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Título 1. Disposicións Xerais 

 

Artigo 1. Denominación, siglas, símbolo, domicilio físico e enderezo 

electrónico 

1. A denominación da Delegación é a de Delegación do Estudantado da EEAE, sendo 

as súas siglas DEAE. 

 

2. O símbolo e o logo son os dispostos a continuación. A Xunta de Delegación poderá 

desenvolver normativas relativas á aplicación dos mesmos e aprobar modificacións 

na disposición do logo coa imaxe. 

 

 
 

3. A sede da Delegación atópase no Pavillón de Estudantes, Despacho 3, s-n (Campus 

As Lagoas), 32004 Ourense. 

 

4. O enderezo electrónico oficial da Delegación é aero.alumnado@gmail.com. 

 

Artigo 2. Natureza da Delegación 

1. A Delegación do Estudantado da EEAE é a delegación do alumnado da Escola de 

Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo do Campus de Ourense da Universidade de 

Vigo. 

 

2. A DEAE é a encargada de coordinar e canalizar a representación do alumnado da 

Escola. 

 

3. A Delegación está constituída por todos os e as Representantes do Alumnado do 

Centro, e por todas aquelas persoas que colaboren con esta na realización dos seus 

cometidos. 

 

mailto:aero.alumnado@gmail.com
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Artigo 3. Funcións da Delegación 

1. Representar e defender os intereses e dereitos do alumnado. 

 

2. Informar ao alumnado, con axuda da Escola, sobre os acontecementos da 

comunidade universitaria que lles poidan afectar ou interesar. 

 

3. Constituír un servizo de atención ao alumnado. 

 

4. Contribuír ao proceso de control da calidade da formación do alumnado. 

 

5. Participar na concesión de becas, axudas e créditos ao alumnado. 

 

6. Suscitar o interese pola vida cultural e deportiva, promovendo e apoiando toda o 

labor neste sentido. 

 

7. Aquelas outras emanadas das leis vixentes, os Regulamentos da Universidade de 

Vigo, o presente Regulamento ou calquera outro aprobado pola Xunta de 

Delegación. 

 

Artigo 4. Representantes do Alumnado do Centro 

1. Son Representantes do Alumnado do Centro: 

 

a) O Delegado ou Delegada e o Subdelegado ou Subdelegada de cada curso. 

 

b) Os e as representantes estudantís na Xunta de Escola, nos Consellos de 

Departamento ou no Claustro Universitario da Universidade de Vigo. 

 

2. Da condición de Representante do Alumnado do Centro: 

 

a) Considérase Representante do Alumnado do Centro a toda persoa que fora 

elixida en calidade de tal polo alumnado segundo o disposto na normativa 

vixente da Delegación. 

 

b) Dita condición é persoal e intransferible, non podendo delegarse as súas 

funcións. 
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c) A condición de Representante do Alumnado do Centro adquirirase no 

momento da toma de posesión do cargo correspondente e perderase no 

momento no que o sucesor ou sucesora tome posesión de dito cargo. Entre o 

período de convocatoria electoral e a renovación ou perda desta condición, os 

e as Representantes do Alumnado do Centro afectados/as por dita convocatoria 

permanecerán en funcións.  

 

d) Perderase igualmente a condición de Representante do Alumnado do Centros 

por causar baixa no sector estudantil de titulacións oficiais da Universidade de 

Vigo, por sentencia xudicial firme en delito doloso ou por deixar de cumprir as 

condicións necesarias para ser Representantes do Alumnado, de acordo cos 

criterios fixados polo presente Regulamento. 

 

Artigo 5. Da Normativa Interna da Delegación 

1. A Normativa Interna da Delegación está composta por todos os regulamentos que 

diten o funcionamento da mesma.  

 

2. Os presentes Estatutos son o Regulamento máximo da Delegación. Poderán 

propoñer a reforma dos mesmos: 

 

a) O Delegado ou Delegada do Centro. 

 

b) A Xunta de Delegación do Centro. 

 

3. Os procesos electorais e todo o concerninte a eles estará rexido por un 

Regulamento de carácter especial subordinado a estes Estatutos. 

 

4. A Xunta de Delegación poderá aprobar calquera Regulamento pertencente á 

Normativa Interna da Delegación. Estes estarán subordinados aos Regulamentos 

descritos anteriormente. 

 

5. Para a adopción de novos Regulamentos ou para a modificación dos xa existentes, 

precisarase unha maioría reforzada de dous terzos dos votos validamente emitidos. 

 

6. En caso de conflito ou contradición entre regulamentos, este resolverase en función 

da prioridade de normativa anteriormente descrita. En caso de ser ambos do 

mesmo nivel prevalecerá o regulamento máis recente. 
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Título 1I. Dos Órganos de Goberno, administración e 

representación do Alumnado do Centro 

 

Artigo 6. Órganos de Goberno da Delegación 

1. Os órganos de Goberno da Delegación son: 

 

a) A Xunta de Delegación. 

 

b) A Asemblea Xeral da Delegación. 

 

c) A Dirección da Delegación. 

 

d) Aqueles outros que sinale a Normativa Interna. 

 

2. A condición de membro dun Órgano de Goberno da Delegación é persoal e 

intransferible, non podendo delegarse as súas funcións salvo nos casos previstos na 

Normativa Interna. 

 

3. A condición de membro dun Órgano de Goberno da Delegación perderase por: 

 

a) Perder a condición de membro da Delegación. 

 

b) Dimisión, segundo o disposto na Normativa Interna. 

 

c) Deixar de cumprir as condicións necesarias para a pertenza ao Órgano de 

Goberno correspondente de acordo cos criterios fixados pola Normativa 

Interna. 

 

Artigo 7. Da Xunta de Delegación 

1. A Xunta de Delegación é o máximo Órgano de Goberno da Delegación do 

Alumnado, e de representación do alumnado do Centro. 
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2. Estará presidida polo Delegado ou Delegada do Alumnado do Centro, e actuará 

como secretario ou secretaria a persoa que ostente o cargo de Secretario ou 

Secretaria da Delegación. En caso de que o Secretario ou Secretaria da Delegación 

non poda asistir, poderao substituír nas súas funcións o Subdelegado ou 

Subdelegada de Centro mediante unha autorización expresa do mesmo ou da 

mesma ou do Delegado ou Delegada de Centro. 

 

Artigo 8. Composición da Xunta de Delegación 

1. A Xunta de Delegación estará formada por todas as persoas que ostenten a 

condición de Representante do Alumnado. 

 

2. Perderase a condición de membro da Xunta de Delegación por ausencia non 

xustificada a dúas sesións declarada pola Presidencia da mesma. As ausencias non 

xustificadas ás sesións que non cheguen a celebrarse por falta de quórum serán 

contabilizadas. Poderase declarar a perda de dita condición en calquera momento 

despois do peche da sesión na que se produciu a segunda ausencia. 

 

3. Se a maioría simple dos membros da Xunta de Delegación o estiman oportuno, 

aquelas persoas que perderan a súa condición de membro pola ausencia non 

xustificada a dúas sesións poderana recuperar. 

 

Artigo 9. Competencias da Xunta de Delegación 

Son competencias da Xunta de Delegación: 

1. Aprobar ou modificar calquera Regulamento pertencente á Normativa Interna da 

Delegación.  

 

2. Elixir ao Delegado ou Delegada de Centro. 

 

3. Establecer as comisións delegadas da Xunta de Delegación que estime oportunas, 

fixar as súas funcións, determinar os criterios de elección e derrogación dos seus 

membros, e aprobar os seus Regulamentos de funcionamento. 

 

4. Aprobar partidas orzamentarias segundo os fondos dispoñibles da Delegación. 

 

5. Debater sobre calquera cuestión relacionada co ámbito do Centro e que sexa 

sometida a consideración por calquera membro da mesma. 

 

6. Aquelas outras competencias que se lle asignen no presente Regulamento. 
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Artigo 10. Convocatoria, orde do día e documentación 

1. As sesións da Xunta de Delegación serán convocadas pola súa Presidencia por 

propia iniciativa ou a petición de, polo menos, unha cuarta parte dos seus membros. 

 

2. A fixación do Orde do día corresponderalle á Presidencia. Por mandato desta, a 

Secretaría remitirá a convocatoria que o inclúa cunha antelación mínima de 7 días 

naturais, se é sesión ordinaria. Tamén se achegará a acta da sesión anterior, ou a 

proposta da mesma se esta non fora aprobada aínda, e a documentación que ao 

criterio da Presidencia poida facilitar o desenvolvemento da sesión, entre a que se 

deberán incluír, no seu caso, as propostas de acordo e os elementos indispensables 

para a formación de xuízo sobre a natureza dos asuntos a tratar. Se esta 

documentación fose moi voluminosa e non puidera facilitarse por medios 

telemáticos, ou se tivera carácter reservado, deberá estar dispoñible no lugar e 

horario que se sinalen na convocatoria, para que poida ser consultada polos 

membros da Xunta de Delegación. 

 

3. Durante o prazo comprendido entre a data de dita convocatoria e dous días hábiles 

antes da celebración da sesión, a Presidencia poderá incluír puntos adicionais 

sempre que fora solicitado por, polo menos, a quinta parte dos membros, e tamén 

poderá facelo por razón de urxencia de resolución dos mesmos. 

 

4. Cando a convocatoria se realice por proposta de como mínimo a cuarta parte dos 

membros da Xunta de Delegación, a Orde do día da convocatoria incluirá os puntos 

propostos polos solicitantes, así como a documentación e propostas que, no seu 

caso, remitan aqueles. A celebración da sesión realizarase nun prazo non superior 

a dez días hábiles dende a data da solicitude. 

 

5. En sesións extraordinarias da Xunta de Delegación, a convocatoria deberá 

realizarse con, polo menos, 48 horas de antelación, podéndose facilitar a orde do 

día e a documentación complementaria no momento de celebración da Xunta de 

Delegación en caso de extrema necesidade. 

 

6. Publicarase a convocatoria e a Orde do día por medios telemáticos de acceso 

público, ou físicos en caso de non dispoñer dos primeiros, sen prexuízo da súa 

remisión aos membros da Xunta de Delegación. 
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7. En todos os casos a Orde do día da convocatoria deberá incluír o punto “Rogos e 

Preguntas” e un punto que faga referencia á aprobación da acta da sesión anterior 

cando se trate dunha sesión ordinaria. 

 

8. A Xunta de Delegación convocarase, polo menos dúas veces en sesión ordinaria 

durante a lexislatura do Delegado ou Delegada do Alumnado do Centro. 

 

Artigo 11. Disposicións Xerais da Xunta de Delegación 

1. As sesións, xa sexan ordinarias ou extraordinarias, celebraranse en días lectivos, de 

luns a venres, evitando na medida do posible a celebración de ditas sesións durante 

os períodos oficiais de exames do Centro, así como durante os quince días naturais 

anteriores a estes. 

 

2. Ditas sesións poderán abrirse ao alumnado interesado en asistir sen voto, previa 

solicitude á presidencia da Xunta de Delegación do Centro, podendo ter voz a 

consideración da Presidencia. 

 

3. Naqueles casos nos que un/unha Representante poida cumprir a condición de 

membro da Xunta de Delegación por ostentar máis dun cargo que llo permita, 

asignarase, en todo caso, un único voto por cada Representante do Alumnado. 

 

Artigo 12. Publicación de acordos 

Deberanse publicar os acordos tomados durante a sesión nun prazo máximo dunha semana 

por medios telemáticos de acceso público, ou físicos no caso de non dispoñer dos 

primeiros. 

 

Artigo 13. Inicio de sesións  

1. Para iniciar sesión da Xunta de Delegación será necesaria, en primeira convocatoria, 

a presencia de máis da metade dos seus membros. 

 

2. No caso de non alcanzarse o quórum sinalado en primeira convocatoria, posporase 

o inicio da sesión ata o momento sinalado para a segunda convocatoria. Esta será 

polo menos, media hora despois, momento no que chegará a presencia de polo 

menos un terzo dos membros para consideralo validamente constituído. De non 

existir entón dito quórum, suspenderase a sesión. 
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Artigo 14. Adopción de acordos  

1. Para a adopción de acordos requirirase a presenza de polo menos un terzo dos 

membros. 

 

2. Unha proposta de acordo prosperará cando obteña maioría absoluta de votos 

favorables, isto é, cando estes superen á metade dos emitidos. Será rexeitada cando 

obteña maioría absoluta de votos desfavorables. 

 

3. No caso de que a proposta non alcance os votos necesarios para ser aprobada ou 

rexeitada, segundo se especifica no apartado anterior, repetirase a votación. Sendo 

tan só necesario para que a proposta prospere que nesta segunda votación se 

alcance maioría simple, isto é, maioría de votos favorables sobre desfavorables. Será 

rexeitada cando obteña maioría simple de votos desfavorables. 

 

4. O Delegado ou Delegada do Centro elixirá a modalidade de votación que deba 

seguirse en cada punto. En todo caso, utilizarase o sistema de votación secreta 

cando se decida sobre cuestións que afecten a persoas físicas ou o solicite polo 

menos un quince por cento dos membros presentes. 

 

Artigo 15. Da Asemblea Xeral  

1. A Asemblea Xeral da Delegación é o órgano de participación de toda a Delegación. 

 

2. A Asemblea Xeral da Delegación está composta por todos os e as membros da 

Delegación. 

 

3. Son competencias da Asemblea Xeral: 

 

a) A adopción de instancias para remitir á Xunta de Delegación. 

 

b) A adopción de instancias para remitir á Dirección da Delegación. 

 

c) O debate de propostas xerais feitas polo alumnado. 

 

d) O debate sobre a situación e a actuación da Delegación. 

 

e) O debate e a aprobación de ditames. Estes deberán ser ratificados en Xunta de 

Delegación. 
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4. Estará presidida polo Delegado ou Delegada do Alumnado do Centro, e actuará 

como secretario ou secretaria a persoa que ostente o cargo de Secretario ou 

Secretaria da Delegación. En caso de que o Secretario ou Secretaria da Delegación 

non poda asistir, poderao substituír nas súas funcións o Subdelegado ou 

Subdelegada de Centro mediante unha autorización expresa do mesmo ou da 

mesma ou do Delegado ou Delegada de Centro. 

 

5. Aos efectos de adopción de acordos, convocatoria, orde do día, documentación e 

publicación de acordos, a Asemblea Xeral rexerase polas normas dispostas para a 

Xunta de Delegación, exceptuando que a Asemblea Xeral deberase convocar tan 

só unha vez durante o mandato do Delegado ou Delegada de Centro despois da 

constitución de todas as comisións abertas da Delegación. 

 

6. As sesións, xa sexan ordinarias ou extraordinarias, celebraranse en días lectivos, de 

luns a venres, evitando na medida do posible a celebración de ditas sesións durante 

os períodos oficiais de exames do Centro, así como durante os quince días naturais 

anteriores a estes. 

 

7. Ditas sesións poderán abrirse ao alumnado interesado en asistir sen voto, previa 

solicitude á presidencia da Asemblea Xeral, podendo ter voz a consideración da 

Presidencia. 

 

Artigo 16. Da Dirección da Delegación 

1. A Dirección da Delegación é o órgano directivo da mesma e o encargado das 

xestións de carácter diario. 

 

2. Está composta polos seguintes cargos unipersoais: 

 

a) Delegado ou Delegada de Centro. 

 

b) Subdelegado ou Subdelegada de Centro. 

 

c) Secretario ou Secretaria da Delegación. 

 

d) Tesoureiro ou Tesoureira da Delegación. 

 

3. As competencias da Dirección da Delegación son: 

 

a) Representar á Delegación. 
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b) Convocar as reunións da Xunta de Delegación. 

 

c) Adoptar medidas tendentes ao mellor desempeño das funcións da Delegación 

para o logro dos seus obxectivos. 

 

d) Aquelas outras que lle atribúa a Normativa interna 

 

e) Custodiar o selo da Delegación. 

 

Artigo 17.  O Delegado ou Delegada de Centro 

1. O Delegado ou Delegada de Centro ostenta a representación máxima da 

Delegación e exerce o mando da Dirección da Delegación e da Delegación en si. 

 

2. O Delegado ou Delegada de Centro será elixido pola Xunta de delegación de entre 

os Representantes do Alumnado do Centro conforme ao estipulado na Normativa 

Interna. 

 

Artigo 18.  Competencias do Delegado ou Delegada de Centro 

Ademais das comúns a todo Representante do Alumnado, son deberes do Delegado ou 

Delegada do Centro: 

1. Exercer as funcións de dirección, coordinación e xestión da Delegación do 

Alumnado do Centro. 

 

2. Presidir as reunións da Xunta de Delegación e Asemblea Xeral e executar ou coidar 

a execución dos acordos. 

 

3. Informar á Xunta de Delegación das actividades realizadas no desempeño do seu 

cargo, dos feitos relevantes para a vida universitaria e de todos aqueles de interese 

para a mesma. 

 

4. Designar ao Subdelegado ou Subdelegada do Alumnado do Centro, ao Secretario 

ou Secretaria da Delegación e ao Tesoureiro ou Tesoureira da Delegación. 
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5. De producirse cesión no cargo de Delegado ou Delegada do Alumnado do Centro, 

o Subdelegado ou Subdelegada do Alumnado do Centro, o Secretario ou Secretaria 

da Delegación e o Tesoureiro ou Tesoureira da Delegación que foron designados 

por dito cargo cesado, continuarán en funcións ata que sexan nomeados os seus 

substitutos. 

 

6. Presentar, para a súa aprobación se procede, o orzamento da Delegación, que 

haberá sido elaborado de forma conxunta ca Tesourería da Delegación. 

 

7. Presentar á Xunta de Delegación, para a súa aprobación se procede, a liquidación 

do exercicio económico da Delegación, unha vez terminado. 

 

8. Contribuír ao proceso de control da calidade da formación do alumnado. 

 

9. Adoptar medidas tendentes ao mellor desempeño das funcións da Delegación para 

o logro dos seus obxectivos. 

 

10. Aquelas que lle encomende a Xunta de Delegación. 

 

Artigo 19.  O Subdelegado ou Subdelegada de Centro 

1. O Delegado ou Delegada do Centro designará o cargo de Subdelegado ou 

Subdelegada do Centro que asuma as súas atribucións no caso de ausencia, 

incapacidade temporal ou permanente ou cando así o dispoña a Normativa Interna. 

Esta persoa deberá pertencer á Xunta de Delegación con anterioridade ó seu 

nomeamento. 

 

2. Cesará no seu cargo a petición propia, por decisión do Delegado ou Delegada do 

Centro ou cando conclúa o mandato do Delegado ou Delegada do Centro que o 

nomeou, seguindo en funcións ata a toma de posesión do novo Subdelegado ou 

Subdelegada. 

 

Artigo 20.  Secretario ou Secretaria da Delegación do Alumnado 

1. O Secretario ou Secretaria desempeña as funcións de notaría, de responsable dos 

rexistros e arquivos e de custodio da documentación que deba obrar nos arquivos 

da Delegación. 

 

2. Cesará no cargo a petición propia, por decisión do Delegado ou Delegada do 

Centro ou cando conclúa o mandato do Delegado ou Delegada do Centro que o 

designou, podendo continuar en funcións ata a toma de posesión da nova Secretaría. 
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Artigo 21.  Funcións do Secretario ou Secretaria da Delegación 

Son funcións do Secretario ou Secretaria: 

1. Asumir a secretaría da Xunta de Delegación, da Asemblea Xeral ou de calquera 

outro Órgano colexiado que no mesmo ámbito se estableza regulamentariamente, 

levantando Acta das súas sesións, de non establecerse doutra forma no momento 

da creación das mesmas. 

 

2. Dar fe dos acordos e resolucións dos Órganos de Goberno da Delegación. 

 

3. Dirixir e custodiar os rexistros e arquivos da Delegación e o acceso aos mesmos. 

 

4. Expedir certificacións co visto bo do Delegado ou Delegada do Centro. 

 

5. Aquelas outras que lle atribúan o presente Regulamento e as súas disposicións de 

desenvolvemento. 

 

Artigo 22.  O Tesoureiro ou Tesoureira da Delegación 

1. A Tesourería da Delegación, en adiante Tesourería, leva a cabo a xestión económica 

da Delegación. 

 

2. Cesará no cargo a petición propia, por decisión do Delegado ou Delegada do 

Centro ou cando remate o mandato do Delegado ou Delegada do Centro polo que 

foi designado, podendo continuar en funcións ata a toma de posesión da nova 

Tesourería. 

 

Artigo 23.  Funcións do Tesoureiro ou Tesoureira da Delegación 

Serán competencias da Tesourería da Delegación: 

1. Elaborar xunto co Delegado ou Delegada do Centro o orzamento da Delegación 

do Alumnado do Centro. 

 

2. Levar os libros de contas da Delegación, que son públicos. 

 

3. Custodiar os libros de contas, as facturas e demais documentación contable da 

Delegación. 

 



        
 
 
 

Delegación do Estudantado da EEAE 

            Universidade de Vigo 

    

   Páxina 15 | 20 

 

 

 

4. Actualizar o inventario da Delegación. 

 

5. Responder, xunto co Delegado ou Delegada do Alumnado do Centro, da xestión 

económica realizada. 

 

6. Elaborar, para a súa aprobación na Xunta de Delegación, a liquidación do exercicio 

económico da Delegación. 

 

7. Ser a máxima responsable da xestión dos recursos económicos da mesma. 

 

8. Presentar á Xunta de Delegación, para a aprobación, se procede, da documentación 

económica da Delegación. 

 

9. Presentar, para a súa aprobación na Xunta de Delegación, o presuposto da 

Delegación. 

 

10. A Delegación terá plena autonomía para a administración dos seus propios 

recursos, dispoñendo das contas bancarias que resulten necesarias, requirindo para 

calquera operación as firmas conxuntas do/a Delegado/a do Centro e a Tesourería, 

manténdose sempre o requisito da dobre firma. Estes dous cargos citados poderán 

delegar en calquera outro Representante do Alumnado esta función de maneira 

puntual, compartindo tamén a responsabilidade. 
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Título III. Da representación da Delegación nas titulacións da 

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo 

 

Artigo 24.  Delegado ou Delegada e Subdelegado ou Subdelegada de curso 

1. O Delegado ou Delegada de Curso representa a todo o alumnado dun curso. O 

Subdelegado ou Subdelegada de Curso auxilian os cargos anteriores e substitúenos 

en caso de ausencia. 

 

2. Serán competencias e funcións dos mesmos: 

 

a) Canalizar a representación do alumnado do seu curso. 

 

b) Velar polo cumprimento das normas, acordos e resolucións dos Órganos de 

Goberno e Representación do Alumnado. 

 

c) Contribuír ao proceso do control da calidade da formación do alumnado, 

presentando á Xunta de Delegación queixas, informes e indicadores sobre a 

actividade docente. 

 

d) Aquelas que lle encomende a Xunta de Delegación. 

 

e) Aquelas outras que lle atribúa o presente Regulamento ou as súas disposicións 

de desenvolvemento. 

 

Artigo 25.  Cargos vacantes 

No caso de que existisen vacantes en cargos mencionados no Artigo 24 as súas 

competencias e funcións serán asumidas polo cargo de Delegado/a do Centro. 
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Disposicións adicionais 

 

Disposición adicional primeira. Da moción de censura 

1. Poderán propoñer unha moción de censura a un Representante do Alumnado os 

membros do grupo ou órgano que o elixiu, dentro das competencias da Delegación, 

en número igual ou superior a un terzo do total dos mesmos con dereito a voto. 

Dita proposta deberá ir acompañada necesariamente dunha candidatura alternativa. 

 

2. Corresponde ao Delegado/a do Centro e Secretaría, seguindo o criterio anterior 

se a moción fora para órganos do Centro, recibir a petición que propoña a moción, 

convocar e presidir a sesión para debatela e adoptar as medidas necesarias para 

garantir a corrección do procedemento. 

 

3. A aprobación da moción de censura requirirá que voten favorablemente á mesma 

máis de dous terzos dos membros con dereito a voto do grupo ou órgano que o 

elixira. O voto será persoal e secreto. 

 

4. No caso de que a moción non prospere, os membros promotores da mesma, que 

serán os que firmaron para que fose votada, non poderán promover nun período 

de 3 meses ningunha outra moción de censura para a mesma persoa e cargo. 

 

5. No caso de prosperar a moción de censura, o/a Representante do Alumnado 

continuará en funcións ata a toma de posesión do/a novo/a Representante, a 

proclamación deste/a deberá producirse nun prazo máximo de 15 días hábiles 

dende o cese. 

 

Disposición adicional segunda. Da redacción de documentos e normativa 

1. Toda referencia a cargos ou persoas enténdese que deberá realizarse de forma 

preferentemente neutral, sempre que sexa posible, de modo que non supoña unha 

preferencia lingüística dun xénero sobre outro, tendo sempre como base a 

igualdade e igualdade de oportunidades para calquera persoa. 

 

2. Para a redacción de documentos e normativa da Delegación, será preciso utilizar o 

galego, sen prexuízo do uso do castelán ou doutra lingua na que redactar igualmente 

dita documentación. 
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Disposición adicional terceira. Dos principios éticos da Delegación  

1. Os debates no seno da Delegación deberán cumprir os principios básicos de 

liberdade de expresión e de opinión, primando o respecto mutuo entre relatores. 

 

2. O comportamento dos membros da Delegación debe estar centrado na honradez 

como virtude persoal e no compromiso no desempeño das súas funcións, estando 

ao servizo dos intereses xerais que sempre deben prevalecer sobre os particulares. 

 

3. Todo membro da Delegación, sempre e baixo toda circunstancia, terá un firme 

compromiso de practicar o seu labor de forma inclusiva, con respecto á diversidade 

social, cultural, lingüística, relixiosa, de xénero, de orientación e identidade sexual 

e funcional, entre outras. 

 

4. A Delegación realizará os seus cometidos cun apoio firme á igualdade de xénero, 

desenvolvéndose políticas e resolucións que vaian neste sentido. Do mesmo xeito, 

deberanse realizar, cando sexa posible, propostas de listas e candidaturas paritarias, 

sen ter unha proporcionalidade menor do 30% dun de ambos xéneros. 

 

5. A Delegación desenvolverá as súas accións estando plenamente comprometida co 

medio ambiente e coa loita contra o cambio climático. Para conseguir tal fin, 

primarase a utilización de medios dixitais en substitución ao papel. 

 

6. En caso de incumprimento reiterado desta disposición, a maioría absoluta dos 

membros da Xunta de Delegación poderán reprobar a un ou unha Representante 

do Alumnado tras a proposta dunha cuarta parte dos membros da Xunta, de 20 

alumnos ou alumnas da EEAE, da Dirección da Delegación ou da Escola ou doutro 

órgano calquera da Universidade de Vigo, aportando a documentación precisa que 

amose ditas condutas. Se a reprobación é aprobada, informarase á Dirección da 

Escola e a súa condición de Membro da Xunta de Delegación será suspendida de 

forma cautelar á espera dunha medida disciplinaria pactada coa Dirección da Escola. 

 

 

Disposicións transitorias 

 

Disposición transitoria primeira. 

Os Órganos de Goberno da Delegación do Alumnado do Centro, os cales a súa elección 

dependa do presente regulamento, manterán a súa actual composición ata que se 

constitúan de novo. Farase conforme ás eleccións que teñan lugar para proceder á 

renovación total dos seus representantes, segundo a normativa específica. 
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Disposición transitoria segunda. 

Aqueles membros da Delegación do Alumnado que teñan perdido a súa condición de 

Representante do Alumnado ou de membro dun Órgano de Goberno colexiado, non a 

recuperarán despois da entrada en vigor do presente Regulamento, ou tras calquera 

modificación que se realice sobre o mesmo. 

 

Disposición transitoria terceira. 

Continuarán en vigor o resto de regulamentos en aquelo que non contraveñan as 

modificacións estatutarias deste documento. Nun curto período de tempo o resto de 

normativas deben ser revisadas para evitar a contradición entre regulamentos. En caso de 

existir unha contradición deste tipo, deberase respectar a orde de prioridade desenvolvida 

nestes Estatutos. 

 

Disposición derrogatoria 

A partir da entrada en vigor destes Estatutos, quedan derrogados os Estatutos da 

Delegación anteriores. Así mesmo, quedan derrogadas as normativas, resolucións ou 

documentos orgánicos anteriores, no que se opoñan ao establecido no presente 

Regulamento. 

 

Disposición final 

Os presentes Estatutos foron desenvolvidos pola Comisión de Revisión de Estatutos 

constituída o 30 de novembro de 2020 e foron aprobados na Xunta de Delegación 

Ordinaria do día 10 de marzo de 2021 por unanimidade, sendo aprobados, polo tanto, por 

unha maioría absoluta reforzada de máis de dous terceiras partes dos votos validamente 

emitidos, requisito necesario tal e como constaba na versión anterior dos Estatutos para a 

aprobación final deste documento. 

 

 

 

 

 

 



 


