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Regulamento de Comisións Delegadas da DEAE 

O presente regulamento réxese polos Estatutos da DEEA e foi creado co fin de estipular un marco 

que estableza uns requisitos mínimos e as funcións das diferentes comisións que se formen dentro 

da Delegación do Estudantado da EEAE. 

 

Artigo 1. Tipos de comisións 

1. As comisións internas, cuxos membros serán integramente membros da Delegación de 

Estudantes. Estas dedicaranse xeralmente a asuntos internos da estrutura da organización 

ou que estean directamente relacionados con labores de representación (xestión de 

queixas, contacto coa universidade ou outras institucións, etc.). 

2. As comisións abertas, nas que poden participar alumnos de algunha das titulacións da EEAE, 

aínda que non formen parte da Delegación de Estudantes. Estas dedicaranse a asuntos máis 

xerais e á organización de eventos de interese para o alumnado (San Aero, gradacións, 

etc.). Estas sempre deberán estar coordinadas e dirixidas por polo menos un ou unha 

membro da Delegación. 

3. As comisións de réxime extraordinario. A condición e os criterios de nomeamento dos 

membros estarán estipulados na descrición da comisión. Para aprobar a súa creación será 

necesaria unha maioría cualificada de dous terzos na Xunta de Delegación. 

Artigo 2. A creación de comisións levarase a cabo mediante a aprobación na Xunta de Delegación 

dun regulamento que deberá incluír a descrición e regulamento interno da mesma, así como os 

membros que a compoñen. 

Artigo 3. Composición xeral das comisións 

1. En todas as comisións deberase definir un coordinador ou coordinadora que presidirá a 

mesa da Comisión e deberá levar un rexistro das actividades e acordos da comisión, así 

como actuar de voceiro/a ante a Xunta de Delegación para a rendición de contas. Ademais, 

deberá realizar o Informe Xeral, que describa as actividades levadas a cabo no tempo de 

funcionamento da comisión, ou anualmente no seu defecto, a presentar en dito órgano. 
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2. As comisións abertas deberán estar compostas por un mínimo de 2 membros da Xunta de 

Delegación. A elección do coordinador ou coordinadora realizarase sendo elixibles só os 

Representantes do Alumnado, mais tendo voto todos os e as membros da comisión. 

3. As comisións de carácter especial deberán contar con polo menos 2 membros da 

delegación, pero non existen limitacións respecto ao resto de membros fora das 

estipuladas na descrición da comisión. 

Artigo 4. Elección dos e das membros das comisións 

1. Os membros das comisións internas deben ser ratificados por maioría simple dos votos 

validamente emitidos en Xunta de Delegación. Para as comisións abertas, a súa ratificación 

non é precisa. No caso das comisións de réxime extraordinario, estableceranse os criterios 

de elección de membros no seu Regulamento de funcionamento. 

 

2. Os membros de todas as comisións deberán renovarse anualmente, nos dous meses 

seguintes á elección do/a novo/a Delegado/a de Centro.  

 

Artigo 5. A constitución das comisións realizarase nas dúas semanas posteriores á súa creación, 

sendo o Delegado ou Delegada de Centro quen realice a convocatoria de reunión constitutiva e 

quen presida a mesa ata a elección dun coordinador ou coordinadora. 

Artigo 6. A censura dun coordinador ou coordinadora de comisión, realizarase por solicitude 

como mínimo do 30% dos e das membros da mesma, e sairá adiante con dous terzos dos votos 

validamente emitidos. Dita proposta deberá levar consigo un candidato ou candidata para o cargo. 

No caso de que a moción non prospere, os promotores da mesma, que serán os que firmaron 

para que fose votada, non poderán promover nun período de 3 meses outra moción de censura. 

Artigo 7. A Delegación deberá informar activamente aos estudantes da formación das comisións 

abertas, de forma que se poidan unir libremente e en igualdade para colaborar nas súas tarefas. 

Artigo 8. As decisións das comisións deberanse ratificar en Xunta de Delegación Ordinaria, tendo 

o coordinador ou coordinadora que enviar toda a documentación precisa á Dirección da DEAE 

como mínimo con 72 horas de antelación, incluíndo as actas e os resumos de acordos e actividades 

ademais do Informe Xeral de ser o caso. 

 


