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Título 1. Disposicións Xerais 

 

Artigo 1. Aplicación do regulamento 

O presente Regulamento rexerá as seguintes eleccións: 
 

1. Delegado/a do Alumnado do Centro. 

 

2. Delegados/as e Subdelegados/as do Alumnado de Curso. 

 

Artigo 2. Duración do mandato 

Os cargos de representación do alumnado rexidos por este Regulamento, salvo nos casos 

previstos no mesmo, serán elixidos por períodos anuais e o seu mandato non concluirá ata 

a toma de posesión dos cargos electos. 

 

Artigo 3. Períodos e publicación dos procesos electorais 

1. Data de votacións: 

 

a) Salvo disposición en contra, os prazos sinalados neste Regulamento 

computaranse en días hábiles, entendendo por tales os sinalados como lectivos 

no Calendario Académico do Centro. 

 

b) As datas de votacións estableceranse en días lectivos excluíndo os períodos 

oficiais de exames do Centro. 

 

2. Tanto os prazos como os resultados faranse públicos polos medios dispostos a tal 

efecto (tablóns de anuncios, medios telemáticos, etc.) 

 

Artigo 4. Disposicións xerais. 

1. Ao ser cada cargo electivo unipersoal, cada elector/a poderá votar a unha única 

candidatura. 

 

2. Cando o número de candidaturas admitidas non supere ao número de postos a 

cubrir, ditas candidaturas serán proclamadas electas sen realizar votación, salvo nos 

casos especificados no presente Regulamento. 
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3. De non haber candidaturas, procederase igualmente á elección, pasando neste caso 

todo o alumnado presente con dereito a voto a ser elixible. 

 

4. No caso de empate que impida dirimir o resultado, procederase a unha segunda 

volta entre as candidaturas con igual número de votos, esta votación realizarase 

tras un receso de cinco minutos despois da primeira. 

 

5. Os empates en segunda volta resolveranse por sorteo realizado pola mesa electoral 

ao final do escrutinio. 

 

6. A renuncia por parte de calquera dos representantes a ocupar o seu posto, 

efectuada antes da proclamación definitiva, implicará a súa substitución pola seguinte 

candidatura máis votada. 

 

Artigo 5. Celebración das eleccións 

As distintas eleccións ás que fai referencia o presente Regulamento celebraranse nas datas 

que en cada curso académico estableza a Delegación do Alumnado. 

 

Artigo 6. Convocatoria das eleccións 

A convocatoria das distintas eleccións será publicada con polo menos sete días naturais de 

antelación á data de celebración das mesmas. Xunto coa convocatoria, deberase remitir a 

normativa electoral aplicable. 

As eleccións a Delegado ou Delegada de Centro, dado o seu carácter, convocaranse con 

dez días naturais de antelación como mínimo de antelación á súa data de celebración. 

 

Artigo 7. Exercicio do sufraxio 

1. Para votar e presentar candidaturas ou reclamacións, a persoa interesada deberá 

identificarse mediante algún dos seguintes documentos: DNI ou documento análogo 

da Unión Europea, pasaporte, permiso de condución ou carné da Universidade de 

Vigo. Non será admisible ningún outro documento ou fotocopia para acreditar a 

identidade. 
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2. As votacións realizaranse mediante papeletas, nas que o/a elector/a consignará o 

nome das candidaturas da súa preferencia. Serán declaradas nulas aquelas papeletas 

que conteñan un número de candidaturas superior ao máximo permitido, así como 

aquelas outras que non permitan determinar claramente a identidade das persoas 

votadas. 

 

Artigo 8. Reclamacións 

Para a presentación de reclamacións a un proceso electoral concreto deberase respectar 

o Regulamento ou norma aplicable que recolla o procedemento xeral. 

 

Artigo 9. Actas electorais da Delegación do Alumnado 

Ao remate do escrutinio das eleccións previstas neste regulamento deberase levantar acta 

na que figuren as candidaturas presentadas, os DNIs dos alumnos/as que as conforman, a 

súa sinatura e o resultado final. Así mesmo, de presentarse reclamacións a ditas eleccións, 

estas anexaranse á acta xunto coas súas resolucións. 
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Título 1I. Delegados e Subdelegados de Curso 

 

Artigo 12. Periodicidade das eleccións 

As eleccións de Delegados/as e Subdelegados/as de Curso celebraranse anualmente. Estes 

cargos terán unha duración dun ano, permanecendo en funcións dende o comezo das clases 

do novo ano académico ata a toma de posesión dos cargos electos. No caso de continuar 

os estudos na mesma titulación da EEAE, pasarán a ser Delegados/as e Subdelegados/as de 

Curso en funcións do curso inmediatamente superior. 

Para a coordinación do alumnado de novo ingreso, en especial atención ao alumnado de 

primeiro curso, a Dirección da Delegación actuará de moderador á hora da resolución dos 

problemas que podan aparecer ata a elección dos cargos previstos neste título. 

 

Artigo 13. Natureza das candidaturas 

O Delegado e Subdelegado de Curso serán elixidos por e de entre todo o alumnado 

presente no momento da elección, e matriculados nalgunha materia de dito curso. 

Poderanse presentar candidaturas unipersoais ou bimembres que estipulen unha orde de 

elección. 

 

Artigo 14. Convocatoria das eleccións 

A votación realizarase na aula de clase e nunha hora lectiva. O horario de votación será 

feito público pola Delegación do Alumnado con polo menos tres días de antelación con 

respecto ás eleccións. 

 

Artigo 15. Mesa electoral 

1. A mesa electoral de cada grupo estará formada polo Secretario/a da Delegación do 

Alumnado ou persoa na que delegue dita facultade, debendo esta, en todo caso 

pertencer á Xunta de Delegación e contar co visto e prace do Delegado de Centro, 

que actuará de Presidente/a, un Representante do Alumnado que actuará de 

Vicepresidente/a e 2 estudantes voluntarios/as, que actuarán de vogais e que en 

ningún caso poderán pertencer a unha candidatura. Se non houbera voluntarios/as 

para formar a mesa, elixiranse por sorteo entre os/as electores/as que non 

pertenzan a unha candidatura. 
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2. A mesa será provista dun exemplar dixital ou físico das normas electorais, os 

modelos de actas necesarios e da lista do alumnado do curso no caso de dispoñer 

dela. 

 

Artigo 16. Desenvolvemento das votacións 

1. Unha vez lidas as normas que regulen a votación, o/a Presidente/a da Mesa 

preguntará se algún membro do censo desexa presentar a súa candidatura e 

recompilaranse xunto coas candidaturas recibidos con anterioridade. 

 

a) En caso de haber dúas candidaturas ou máis, cada unha delas disporá de 

cinco minutos para expoñer o seu programa. Concluída a quenda de 

exposición, abrirase outra de preguntas, finalizada a cal, procederase á 

votación. 

 

b) De haber unha única candidatura, esta será proclamada como Delegado/a 

de Curso e procederase igualmente á elección do Subdelegado/a de Curso, 

pasando todo o alumnado presente, que non forme parte da mesa, a ser 

elixible para dito cargo. 

 

c) De non haber candidaturas, procederase igualmente á elección, pasando 

todo o alumnado do grupo presente que non formen parte da mesa a ser 

elixible. 

 

2. Cada elector/a poderá votar a unha única candidatura. 

 

3. Finalizada a votación, a mesa electoral procederá ao escrutinio público. Será 

proclamado Delegado/a a persoa que obtivera máis votos, e Subdelegado/a a 

seguinte, salvo no caso no que houbera unha única candidatura ou houbese 

candidaturas bimembres, utilizando o Sistema D’Hont para definir os cargos electos. 

 

4. No caso dos cursos con máis dunha mención, o Delegado ou Delegado de Curso 

será a persoa máis votada e o Subdelegado ou Subdelegada de Curso a persoa máis 

votada dunha mención diferente. 

 

5. No caso de empate que impida dirimir o resultado procederase a unha segunda 

volta entre as candidaturas con igual número de votos. De existir candidaturas 

bimembres, entrará na segundo volta a persoa que figure de primeiro/a. 

 

6. Os empates en segunda volta resolveranse por sorteo realizado pola mesa electoral 

ao final do escrutinio. 
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Título III. Da representación da Delegación nas titulacións da 

Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo 

 

Artigo 17.  Elección de Delegado/a do Alumnado do Centro 

1. O cargo de Delegado/a do Alumnado do Centro será elixido por e de entre os 

membros da Xunta de Delegación. 

 

2. A elección do/a Delegado/a do Alumnado do Centro realizarase en sesión 

convocada ao efecto pola Secretario/a da Delegación do Alumnado ou persoa 

na que delegue dita facultade, debendo esta, en todo caso pertencer á Xunta de 

Delegación e contar co visto e prace do Delegado de Centro, que presidirá a 

sesión e velará pola corrección do proceso electoral. En dita sesión non se 

esixirá quórum. No caso de incluírse como punto dunha Xunta de Delegación, 

non se esixirá quórum nese punto e a presidencia de mesa continuará ata o 

remate da mesma, tomando posesión formalmente o novo equipo directivo ao 

seu remate. 

 

3. Non poderá ser candidato/a a Delegado/a do Alumnado do Centro quen 

desempeñara o cargo durante os dous últimos mandatos. Non se contabilizarán 

mandatos inferiores a 6 meses, non podendo superar en ningún caso os 2 anos 

de mandatos consecutivos. 

 

4. Todos os membros da Dirección estarán en funcións dende a convocatoria 

electoral ata a toma de posesión dos cargos electos, non podendo durante ese 

período nin dimitir nin ser cesados/as. 

 

Artigo 18.  Presentación de candidaturas 

1. As candidaturas presentaranse á atención do Secretario ou Secretaria da 

Delegación do Alumnado. 

 

2. O período de presentación de candidaturas determinarase mediante o 

calendario electoral e extenderase ata sete días hábiles antes do momento en 

que se realice a elección. Este período de presentación de candidaturas non será 

inferior, en ningún caso, a sete días naturais, exceptuando circunstancias 

extraordinarias. 
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Artigo 19.  Promoción das candidaturas presentadas 

1. Toda candidatura poderá promocionarse dende o momento no que presenta o 

escrito establecido a tal efecto. 

 

2. A Delegación do Alumnado do Centro porá a disposición das candidaturas os 

medios institucionais adecuados, en condicións de igualdade, para a súa promoción. 

A cantidade e a natureza destes medios será establecida pola Xunta de Delegación 

do Centro. En ningún caso se poderá incluír dotación económica algunha a 

administrar pola candidatura. 

 

3. Non se poderán utilizar na promoción das candidaturas medios distintos dos 

expresados no punto anterior. 

 

Artigo 20.  Composición da mesa electoral 

Formarán parte da mesa electoral, ademais do Secretario ou Secretaria da Delegación do 

Alumnado ou persoa na que delegue dita facultade, debendo esta, en todo caso pertencer 

á Xunta de Delegación e contar co visto e prace do Delegado de Centro, presidindo a 

mesa e 2 estudantes voluntarios/as pertencentes á Xunta da Delegación de entre os/as 

electores/as que non poderán pertencer a unha candidatura que actuarán como vogais. Se 

non houbese persoas voluntarias para formala, elixiranse por sorteo entre o alumnado 

presente con dereito a voto. 

 

Artigo 21.  Desenvolvemento da sesión 

1. Unha vez lidas as normas que regulen a votación, a presidencia da mesa presentará, 

se as houbese, as candidaturas que presentaran o escrito a tal efecto. 

 

2. No caso de haber dúas candidaturas ou máis, cada unha delas disporá de dez 

minutos para expoñer o seu programa. Concluída a quenda de exposición, abrirase 

outra de preguntas, finalizada a cal, procederase á elección. 

 

3. De haber unha única candidatura, esta disporá de dez minutos para expoñer o seu 

programa. Concluída a quenda de exposición, abrirase outra de preguntas, finalizada 

a cal procederase á elección. Se esta non obtivera a maioría absoluta de votos 

favorables necesaria, ou se non houbera candidaturas, o presidente da mesa 

reabriría o prazo de candidaturas que cerrará tras un receso de 5 minutos. 
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4. No caso de presentarse algunha candidatura finalizado o receso, cada unha delas 

disporá de cinco minutos para expoñer o seu programa. Concluída o quenda de 

exposición, abrirase outra de preguntas, finalizada a cal, procederase á elección. 

 

5. De non haber candidaturas, procederase igualmente á elección, pasando tódolos 

membros do corpo electoral presentes, que non formen parte da mesa, a ser 

elixibles. 

 

6. Cada elector/a poderá votar a unha única candidatura. 

 

7. Acabada a votación, procederase ao escrutinio público. Será elixido/a Delegado/a 

do Alumnado do Centro a candidatura que obteña o voto favorable de máis da 

metade dos validamente emitidos na primeira volta. Se ningunha das candidaturas 

alcanza esta cifra, celebrarase unha segunda volta entre as dúas candidaturas máis 

votadas na primeira volta e resultará elixida a candidatura máis votada. 

 

8. No caso de empates que impidan dirimir o resultado, procederase a unha votación 

por maioría simple entre as candidaturas con igual número de votos, previo á 

segunda volta. 

 

9. Os empates en segunda volta resolveranse por sorteo realizado pola mesa electoral 

ao final do escrutinio. 
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Disposicións adicionais 

 

Disposición adicional primeira. Elección doutros cargos diferentes ao do 

Delegado/a de Centro en Xunta de Delegación. 

A elección doutros cargos ou responsabilidades en Xunta de Delegación realizarase sen 

constituír unha mesa electoral e podendo recibir candidaturas ata inmediatamente antes, 

de ser así considerado no momento da convocatoria. Evitarase na medida do posible o 

voto en urna presencial cando haxa membros que asistan en modalidade telemática. De ser 

preciso o voto secreto, priorizarase o uso dalgunha plataforma virtual que garanta  o voto 

secreto. Se non se puidese habilitar dita plataforma, o voto destes membros recibirao o 

Secretario ou Secretaria da DEAE, non podendo, en ningún momento, desvelar o sentido 

do seu voto. En todo caso poderanse acadar acordos na propia Xunta sobre este asunto. 

A elección dos membros das comisións delegadas da DEAE basearase nun regulamento 

específico aprobado en Xunta de Delegación conforme ao recollido nos Estatutos. 

 

Disposición adicional segunda. Voto por correo 

O voto por correo nunhas eleccións dependentes da DEAE establecerase no momento da 

súa convocatoria de ser preciso. Para exercelo, o elector ou electora deberá avisar nunha 

mensaxe que inclúa o seu nome completo e o curso no que está matriculado/a nun maior 

número de materias e que remitirá como mínimo cinco días antes da celebración das 

eleccións ao Secretario ou Secretaria da DEAE, que expedirá un certificado conforme á 

vontade de dita persoa. Tamén deberá adxuntar unha fotocopia do seu DNI para a 

expedición de dito certificado. De solicitar o voto por correo, a persoa que o exerza non 

poderá votar presencialmente nas mesmas eleccións. 

Ao elector ou electora facilitaráselle o formato da papeleta para garantir o voto secreto. 

Esta papeleta debe ser introducida xunto co certificado nun sobre que se cerrará para que 

non se manipule o voto. Para o remisión do mesmo, o elector/a poderao enviar á dirección 

postal da EEAE con destinatario “Secretaría da Delegación do Estudantado de Aeronáutica 

e do Espazo” ou poderao remitir un apoderado ou apoderada que entregará o sobre xunto 

cunha autorización ao Secretario ou Secretaria da DEAE persoalmente. Esta autorización 

deberá incluír o nome completo do elector ou electora e o do apoderado ou apoderada, 

os seus DNIs, o curso no que estean matriculados nun maior número de materias e as súas 

sinaturas. De ser a autorización asinada dixitalmente, esta deberase facilitar en versión física 

e virtual. 

Esta modalidade só será aplicable ás eleccións nas que o prazo de presentación de 

candidaturas remate como mínimo 6 días naturais antes da súa celebración. 
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Disposición adicional terceira. Acta de Toma de Posesión 

Para poder tomar posesión dun cargo dependente da DEAE a Mesa Electoral 

correspondente (ou Mesa da Xunta de Delegación de ser o caso) facilitará un Acta de 

Toma de Posesión. 

A Acta de Toma de Posesión é un documento que acredite en si a toma de posesión do 

cargo e recolla o compromiso de dita persoa cos Principios Éticos da Delegación. Deste 

xeito, o documento deberá recoller o nome completo da persoa que foi elixida, o cargo 

que ostentará, o seu DNI, unha mención ao compromiso co cumprimento dos Principios 

Éticos da Delegación, a sinatura da persoa elixida e a do Secretario ou Secretaria da DEAE. 

A toma de posesión non se materializará ata que remate o proceso electoral ou a Xunta 

na que se convocou dito proceso e a acta de Toma de Posesión sexa asinada.  

 

Disposición transitoria 

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. 

 

Disposición derrogatoria 

A partir da entrada en vigor deste Regulamento Electoral queda derrogado o Regulamento 

Electoral da Delegación anterior. Así mesmo, quedan derrogadas as normativas, 

resolucións ou documentos orgánicos aprobados antes da entrada en vigor da última 

versión dos Estatutos da DEAE no que se opoñan ao establecido no presente Regulamento. 

 

Disposición final 

O presente Regulamento Electoral foi desenvolvido pola Comisión de Revisión de 

Normativa Interna, constituída o 30 de novembro de 2020, e foi aprobado na Xunta de 

Delegación Ordinaria do día 7 de abril de 2021, sendo aprobado, polo tanto, por unha 

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

emitidos, requisito necesario, tal e como consta nos Estatutos da DEAE, para a aprobación 

final deste documento. 



 


