
 
d) Els delegats o  les delegades d'alumnes de centre, 
que poden ser suplits o suplides pel vicedelegat o  la 
vicedelagada 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 o la delegada d'alumnes de centre. 
 
f)  El  secretari  o  la  secretària  de  la  Delegació 
d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de València, 
que hi actua com a tal. En cas d'absència, el delegat 
o la delegada d'alumnes ha de nomenar un secretari 
o secretària per a la sessió. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
 
 

Del Pleno de la Delegación de Alumnos y Alumnas de 
la Universitat Politècnica de València 
 
Artículo 35. 
 
El  Pleno  es  el  máximo  órgano  representativo  del 
alumnado de  la Universitat Politècnica de València. 
Es  el  foro  de  debate  y  toma  de  decisiones  de 
aquellas  propuestas  del  alumnado  elevada  a  los 
órganos  de  gobierno  y  representación  de  la 
Universitat. 
 
Ratifica o aprueba las actuaciones que el Delegado o 
la  Delegada  adopte  o  proponga  en  nombre  del 
alumnadode la Universitat. 
 
Artículo 36. 
 
El Pleno estará formado por: 
 
a) El Delegado o la Delegada de Alumnos y Alumnas. 
b) El Vicedelegado o la Vicedelegada. 
c)  Los  Coordinadores  o  las  Coordinadoras  de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica de València podrán acudir  con  voz pero 
sin voto. 
d)  Los  Delegados  o  las  Delegadas  de  Alumnos  y 
Alumnas de Centro, pudiendo ser suplidos o suplidas 
por  el  Vicedelegado  o  la  Vicedelegada  de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnasde Centro. 
e) Cuatro miembros de cada uno de los Plenos de las 
Delegaciones  de  Alumnos  y  Alumnas  de  Centro 
electos por los mismos, con sus respectivos suplentes 
nominales.  Estas  elecciones  se  realizarán  una  vez 
electo  el  Delegado  o  la  Delegada  de  Alumnos  y 
Alumnas de Centro. 
f)  El  Secretario  o  la  Secretaria  de  la Delegación  de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València, que actuará como tal. En caso de ausencia, 
el  Delegado  o  la  Delegada  de  Alumnos  y  Alumnas 
nombrará un secretario o secretaria para la sesión. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 
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Article 37. 
 
El  secretari o  la  secretària convoca el Ple per ordre 
del delegat o la delegada d’alumnes de la Universitat 
Politècnica de València: 
 
 
a) Totes les ocasions que considera oportú. 
b) A petició, almenys, del 20% dels membres.  
 
S’ha de convocar amb cinc dies hàbils d’antelació,  i 
cal  proporcionar  l’ordre  del  dia,  almenys,  amb  48 
hores d’antelació. 
 
Inclou qualsevol punt proposat, almenys, pel 15% de 
les  persones membres  del  Ple.  La  convocatòria  es 
realitza  de  forma  telemàtica,  i  s’envia  a  l’adreça 
electrònica  que  cada  representant  facilità  en  el 
formulari de candidatura, o bé a l’adreça electrònica 
proporcionada per la Universitat. 
 
 
El  quòrum  s’estableix  amb  el  50%  de  les  persones 
membres, per a la primera convocatòria, i el 25% per 
a la segona. 
 
Article 38. 
 
El ple el presideix el delegat o la delegada d'alumnes, 
assistit  o  asssistida  pel  vicedelegat  o  per  la 
vicedelegada i el secretari o secretària. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
El  secretari  o  la  secretària  alça  acta  de  tot  el  que 
s’esdevé en el Ple,  i  s’han d’aprovar aquestes en  la 
sessió immediatament posterior. 
 
Les  sessions  són  obertes  a  tots  els membres  de  la 
comunitat universitària, sense veu ni vot, tot i que el 
Ple pot atorgar veu si ho considera oportú. 
 
Article 39. 
 
Són competències del Ple: 

Artículo 37. 
 
El  Pleno  será  convocado  por  el  Secretario  o  la 
Secretaria por orden del Delegado o  la Delegada de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València: 
 
a) En cuantas ocasiones considere oportuno. 
b) A petición de, al menos, el 20% de sus miembros. 
 
Deberá  ser  convocado  con  cinco  días  hábiles  de 
antelación, debiéndose proporcionar el orden del día 
con al menos 48 horas de antelación. 
 
Incluirá  cualquier  punto  que  sea  propuesto  por  al 
menos el 15% de  las personas miembros del Pleno. 
La  convocatoria  se  realizará  de  forma  telemática, 
enviándose  al  correo  electrónico  que  cada 
representante  facilitó  en  el  formulario  de 
candidatura,  o  bien  al  correo  electrónico 
proporcionado por la Universitat. 
 
El quórum  se establece con el 50% de  las personas 
miembros  para  la  primera  convocatoria  y  el  25% 
para la segunda. 
 
Artículo 38. 
 
El  Pleno  estará  presidido  por  el  Delegado  o  la 
Delegada de Alumnos y Alumnas asistido o assistida 
por el Vicedelegado o la Vicedelegada y el Secretario 
o Secretaria. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
El Secretario o la Secretaria levantará acta de todo lo 
que  acontezca  en  el  Pleno,  debiendo  aprobarse 
éstas en la sesión inmediatamente posterior. 
 
Las sesiones serán abiertas a todos los miembros de 
la comunidad universitaria sin voz ni voto, aunque el 
Pleno podrá otorgar voz si lo considera oportuno. 
 
Artículo 39. 
 
Son competencias del Pleno: 
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a)  Prendre  decisions  com  a  òrgan  de  govern  de  la 
Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València. 
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 
Delegació d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de 
València (DAUPV). Qualsevol canvi en aquests ha de 
notificar‐se al secretari o a la secretària, 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. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
f) Aprovar la convocatòria i els períodes electorals en
el seu àmbit. 
 
De  la  Comissió  Permanent  de  la  Delegació 
d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València 
 
 
Article 40. 
 
Hi  ha  una  Comissió  Permanent  amb  competències 
delegades del Ple. 
 
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. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
 

a) Toma de decisiones como órgano de gobierno de 
la  Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
b)  Aprobar  la  propuesta  de  la  asignación  de 
presupuesto a Proyectos de Delegaciones e informar 
positivamente,  en  su  caso,  de  la  propuesta  de 
ejecución  del  presupuesto  de  la  Delegación  de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València  (DAUPV). Cualquier  cambio  en  los mismos 
deberá  notificarse  al  Secretario  o  a  la  Secretaria 
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. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
f) Aprobar la convocatoria y los periodos electorales 
en su ámbito. 
 
De  la  Comisión  Permanente  de  la  Delegación  de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València 
 
Artículo 40. 
 
Existirá una Comisión Permanente con competencias 
delegadas del Pleno. 
 
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  y  Alumnas  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  y  Alumnas  de  la  UPV,  pero  quedarán  sin 
efecto en el caso de no ser ratificados. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 
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Article 41. 
 
La  Permanent  de  la  Delegació  d’Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València està formada per:
 
 
a) El delegat o la delegada d’alumnes. 
b) El vicedelegat o la vicedelegada. 
c) Sense contingut. 
 
Conforme a l'Acord del Consell de Govern de 16 d'abril de 

2019 

 
d) El secretari o la secretària. 
e) El delegat o la delegada d'alumnes de cada centre, 
que pot  ser  suplit o  suplida pel vicedelegat o per  la 
vicedelegada de la delegació d'alumnes de centre. 
 
f)  Els  coordinadors  o  les  coordinadores  de  la 
Delegació d'Alumnes de  la Universitat Politècnica de 
València hi poden acudir amb veu però sense vot. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
El quòrum és del 25% de les persones membres. 
 
Del delegat o la delegada d’alumnes de la Universitat 
Politècnica de València i el seu equip 
 
Article 42. 
 
El delegat o  la delegada d’alumnes de  la Universitat 
Politècnica  de  València  és  el  màxim  o  màxima 
representant  de  l’alumnat  de  la  Universitat.  Està 
assistit  o  assistida  pel  seu  gabinet,  el  qual  està 
compost  pel  vicedelegat  o  la  vicedelegada  o  els 
vicedelegats  o  les  vicedelegades,  el  secretari  o  la 
secretària  i  els  coordinadors  o  les  coordinadores 
d’àrea. 
 
És obligació del delegat o de  la delegada d’alumnes 
informar‐ne  fidelment  sobre  totes  les  actuacions 
quan actua com a representant de tot l’alumnat. 
 
 

Artículo 41. 
 
La  Permanente  de  la  Delegación  de  Alumnos  y 
Alumnas  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
estará formada por: 
 
a) El Delegado o la Delegada de Alumnos y Alumnas. 
b) El Vicedelegado o la Vicedelegada. 
c) Sin contenido. 

 
Conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de 

abril de 2019 

 
d) El Secretario o la secretaria. 
e) El Delegado o  la Delegada de Alumnos y Alumnas 
de cada Centro, pudiendo ser suplido o suplida por el 
Vicedelegado o  la Vicedelegada de  la Delegación de 
Alumnos y Alumnas de Centro. 
f)  Los  Coordinadores  o  las  Coordinadoras  de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica de València podrán acudir  con  voz pero 
sin voto. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
El quórum será del 25% de las personas miembros. 
 
Del Delegado o  la Delegada de Alumnos y Alumnas 
de la Universitat Politècnica de València y su equipo 
 
Artículo 42. 
 
El Delegado o la Delegada de Alumnos y Alumnas de 
la Universitat Politècnica de València es el máximo o 
la  máxima  representante  del  alumnado  de  la 
Universitat.  Estará  asistido  o  assistida  por  su 
gabinete,  el  cual  estará  compuesto  por  el 
Vicedelegado o  la Vicedelegada o  los Vicedelegados 
o las Vicedelegadas, el Secretario o la Secretaria y los 
Coordinadores o las Coordinadoras de Área. 
 
Es  obligación  del  Delegado  o  de  la  Delegada  de 
Alumnos y Alumnas informar fielmente de todas sus 
actuaciones  cuando  actúe  como  representante  de 
todo el alumnado. 
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Article 43. 
 
Són funcions del delegat o de la delegada d’alumnes:
 
 
a) Vetlar pel funcionament correcte de la Delegació 
d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València. 
 
b)  Representar  la  totalitat  de  l’alumnat  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
c) Controlar el compliment de  les obligacions de  les 
persones membres de  la Delegació d’Alumnes de  la 
Universitat Politècnica de València. 
d)  Executar  els  acords  adoptats  en  el  Ple  de  la 
Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València. 
e)  Prendre  decisions  quan  la  urgència  del  tema 
impedeix  la  convocatòria  d’un  Ple  que 
posteriorment ratificarà aquest. 
f)  Presidir  els  òrgans  col∙legiats  de  la  Delegació 
d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València. 
 
g)  Ser  responsable  de  la  gestió  econòmica  de  la 
Delegació d’Alumnes de la Universitat Politècnica de 
València. 
h)  Informar  la  comissió  permanent  de  la Delegació 
d'Alumnes  de  la Universitat  Politècnica  de València 
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. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
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 

Artículo 43. 
 
Son  funciones  del  Delegado  o  de  la  Delegada  de 
Alumnos y Alumnas: 
 
a)  Velar  por  el  correcto  funcionamiento  de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica de València. 
b)  Representar  a  la  totalidad  del  alumnado  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
c) Controlar el cumplimiento de  las obligaciones de 
las personas miembros de la Delegación de Alumnos 
y Alumnas de la Universitat Politècnica de València. 
d) Ejecutar los acuerdos adoptados en el Pleno de la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica de València. 
e)  Tomar  decisiones  cuando  la  urgencia  del  tema 
impida  la  convocatoria  de  un  Pleno  que 
posteriormente serán ratificadas por este. 
f) Presidir los órganos colegiados de la Delegación de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València. 
g)  Ser  responsable  de  la  gestión  económica  de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica de València. 
h)  Informar  a  la  Comisión  Permanente  de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica  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 y Alumnas de la Universitat, pero quedarán 
sin efecto en el caso de no ser ratificados. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
i)  Expedir  órdenes  y  resoluciones  con  el  fin  de 
incentivar  de  la  actividad  de  la  Delegación  de 
Alumnos y Alumnas 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 
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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. 
 
 
Apartat introduït per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 
 

Article 44. 
 
És  funció  del  vicedelegat  o  de  la  vicedelegada 
d’alumnes  suplir  la  figura  del  delegat  o  de  la 
delegada  d’alumnes  sota  circumstàncies 
excepcionals,  o  substituir‐lo  o  substituir‐la  en  cas 
d’absència,  vacant  o  malaltia.  És  obligació  del 
vicedelegat  o  de  la  vicedelegada  mantenir‐ne 
informat  o  informada  al  delegat  o  delegada 
d’alumnes  i  al  Ple,  sobre  les  actuacions  com  a 
representant. 
 
Article 45. 
 
El secretari o la secretària de la Delegació d’Alumnes 
de  la  Universitat  Politècnica  de  València  és  el 
fedatari  públic  o  la  fedatària  pública  dels  actes  i 
acords de  la Delegació d’Alumnes de  la Universitat 
Politècnica  de  València  i  assisteix  el  delegat  o  a  la 
delegada  en  les  tasques  d’organització  i 
administració d’aquesta. 
 
Correspon  al  secretari  o  a  la  secretària  redactar  i 
custodiar  les  actes  de  les  sessions  dels  òrgans 
col∙legiats  de  la  Delegació  d’Alumnes  de  la 
Universitat Politècnica de València en què consta en 
qualitat  de  secretari  o  secretària,  expedir  els 
certificats que corresponen, donar publicitat i vetlar‐
ne  pel  compliment  dels  acords,  així  com  qualsevol 
altra  que  li  delega  el  delegat  o  la  delegada  o 
confereix la normativa vigent. 
 
 
Article 46. 
 
Els  coordinadors  o  les  coordinadores  són  els  o  les  
responsables  de  la  gestió  de  les  funcions  que 

Delegación de Alumnos y Alumnas 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 y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica de València. 
 

Apartado introducido por el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 44. 
 
Es función del Vicedelegado o de la Vicedelegada de 
Alumnos  y  Alumnas  la  de  suplir  la  figura  del 
Delegado  o  de  la Delegada  de Alumnos  y Alumnas 
bajo circunstancias excepcionales, o  la de sustituirlo 
o  sustituirla  en  caso  de  ausencia,  vacante  o 
enfermedad. Es obligación del Vicedelegado o de  la 
Vicedelegada la de mantener informado o informada 
al Delegado o Delegada de Alumnos y Alumnas, y  al 
Pleno de sus actuaciones como representante. 
 
Artículo 45. 
 
El  Secretario  o  la  Secretaria  de  la  Delegación  de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València  es  el  fedatario público o  fedatària pública 
de los actos y acuerdos de la Delegación de Alumnos 
y Alumnas de la Universitat Politècnica de València y 
asiste al Delegado o a  la Delegada en  las  tareas de 
organización y administración de la misma. 
 
Corresponde al Secretario o a  la Secretaria redactar 
y custodiar  las actas de  las  sesiones de  los órganos 
colegiados de  la Delegación de Alumnos y Alumnas 
de  la Universitat Politècnica de València en  los que 
figure en calidad de Secretario o Secretaria, expedir 
las certificaciones que correspondan, dar publicidad 
y  velar  por  el  cumplimiento  de  sus  acuerdos,  así 
como  cualquier  otra  que  le  sea  delegada  por  el 
Delegado o la Delegada o conferida por la normativa 
vigente. 
 
Artículo 46. 
 
Los Coordinadores o  las Coordinadoras son  los o  las 
responsables  de  la  gestión  de  las  funciones  que  le 



BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  125     17/04/2019  131

 

 

Editor: Secretaria General / UPV ∙ D.L.: V‐5092‐2006 ∙ ISSN: 1887‐2298 ∙ www.upv.es/secgen  

 

l’assigna el delegat o delegada d’alumnes en el  seu 
nomenament. 
 
Cessen  per  decisió  del  delegat  o  de  la  delegada 
d’alumnes,  a  petició  pròpia  i,  en  tot  cas,  quan 
conclou el mandat del delegat o de  la delegada. En 
els dos últims casos, continuen en funcions fins a  la 
presa de possessió dels successors o successores. 
 
 

TÍTOL VI 
DE L’ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT 

 
 

Capítol 1. Generalitats de les eleccions de 
representants de l’alumnat 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 o les delegades de classe, dels 
delegats o de les delegades de centre i del delegat o 
la delegada d'alumnes de la Universitat. 
 
 
Els  processos  electorals  s'han  de  desenvolupar  de 
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  o  la  delegada  d'alumnes  de  centre,  de  les 
persones membres del ple de la Delegació d'Alumnes 
de  la  Universitat  i  del  delegat  o  de  la  delegada 
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. 

asigne  el  Delegado  o  Delegada  de  Alumnos  y 
Alumnas en su nombramiento. 
 
Cesarán por decisión del Delegado o de  la Delegada 
de Alumnos y Alumnas, a petición propia y, en todo 
caso, cuando concluya el mandato del Delegado o de 
la Delegada.  En  los  dos  últimos  casos,  continuarán 
en  funciones  hasta  la  toma  de  posesión  de  sus 
sucesores o sucesoras. 
 

TÍTULO VI 
DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL 

ALUMNADO 
 
Capítulo 1. De las generalidades de las elecciones de 

Representantes del Alumnado unipersonales 
 
Artículo 46 bis. 
 
Corresponde al Pleno de la Delegación de Alumnos y 
Alumnas  de  la  Universitat  Politècnica  de  València, 
oída  la  Junta  Electoral,  convocar  los  procesos 
electorales,  incluyendo  los  respectivos  calendarios, 
para la elección de  los Delegados o las Delegadas de 
Clase, de  los Delegados o  las Delegadas de Centro y 
del Delegado o  la Delegada de Alumnos  y Alumnas 
de la Universitat. 
 
Los procesos electorales se desarrollarán conforme 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  o  la Delegada  de Alumnos  y Alumnas  de 
Centro,  las  personas  miembros  del  Pleno  de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de la Universitat y 
del  Delegado  o  de  la  Delegada  de  Alumnos  y 
Alumnas 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 
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Capítol introduït per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Capítol 2 

De l’elecció de delegats o delegades de classe 
 
Capítol renumerat per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Article 47. 
 
Poden optar a delegat o delegada de classe  tots els 
alumnes que estiguen matriculats o matriculades en 
un  mínim  de  18  crèdits  en  un  mateix  grup  o  bé 
estiguen  matriculats  o  matriculades  en  una 
assignatura si aquesta no pertany a cap grup. 
 
 
Aquest  requisit  el  verifica  la  secretaria  del  centre 
després de  les eleccions de delegats o delegades de 
classe.  Posat  cas  que  el  delegat  o  la  delegada  de 
classe  electe  no  complira  la  condició,  es  cridaria  la 
classe a eleccions de nou. 
 
 
Qui siga delegat o delegada de classe i inicie estudis 
en mobilitat  ha  de  notificar‐ho  al  secretari  o  a  la 
secretària de la delegació d'alumnes de centre. 
 
 
L'elecció dels delegats o les  delegades de classe pot 
ser anual o 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. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Article 48. 
 
Els  dies,  les  hores  i  els  llocs  previstos  per  a  les 
eleccions els fixa  la Delegació d’Alumnes de centre  i 

Electoral de la Universitat. 
 

Capítulo introducido por el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 16 de abril de 2019 

 
Capítulo 2 

De la Elección de Delegados o Delegadas de Clase 
 

Capítulo renumerado por el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 47. 
 
Podrán optar a Delegado o Delegada de Clase todos 
los  alumnos  o  alumnas  que  estén  matriculados  o 
matriculadas  en  un  mínimo  de  18  créditos  en  un 
mismo  grupo  o  bien,  que  estén  matriculados  o 
matriculadas 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  o 
Delegadas de Clase. En el caso de que el Delegado o 
la  Delegada  de  Clase  electo  no  cumpliera  la 
condición,  la  clase  sería  llamada  nuevamente  a 
elecciones. 
 
El  o  la  que  fuera Delegado  o Delegada  de  Clase  e 
inicie  estudios  en  movilidad,  deberá  notificarlo  al 
Secretario  o  a  la  Secretaria  de  la  Delegación  de 
Alumnos y Alumnas  de Centro. 
 
La  elección  de  los  Delegados  o  las  Delegadas  de 
Clase será anual o cuatrimestral según el criterio del 
Pleno de cada Delegación de Alumnos y Alumnas de 
Centro. 
 
En  todo  caso,  su mandato  concluirá  al  finalizar  el 
curso académico. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 48. 
 
Los días, horas y lugares previstos para las elecciones 
serán  fijados  por  la  Delegación  de  Alumnos  y 
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la  Direcció  de  cada  centre,  i  s’ha  de  publicar, 
almenys,  amb  una  setmana  d’antelació.  El 
professorat ha de facilitar l’elecció dels delegats o de 
les  delegades  de  classe,  i  suspendre  les  classes  el 
temps necessari per a l’elecció. 
 
 
Article 49. 
 
Per a cada elecció, es constitueix una mesa delegada 
en cada classe que està composta per: 
 
a) President o Presidenta: un alumne o alumna amb 
dret a vot que no  s'haja postulat  com a  candidat o 
candidata. 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
b) Secretari o secretària: un membre de la Delegació 
d’Alumnes de centre, que alça acta. 
 
c)  Vocal:  el  professor  o  la  professora  que  està 
impartint classe en aquest grup. 
 
Article 50. 
 
Els candidats o  les candidates a delegat o delegada 
de classe es postulen en el moment,  i es  realitza  la 
votació a mà alçada, tret que algun dels candidats o 
candidates sol∙licita votació secreta. S’elegeix aquell 
candidat  o  candidata  amb  la  majoria  simple  dels 
vots. 
 
 
Si no hi ha cap candidat o candidata, aquest grup o 
assignatura  no  tindrà  representació  a  través  de  la 
figura  de  delegat  o  delegada  de  classe  en  el  ple 
d'alumnes de centre. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 
 

Article 50 bis. 
 
Les  eleccions a delegats  o delegades  de  classe dels 

Alumnas  de  Centro  y  la  Dirección  de  cada  Centro, 
debiendo  publicarse  con  al menos  una  semana  de 
antelación.  El  profesorado  deberá  facilitar  la 
elección de  los Delegados o  las Delegadas de Clase, 
suspendiendo  las clases el  tiempo necesario para  la 
elección. 
 
Artículo 49. 
 
Para  cada  elección,  se  constituirá  una  Mesa 
Delegada en cada clase que estará compuesta por: 
 
a) Presidente o Presidenta: un alumno o alumna con 
derecho  a  voto  que  no  se  haya  postulado  como 
candidato o candidata. 

 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
b)  Secretario  o  Secretaria:  un  miembro  de  la 
Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  de  Centro,  que 
levantará acta. 
c)  Vocal:  el  profesor  o  la  professora  que  estuviese 
impartiendo clase en ese grupo. 
 
Artículo 50. 
 
Los  candidatos  o  las  candidatas  a  Delegado  o 
Delegada  de  Clase  se  postularán  en  el  momento, 
realizándose  la  votación  a mano  alzada,  salvo  que 
alguno  de  los  candidatos  o  candidatas  solicite 
votación  secreta.  Será  elegido  o  elegida  aquel 
candidato o candidata con  la mayoría simple de  los 
votos. 
 
En  el  caso  de  no  haber  ningún  candidato  o 
candidata,  ese  grupo  o  asignatura  no  tendrá 
representación a  través de  la  figura de Delegado o 
Delegada de Clase en el Pleno de Alumnos y Alumnas 
de Centro. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 50 bis. 
 
Las elecciones a Delegados o Delegadas de Clase de 
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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 o de  les delegades 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 o  la delegada de  classe  electe  és 
membre de tots dos plens de delegació d'alumnes de 
centre, amb els mateixos drets i deures. 
 
 
Article introduït per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Article 51. 
 
Les  delegacions  d’alumnes  de  centre  poden  crear 
delegats o delegades addicionals. 
 
Per a això, n’és necessària  l’aprovació pel Ple de  la 
Delegació d’Alumnes de centre. 
 
Article 51 bis. 
 
La  delegació  d'alumnes  de  centre,  amb  caràcter 
extraordinari,  pot  convocar  eleccions  a  delegat  o 
delegada d'alumnes de classe per  iniciativa del 33% 
dels  alumnes  o  de  les  alumnes  matriculats  o 
matriculades en aquest grup. 
 
En  aquest  supòsit,  aquesta  iniciativa  s'ha  de 
presentar  davant  el  secretari  o  la  secretària  de  la 
delegació d'alumnes de centre, que ha de convocar a 
l’alumnat  matriculat  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; una persona 
dels  signants  n'exposa  les  raons  i  el  delegat  o  la 
delegada té la possibilitat de fer la seua defensa. 

grupos de Dobles Titulaciones deberán ser realizadas 
por  la Delegación de Alumnos y Alumnas del Centro 
en  el  que  se  encuentren  dando  clase  durante  el 
cuatrimestre  en  el  que  sean  convocadas  las 
elecciones. 
 
La elección de  los Delegados y de  las Delegadas en 
Dobles  Titulaciones  deberá  seguir  los  mismos 
criterios que para el resto de clases. 
 
La Delegación de Alumnos y Alumnas 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 o  la Delegada de clase electo miembro de 
ambos Plenos de Delegación de Alumnos y Alumnas 
de Centro, con mismos derechos y deberes. 
 

Artículo introducido por el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 51. 
 
Las Delegaciones de Alumnos y Alumnas de Centro 
podrán crear Delegados o Delegadas adicionales. 
 
Para ello, será necesaria  la aprobación por el Pleno 
de la Delegación de Alumnos y Alumnas de Centro. 
 
Artículo 51 bis. 
 
La Delegación de Alumnos y Alumnas de Centro, con 
carácter extraordinario, podrá convocar elecciones a 
Delegado  o  Delegada  de  Alumnos  de  Clase  a 
iniciativa  del  33  %  de  los  alumnos  o  alumnas 
matriculados o matriculadas en dicho grupo. 
 
En  este  supuesto,  dicha  iniciativa  será  presentada 
ante el Secretario o la Secretaria de la Delegación de 
Alumnos y Alumnas de Centro quién deberá convocar 
al alumnado matriculado 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  una  de  las 
personas  firmantes  y  teniendo  posibilidad  el 
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Després  del  debat  es  fa  una  votació  secreta,  i  cal 
majoria  absoluta  perquè  la  proposta  prospere.  En 
aquest  cas,  cal  celebrar  eleccions  a  delegat  o 
delegada  de  classe  en  el  termini màxim  de  15  dies 
hàbils. 
 
Article introduït per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Capítol 3 

De l’elecció de representants en òrgans col∙legiats 
 
 
Capítol renumerat per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Article 52. 
 
La  convocatòria  d'eleccions  a  representants  de 
l’alumnat 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 
Reglament  de  règim  electoral  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Article 53. 
 
La renovació dels representants de  l’alumnat en els 
òrgans col∙legiats es realitza anualment. 
 
 

Capítol 4 
De l’elecció del delegat o delegada d’alumnes de 

centre 
 
Capítol renumerat per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
 
 

Delegado o la delegada 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  o  Delegada  de  Clase  en  el 
plazo máximo de 15 días hábiles. 
 

Artículo introducido por el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 16 de abril de 2019 

 
Capítulo 3 

De la Elección de Representantes en Órganos 
Colegiados 

 
Capítulo renumerado por el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 52. 
 
La  convocatoria  de  elecciones  a  representantes  del 
alumnado  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 
procedimiento  establecido  en  el  Reglamento  de 
Régimen  Electoral  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 53. 
 
La  renovación  de  los  representantes  del  alumnado 
en  los  Órganos  Colegiados  se  realizará  de  forma 
anual. 
 

Capítulo 4 
De la Elección del Delegado o Delegada de Alumnos y 

Alumnas de Centro 
 

Capítulo renumerado por el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 16 de abril de 2019 
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Article 54. 
 
El delegat o la delegada 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. 

 
 

Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 
d'abril de 2019 

 
Article 55. 
 
Pot optar a delegat o delegada d’alumnes de centre 
qualsevol  alumne  o  alumna  del  centre  que  no  es 
troba matriculat o matriculada en mobilitat. 
 
 
En  la  presentació  de  la  candidatura  ha  d’incloure, 
com a mínim, el vicedelegat o a  la vicedelegada  i el 
secretari o la secretària. 
 
En la papereta de votació apareix únicament el nom 
del  candidat  o  candidatra  a  delegat  o  delegada 
d’alumnes de centre. 
 
Article 56. 
 
Sense contingut. 
 
Article deixat sense contingut per l'Acord del Consell de 

Govern de 16 d'abril de 2019 

 
Article 57. 
 
El  delegat  o  la  delegada  d’alumnes  l’elegeix  els 
membres  del  Ple  de  la  Delegació  d’Alumnes  de 
centre  per  majoria  absoluta  en  primera  volta  i 
majoria simple en segona. 
 
 
Article 58. 
 
El mandat  del  delegat  o  la  delegada  d’alumnes  de 
centre dura un any, i pot ser reelegit o reelegida una 
sola vegada. 
 

Artículo 54. 
 
El Delegado o la Delegada de Alumnos y Alumnas de 
Centro será elegido o elegida, de forma anual, tras la 
renovación  de  representantes  en  todos  los  órganos 
colegiados  a  nivel  de  Centro  y  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 55. 
 
Podrá  optar  a Delegado  o Delegada  de  Alumnos  y 
Alumnas de Centro  cualquier alumno o alumna del 
Centro  que  no  se  encuentre  matriculado  o 
matriculada en movilidad. 
 
En  la presentación de su candidatura deberá  incluir, 
como mínimo, al Vicedelegado o a la Vicedelegada y 
al Secretario o a la Secretaria. 
 
En  la papeleta de votación aparecerá únicamente el 
nombre  del  candidato  o  candidata  a  Delegado  o 
Delegada de Alumnos y Alumnas de Centro. 
 
Artículo 56. 
 
Sin contenido. 
 
Artículo dejado sin contenido por el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 57. 
 
El  Delegado  o  la  Delegada  de  Alumnos  y  Alumnas 
será elegido o elegida por los miembros del Pleno de 
la Delegación de Alumnos y Alumnas de Centro por 
mayoría  absoluta  en  primera  vuelta  y  mayoría 
simple en segunda. 
 
Artículo 58. 
 
El mandato del Delegado o  la Delegada de Alumnos 
y Alumnas  de  Centro  durará  un  año,  pudiendo  ser 
reelegido o reelegida una sola vez. 
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Renúncia del delegat o de  la delegada d’alumnes de 
centre 
 
Article 59. 
 
En  cas  de  renúncia  del  delegat  o  de  la  delegada 
d’alumnes de centre, s’ha de convocar un Ple de  la 
Delegació d’Alumnes de centre en què en notifica els 
motius de  la  renúncia, així com  la persona membre 
de  l’equip  que  exerceix  el  càrrec  en  funcions  pel 
període  de  mandat  que  resta,  i  requereix 
l’aprovació, per majoria simple, del Ple. 
 
 
En el  supòsit que el Ple no  l’aprove, es  convocaran 
eleccions a delegat o delegada d’alumnes de centre 
en el termini màxim de 15 dies hàbils. 
 
 
Convocatòria extraordinària d’eleccions 
 
Article 60. 
 
La  delegació  d'alumnes  de  centre,  amb  caràcter 
extraordinari,  pot  convocar  eleccions  a  delegat  o 
delegada d'alumnes de centre per  iniciativa del 33% 
dels seus membres. 
 
En  aquest  supòsit,  aquesta  iniciativa  s'ha  de 
presentar  davant  el  secretari  o  la  secretària  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  o  la  secretària 
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  o  de  la 
secretària  de  la  Delegació  d'Alumnes  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 o a  la delegada  té  la 
possibilitat de fer la seua defensa. 

Renuncia del Delegado o de la Delegada de Alumnos 
y Alumnas de Centro 
 
Artículo 59. 
 
En caso de  renuncia del Delegado o de  la Delegada 
de  Alumnos  y  Alumnas  de  Centro,  deberá 
convocarse un Pleno de  la Delegación de Alumnos y 
Alumnas de Centro en el que notifique  los motivos 
de  su  renuncia,  así  como  la  persona miembro  del 
equipo que desempeñará el cargo en  funciones por 
el  periodo  de  mandato  que  reste,  requiriendo  la 
aprobación, por mayoría simple, del Pleno. 
 
En  el  supuesto  de  que  el  Pleno  no  lo  apruebe,  se 
convocarán  elecciones  a  Delegado  o  Delegada  de 
Alumnos de Centro  en  el plazo máximo de 15 días 
hábiles. 
 
Convocatoria extraordinaria de elecciones 
 
Artículo 60. 
 
La Delegación  de  Alumnos  de  Centro,  con  carácter 
extraordinario,  podrá  convocar  elecciones  a 
Delegado  o  Delegada  de  Alumnos  y  Alumnas  de 
Centro a iniciativa del 33 % de sus miembros. 
 
En  este  supuesto,  dicha  iniciativa  será  presentada 
ante el Secretario o la Secretaria de la Delegación de 
Alumnos y Alumnas 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 o  la Secretaria de  la 
Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  de  Centro  no 
convoque pleno en el plazo indicado, la convocatoria 
y  celebración  de  dicho  pleno  pasará  a  ser 
competencia del  Secretario o de  la  Secretaria de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas 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 o a  la 
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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 o delegada d'alumnes de centre en el termini 
màxim de 15 dies hàbils. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
Capítol 5 

Elecció dels membres del ple de la delegació 
d'alumnes de la Universitat Politècnica de València 

 
 
Article 60 bis. 
 
Les  persones  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 les persones membres de 
cadascun dels plens de les delegacions d'alumnes de 
centre, una vegada s'haja elegit o elegida el delegat 
o la delegada d'alumnes de centre. 
 
 
Capítol introduït per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 
 

Capítol 6 
De l’elecció del delegat o la delegada d’alumnes de 

la Universitat Politècnica de València 
 
 
Article 61. 
 
El delegat o  la delegada d’alumnes de  la Universitat 
Politècnica de València s’elegeix, anualment, després 
de  l’elecció  de  tots  els  delegats  o  de  totes  les 
delegades d’alumnes de centre. 
 
 
Article 62. 
 
Pot optar a delegat o delegada d’alumnes qualsevol 

Delegada 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  o 
Delegada de Alumnos de Centro en el plazo máximo 
de 15 días hábiles. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
Capítulo 5 

De la Elección de los miembros del Pleno de la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de la Universitat 

Politècnica de València 
 
Artículo 60 bis. 
 
Las personas miembros del Pleno de la Delegación de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València  recogidas  en  el artículo 36 apartado  e del 
presente  Reglamento  serán  electas  por  y  entre  las 
personas miembros de cada uno de los Plenos de las 
Delegaciones de Alumnos  y Alumnas de Centro una 
vez  electo  o  electa  el  Delegado  o  la  Delegada  de 
Alumnos y Alumnas de Centro. 
 

Capítulo introducido por el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 16 de abril de 2019 

 
Capítulo 6 

De la Elección del Delegado o la Delegada de 
Alumnos y Alumnas de la Universitat Politècnica de 

València 
 
Artículo 61. 
 
El Delegado o la Delegada de Alumnos y Alumnas de 
la Universitat Politècnica de València será elegido, o 
elegida de forma anual, tras la elección de todos los 
Delegados  o  de  todas  Delegadas  de  Alumnos  y 
Alumnas de Centro. 
 
Artículo 62. 
 
Podrá  optar  a Delegado  o Delegada  de  Alumnos  y 
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alumne  o  alumna  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València que no es troba matriculat o matriculada en 
mobilitat. 
 
En  la  presentació  de  la  candidatura  ha  d’incloure, 
com  a mínim,  el  vicedelegat  o  el  vicedelegada  i  el 
secretari o la secretària. 
 
En la papereta de votació apareix únicament el nom 
del  candidat  o  candidata  a  delegat  o  delegada 
d’alumnes de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
Article 63. 
 
Sense contingut. 
 
Article deixat sense contingut per l'Acord del Consell de 

Govern de 16 d'abril de 2019 

 
Article 64. 
 
El delegat o delegada d'alumnes el trien les persones 
membres  del  ple  de  la  Delegació  d'Alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  per  majoria 
absoluta  en  primera  volta,  i  per majoria  simple  en 
segona. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 
 

Article 65. 
 
Si no es presenten candidatures, o no és electa cap 
de  les  presentades,  ni  en  primera  ni  en  segona 
voltes,  el  delegat  o  la  delegada  d’alumnes  en 
funcions obrirà un nou termini electoral. 
 
 
Article 66. 
 
El mandat del delegat o de la delegada d’alumnes de 
la Universitat Politècnica de València dura un any,  i 
pot ser reelegit o reelegida una sola vegada. 
 
 

Alumnas  cualquier  alumno  o  alumna  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  que  no  se 
encuentre matriculado o matriculada en movilidad. 
 
En  la presentación de su candidatura deberá  incluir, 
como mínimo, al Vicedelegado o a la Vicedelegada y 
al Secretario o a la Secretaria. 
 
En  la papeleta de votación aparecerá únicamente el 
nombre  del  candidato  o  candidata  a  Delegado  o 
Delegada  de  Alumnos  y  Alumnas  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
Artículo 63. 
 
Sin contenido. 
 
Artículo dejado sin contenido por el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 64. 
 
El Delegado o Delegada de Alumnos y Alumnas será 
elegido  o  elegida  por  las  personas  miembros  del 
Pleno de  la Delegación de Alumnos y Alumnas de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  por  mayoría 
absoluta  en  primera  vuelta  y  mayoría  simple  en 
segunda. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
Artículo 65. 
 
Si no se presentaran candidaturas, o no fuera electa 
ninguna  de  las  presentadas,  ni  en  primera  ni  en 
segunda  vuelta,  el  Delegado  o  la  Delegada  de 
Alumnos en funciones procederá a la apertura de un 
nuevo plazo electoral. 
 
Artículo 66. 
 
El  mandato  del  Delegado  o  de  la  Delegada  de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València  durará  un  año,  pudiendo  ser  reelegido  o 
reelegida una sola vez. 
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Renúncia del delegat o  la delegada d’alumnes de  la 
Universitat Politècnica de València 
 
Article 67. 
 
En  cas  de  renúncia  del  delegat  o  de  la  delegada 
d’alumnes,  s’ha  de  convocar  un  Ple  en  què  en 
notifica  els  motius  de  la  renúncia,  així  com  la 
persona membre de l’equip que exerceix el càrrec en 
funcions  pel  període  de  mandat  que  resta,  i 
requereix l’aprovació, per majoria simple, del Ple. 
 
 
En el  supòsit que el Ple no  l’aprove, es  convocaran 
eleccions  a  delegat  o  delegada  d’alumnes  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  en  el  termini 
màxim de 20 dies hàbils. 
 
Convocatòria extraordinària d’eleccions 
 
Article 68. 
 
La Delegació d’Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de  València,  amb  caràcter  extraordinari,  pot 
convocar eleccions a delegat o delegada d’alumnes a 
iniciativa del 33% dels membres. 
 
 
En  aquest  supòsit,  la  dita  iniciativa  es  presenta 
davant del  secretari o  la  secretària de  la Delegació 
d’Alumnes de  la Universitat Politècnica de València, 
qui ha de convocar un ple, en sessió extraordinària, 
en el termini màxim de deu dies hàbils, amb aquest 
únic punt de l’ordre del dia. 
 
En aquest ple es debat la proposta, i se n’exposen les
raons per una de les persones signants i el delegat o 
la  delegada  té  la  possibilitat  de  realitzar‐ne  la 
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  o  delegada  d'alumnes  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  en  el  termini màxim  de  15 
dies hàbils. 
 

Renuncia del Delegado o  la Delegada de Alumnos y 
Alumnas de la Universitat Politècnica de València 
 
Artículo 67. 
 
En caso de  renuncia del Delegado o de  la Delegada 
de Alumnos y Alumnas, deberá convocarse un Pleno 
en el que notifique  los motivos de  su  renuncia,  así 
como  la  persona  miembro  del  equipo  que 
desempeñará  el  cargo  en  funciones  por  el  periodo 
de mandato  que  reste,  requiriendo  la  aprobación, 
por mayoría simple, del Pleno. 
 
En  el  supuesto  de  que  el  Pleno  no  lo  apruebe,  se 
convocarán  elecciones  a  Delegado  o  Delegada  de 
Alumnos de la Universitat Politècnica de València en 
el plazo máximo de 20 días hábiles. 
 
Convocatoria extraordinaria de elecciones 
 
Artículo 68. 
 
La  Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  con  carácter 
extraordinario,  podrá  convocar  elecciones  a 
Delegado  o  Delegada  de  Alumnos  a  iniciativa  del 
33% de sus miembros. 
 
En  este  supuesto,  dicha  iniciativa  será  presentada 
ante el Secretario o la Secretaria de la Delegación de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València 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  este  pleno  se  debatirá  la  propuesta,  siendo 
expuestas  las  razones  de  la misma  por  una  de  las 
personas  firmantes  y  teniendo  posibilidad  el 
Delegado o la Delegada 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  o 
Delegada de Alumnos de la Universitat Politècnica de 
València en el plazo máximo de 15 días hábiles. 
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Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 
d'abril de 2019 

 
TÍTOL VII 

DE LA REFORMA DEL REGLAMENT 
 
Article 69. 
 
Aquest  reglament es  revisa  i modifica en  la mesura 
que  calga  o  quan  així  ho  exigeix  el  desplegament 
d’aquest. 
 
La modificació pot ser parcial, i així mateix es poden 
establir els títols a modificar. 
 
Article 70. 
 
La  iniciativa de proposta de  reforma del  reglament 
correspon a un nombre no  inferior a un  terç de  les 
persones  components  del  Ple  de  la  Delegació 
d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València o 
al delegat o a la delegada d’alumnes de la Delegació 
d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
Article 71. 
 
El  Ple  de  la  Delegació  d’Alumnes  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  crea  una  comissió  per  a  la 
reforma del reglament, amb composició semblant a 
la  de  la  Comissió  Permanent  de  la  Delegació 
d’Alumnes de  la Universitat Politècnica de València. 
S’hi realitzen els treballs de revisió i modificació. 
 
 
Article 72. 
 
La proposta de  reforma ha de  ser  traslladada  a  les 
persones  membres  del  Ple  de  la  Delegació 
d’Alumnes de  la Universitat Politècnica de València, 
que hi poden presentar esmenes. Les dites esmenes 
es tracten en la Comissió Permanent de la Delegació 
d’Alumnes de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
 
 

Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 16 de abril de 2019 

 
TÍTULO VII 

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO 
 
Artículo 69. 
 
El presente Reglamento  será  revisado y modificado 
en  la medida que  resulte necesario o cuando así  lo 
exija el desarrollo del mismo. 
 
La  modificación  podrá  ser  parcial,  y  asimismo  se 
podrán establecer los títulos a modificar. 
 
Artículo 70. 
 
La iniciativa de propuesta de reforma del reglamento 
corresponde a un número no  inferior a un tercio de 
las  personas  componentes  del  Pleno  de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica de València o al Delegado o a la Delegada 
de Alumnos y Alumnas de la Delegación de Alumnos 
y Alumnas de la Universitat Politècnica de València. 
 
Artículo 71. 
 
El Pleno de  la Delegación de Alumnos y Alumnas de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  creará  una 
Comisión  para  la  reforma  del  Reglamento,  con 
composición similar a la de la Comisión Permanente 
de  la  Delegación  de  Alumnos  y  Alumnas  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València.  En  ella  se 
realizarán los trabajos de revisión y modificación. 
 
Artículo 72. 
 
La propuesta de reforma deberá ser trasladada a las 
personas miembros  del  Pleno  de  la  Delegación  de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València  que  podrán  presentar  enmiendas  a  la 
misma.  Dichas  enmiendas  serán  tratadas  en  la 
Comisión Permanente de  la Delegación de Alumnos 
y Alumnas de la Universitat Politècnica de València. 
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Article 73. 
 
Després de l’aprovació de la Comissió Permanent de 
la Delegació d’Alumnes de  la Universitat Politècnica 
de  València,  es  convoca  el  Ple  de  la  Delegació 
d’Alumnes de  la Universitat Politècnica de València 
amb  caràcter  extraordinari  i  amb únic punt del dia 
per a la ratificació de la proposta. 
 
 
Cal majoria absoluta per a l’aprovació. 
 
Article 74. 
 
Una  vegada  aprovat  pel  Ple  de  la  Delegació 
d’Alumnes de  la Universitat Politècnica de València, 
la  proposta  es  tramet  al  Consell  de  Govern  de  la 
Universitat Politècnica de València per a  l’aprovació 
definitiva. 
 
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. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
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. 
 
 
Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 16 

d'abril de 2019 

 
 

Artículo 73. 
 
Tras la aprobación de la Comisión Permanente de la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica de València, se convocará al Pleno de  la 
Delegación de Alumnos y Alumnas de  la Universitat 
Politècnica de València con carácter extraordinario y 
con  único  punto  del  día  para  la  ratificación  de  la 
propuesta. 
 
Será necesaria mayoría absoluta para su aprobación. 
 
Artículo 74. 
 
Una vez aprobado por el Pleno de  la Delegación de 
Alumnos y Alumnas de  la Universitat Politècnica de 
València,  la  propuesta  será  remitida  al  Consejo  de 
Gobierno  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
para su aprobación definitiva. 
 
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. 
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 

 
Disposición Adicional Segunda. 
 
Las Delegaciones  de Alumnos  y Alumnas  de Centro 
así como  la Delegación de Alumnos y Alumnas 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.  
 
Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 16 de abril de 2019 
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Disposició addicional tercera. 
 
Sense contingut. 
 
Disposició deixada sense contingut per l'Acord del Consell 

de Govern de 16 d'abril de 2019 
 

Disposició addicional quarta. 
 
A  l’efecte  d’aquest  reglament,  l’Escola  de Doctorat 
té  la  consideració  de  centre.  La  Junta  Electoral 
n’adopta  les  disposicions  oportunes  per  a  l’elecció 
de  les  persones  representants  en  tot  allò  que 
difereix del que s’estableix respecte a l’organització i 
elecció  de  les  persones  representants  de  l’alumnat 
de centre. 
 
Disposició derogatòria. 
 
1.  Amb  l’aprovació  d’aquest  reglament  queda 
derogat  l’anterior  Reglament  de  la  Delegació 
d’Alumnes de  la Universitat Politècnica de València 
del dia 3 de novembre de 2004. 
 
2. Així mateix, queden derogats  tots els acords que 
contravenen el que estableix aquest reglament. 
 
 
Disposició final. 
 
Aquest  reglament  entra  en  vigor  l’endemà  de 
l’aprovació  pel  Consell  de Govern  de  la Universitat 
Politècnica de València. 

Disposición Adicional Tercera. 
 
Sin contenido. 
 

Disposición dejada sin contenido por el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 16 de abril de 2019 

 
Disposición Adicional Cuarta 
 
A  efectos  del  presente  Reglamento,  la  Escuela  de 
Doctorado  tendrá  la  consideración  de  Centro.  La 
Junta Electoral adoptará las disposiciones oportunas 
para la elección de las personas representantes de la 
misma  en  todo  lo  que  difiera  de  lo  establecido 
respecto a la organización y elección de las personas 
representantes del alumnado de Centro. 
 
Disposición Derogatoria. 
 
1.  Con  la  aprobación  de  este  Reglamento  queda 
derogado  el  anterior  Reglamento  de  la  Delegación 
de Alumnos de la Universitat Politècnica de València 
de fecha 3 de noviembre de 2004. 
 
2.  Asimismo,  quedan  derogados  todos  aquellos 
acuerdos  que  contravengan  lo  establecido  en  el 
presente Reglamento. 
 
Disposición Final. 
 
El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  al  día 
siguiente  de  su  aprobación  por  el  Consejo  de 
Gobierno de la Universitat Politècnica de València. 
 

 
   


