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PREÁMBULO 
 

 A Delegación de Alumnos e Alumnas da Escola de Enxeñaría Forestal da Universidade de 
Vigo é un órgano de representación dos estudantes desta Escola, elixidos e elixidas os 
representantes pola votación dos estudantes do Centro; e a mesma está composta por alumnos e 
alumnas da propia Escola que se presentan como candidatos ou candidatas. 

 Este Órgano ten o deber de representar e defender ao alumnado, independentemente dos 
intereses particulares de cada un dos seus membros, en calquera ámbito no que se debatesen 
cuestións relacionadas co estudantado deste Centro. Polo cal, a Delegación de Alumnos e Alumnas 
debe efectuar todas as súas actuacións en intentar mellorar a calidade da ensinanza, ao mesmo 
tempo que defenderá calquera incumprimento dos dereitos do alumnado. 

  



REGULAMENTO DA DELEGACIÓN DA EEF (PONTEVEDRA)
   

Páxina 3 de 13 
 

CAPÍTULO I 
CONSTITUCIÓN, NATUREZA E DURACIÓN  

 

Art. 1º - Coa denominación de Delegación de Alumnos e Alumnas da Escola de Enxeñaría Forestal 
da Universidade de Vigo, constitúese o órgano de representación de alumnos e alumnas de dita 
Escola, a cal se rexerá polo presente Regulamento e sen máis limitacións que as que establezan os 
Estatutos da Universidade de Vigo e outras Leis ou normativas de rango superior e adicionalmente 
someténdose a supervisión e control que a Xunta da Escola de Enxeñaría Forestal determine. 

Art. 2º - A Delegación de Alumnos e Alumnas ten como fins esenciais a defensa de todos e cada un 
dos estudantes de dita Escola, o exercicio democrático e a garantía do cumprimento dos 
principios, dereitos e deberes de cada alumno e alumna; así como a propugna dos valores de 
xustiza, solidariedade, responsabilidade, ética e pluralismo.  

Art. 3º - A duración deste órgano de representación será de tempo indefinido, escollendo aos seus 
representantes de maneira anual e sen outros requisitos que os establecidos neste Regulamento. 

Art. 4º - O domicilio fíxase na Delegación de Alumnos da Escola de Enxeñaría Forestal, Campus 
Universitario de Pontevedra da Universidade de Vigo, con código postal 36005. Non obstante, a 
Delegación, no desenvolvemento dos seus fins, poderá celebrar actos en calquera lugar cando a 
natureza deles o requirise. 
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CAPÍTULO II 
FINS DA DELEGACIÓN DE ALUMNOS 

 

Art. 5º - Os fins da Delegación de Alumnos e Alumnas da Escola de Enxeñaría Forestal da 
Universidade de Vigo que se propoñen, sen ánimo de lucro, dentro do réxime de liberdade e 
representatividade dos seus membros, establécense no artigo 70 - Sección 3ª, relativa á 
representación estudantil e ao consello estudantil da Universidade de Vigo, dos Estatutos da 
Universidade de Vigo publicados no Diario Oficial de Galicia baixo o Decreto 13/2019, do 24 de 
xaneiro, polo que se aproban os estatutos da Universidade de Vigo. 

Ademais, esta organización debe cumprir cos obxectivos específicos ou fins propostos a 
continuación: 

1. Representar e defender os intereses e dereitos dos estudantes da Escola de Enxeñaría 
Forestal da Universidade de Vigo.  
 

2. Contribuír á colaboración e cooperación entre o alumnado e o profesorado ou persoal 
administrativo. 
 

3. Promover a participación do alumnado da Escola nas diversas actividades, cursos, talleres 
e nos órganos de goberno da Universidade. 
 

4. Fomentar a participación nos diferentes programas Autonómicos, Estatais, Internacionais 
ou de calquera outro ámbito, nos que se contemple a participación dos estudantes. 
 

5. Fomentar a realización de prácticas en empresas e institucións polo alumnado da Escola 
de Enxeñaría Forestal. 
 

6. Esixir e promover a mellora da calidade docente. 
 

7. Ofrecer un servizo de información e asistencia ao alumnado. 
 

8. Suscitar o interese polas actividades culturais e deportivas na Universidade. 
 

9. Fomentar a impartición de cantas ensinanzas conduzan á formación integral do alumnado. 
 

10. Fomentar a creatividade de toda índole do alumnado. 
 

11. Espertar o interese do sector empresarial, público e privado, pola capacidade creativa e 
innovadora da Escola e os seus alumnos e alumnas, así como establecer canles de 
colaboración e comunicación entre eles. 
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12. Fomentar e facilitar a participación do alumnado nos diferentes aspectos da vida 

académica e na labor investigadora da Universidade. 
 

13. Promover e contribuír a un maior recoñecemento do Enxeñeiro e Enxeñeira Forestal. 
 

14. Fomentar o coñecemento e a relación con outras Asociacións, Escolas e Representantes 
de ámbito forestal ou non forestal. 
 

15. Estudo e análise de todos e cada un dos puntos que afecten ao alumnado da Escola. 

Art. 6º - Para o cumprimento de ditos fins e demais que se consideren oportunos, a Delegación 
poderá organizar reunións, conferencias, actividades culturais, viaxes ou calquera outro evento 
que se considere oportuno. 
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CAPÍTULO III 
ÓRGANOS DE GOBERNO E FORMAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 7º - O réxime de funcionamento da Delegación de Alumnos e Alumnas virá determinada polo 
presente Regulamento e os acordos validamente adoptados polos órganos de goberno da mesma. 

Art. 8º - Os órganos de goberno unipersoais son: presidente ou presidenta, vicepresidente ou 
vicepresidenta e tesoureiro ou tesoureira; os cales serán elixidos entre os diversos representantes 
en Asemblea Xeral de todos os delegados e delegadas da Escola de Enxeñaría Forestal da 
Universidade de Vigo. 

Art. 9º - Os órganos de gobernos colectivos serán elixidos por e entre todos os alumnos e alumnas 
da Escola mediante unhas eleccións libres, directas e secretas, polo período dun ano, empezando 
e concluíndo as súas funcións o primeiro día de xuño de cada ano, a excepción de dúas prazas que 
se reservarán para os alumnos e alumnas de primeiro curso do seguinte ano, os cales tomarán 
posesión o primeiro día do mes de outubro. 

 

SECCIÓN I – DA PRESIDENCIA 
 

Art. 10 – Corresponde ao presidente ou presidenta: 

1. Representar e defender en todos os ámbitos ao alumnado da Escola. 
 

2. Ser o/a principal responsable en todo o relativo á organización e ordenamento desta 
Delegación. 
 

3. Ostentar a representación, coordinar a dirección e a xestión. 
 

4. Velar polo cumprimento dos fins da Delegación. 
 

5. Autorizar co seu visto e prace as certificacións e disposicións de fondos que expida o 
tesoureiro ou tesoureira. 

 

SECCIÓN II – DA VICEPRESIDENCIA 
 

Art. 11 – O vicepresidente ou vicepresidenta será a persoa en quen o Presidente ou Presidenta 
delegue as funcións que considere necesarias e quen o/a substituirá en caso de vacante, ausencia 
ou enfermidade. 
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SECCIÓN III – DA TESOURARÍA 
 

Art.12 – Corresponde ao tesoureiro ou tesoureira: 

1. Velar pola boa administración da Delegación. 
 

2. Custodiar e levar os libros de actas, rexistros, presupostos e balances da organización. 
 

3. Asistir ao Presidente ou Presidenta para fixar a Orde do Día e autorizar xunto ao mesmo a 
disposición dos fondos da Delegación. 
 

4. Expedir as certificacións e dar fe dos acordos validamente adoptados en Asemblea Xeral. 
 

SECCIÓN IV – DA ASEMBLEA XERAL 
 

Art. 13 –  A Asemblea Xeral é o máximo órgano de goberno e representación da Organización e 
está formada por todos os delegados e delegadas previamente escollidos mediante o establecido 
neste Regulamento. 

Art. 14 – A Asemblea Xeral reunirase polo menos semestralmente en sesión ordinaria, e en sesión 
extraordinaria sempre que o estime oportuno o Presidente ou Presidenta, Vicepresidente ou 
Vicepresidenta e o Tesoureiro ou Tesoureira da Organización ou polo menos unha quinta parte do 
total dos delegados e delegadas. 

Art. 15 – Para que a Asemblea Xeral Ordinaria poida tomar acordos será necesario que conte coa 
presenza de polo menos un terzo dos delegados e delegadas que a conforman. 

Art. 16 – Para que a Asemblea Xeral Extraordinaria poida tomar acordos será necesario que conte 
coa asistencia de polo menos a metade dos delegados e delegadas que a conforman. 

Art. 17 – Os acordos que vaian en contra do Regulamento ou infrinxan os fins da Delegación 
quedarán anulados de maneira inmediata, sendo a presidencia a principal encargada de velar 
polos mesmos; e en caso de que o presidente ou presidenta infrinxa os fins da delegación quedará 
relevado do seu cargo de xeito inmediato. 

Art. 18 – Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria ou Extraordinaria:  

1. Debater e decidir sobre calquera xestión no ámbito do alumnado da Escola. 
 

2. Examinar e aprobar os presupostos, contas e balances do exercicio económico. 
 

3. Decidir sobre a aplicación correcta dos fondos dispoñibles. 
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4. Elixir aos órganos de goberno unipersoais. 

 
5. Aprobar o acta ao final da sesión e a memoria que comprende as actividades realizadas. 

 
6. Realizar o seguimento e a avaliación dos acordos tomados en Asembleas anteriores. 

 
7. Aprobar o establecemento de comisións ou de delegados e delegadas responsables en 

temas de gran interese específico. 
 

8. Decidir a sede e data da seguinte Asemblea Xeral. 
 

9. Debater sobre aqueles puntos, artigos ou aclaratorias que poidan xurdir ao longo do 
tempo e que non estean debidamente aclarados ou sinalados no presente Regulamento, 
sempre e cando a resolución de dita cuestión respecte os valores e principios contidos nos 
mesmos. 
 

10. Revocar aqueles delegados ou delegadas que non cumpran coas súas funcións ou tarefas 
respectivas, sempre que estean de acordo dúas terceiras partes do total dos delegados ou 
delegadas e seguindo o procedemento establecido no presente Regulamento. 
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CAPÍTULO IV 
PROCEDEMENTO DE ADQUISICIÓN DA CALIDADE DE DELEGADO OU 

DELEGADA (CONSTITUCIÓN, DEREITOS E DEBERES) 
 

 

Art. 19 – O número de delegados e delegadas totais será de dezasete membros, das cales quince 
prazas serán escollidas mediante votación directa, secreta e universal entre todos e todas os 
alumnos e alumnas de todos os cursos. No caso de non acadar o mínimo de quince candidatos e 
candidatas, as candidaturas presentes entrarán directamente a formar parte da Asemblea Xeral, 
sempre que cumpran todos os requisitos establecidos na convocatoria; reservándose dúas das 
candidaturas a estudantes de primeiro curso de novo ingreso, os e as cales deben escoller entre 
eles e elas os dous candidatos ou candidatas. En caso de que non se presenten candidatos ou 
candidatas, a Asemblea Xeral poderá decidir como ocupar as prazas baleiras, respectando sempre 
os valores democráticos e de igualdade.  

Art. 20 – A duración ou o período tanto dos delegados e delegadas como dos órganos de goberno 
unipersoais será dun ano, pudendo ser renovado ou reelixida a candidatura de todos os Delegados 
ou Delegadas. 

Art. 21 – A presidencia xunto ca tesouraría serán os encargados de tomar a iniciativa da 
convocatoria de eleccións, establecendo unha comisión en Asemblea Xeral encargada de organizar 
e levar a cabo a convocatoria a eleccións. No caso de que a presidencia e tesouraría se opoñan, 
será a propia Asemblea Xeral a que convoque ditas eleccións. 

Art. 22 – A comisión encargada da obrigatoriedade da convocatoria das eleccións deberá 
establecer as mesmas, como mínimo, un mes antes da data prevista no presente Regulamento 
para a toma de posesión dos novos e novas membros. Dita convocatoria difundirase por todos os 
medios, tanto escritos como tecnolóxicos, cos que conte a Delegación, e a estrutura das eleccións 
virá determinada polos Delegados e Delegadas en Asemblea Xeral, tanto Ordinaria como 
Extraordinaria, previa á conformación desta comisión. 

 

SECCIÓN I -  DOS DEREITOS E DEBERES DOS DELEGADOS E DELEGADAS 
 

Art. 23 – Son dereitos dos Delegados e Delegadas: 

1. Tomar parte nas Asembleas con voz e voto. 
 

2. Elixir e ser elixidos para órganos de goberno unipersoais. 
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3. Gozar de todos os beneficios da Delegación segundo as normas e disposicións 
regulamentarias da mesma. 
 

4. Transmitir fidedignamente a quen corresponda, as opinións e peticións colectivas dos seus 
representados e representadas. 
 

5. Dereito a realizar doazóns á Organización se o cren oportuno, e na medida que se poida. 

Art. 24 -  Son deberes dos delegados e delegadas: 

1. Prestar cantos servizos determinen o Regulamento e os acordos en Asemblea Xeral. 
 

2. Desempeñar os cargos para os que foron elixidos ou elixidas. 
 

3. Asistir aos plenos. 
 

4. Observar boa conducta individual e cívica, respectando sempre as normas de convivencia 
social. 
 

5. Respectar, cumprir e facer cumprir o Regulamento de Réxime Interno. 
 

6. Participar nas actividades da Delegación e traballar para o logro dos seus fins. 
 

7. Permitir o uso e desfrute do recinto e dos equipos da Delegación a todos os estudantes, ca 
finalidade de facilitar a súa aprendizaxe e desenvolvemento académico.  
 

8. Someterse ao control e auditoría da Xunta de Escola, cando esta así o requirise ou esixise.  
 

SECCIÓN II – PÉRDIDA DA CALIDADE DE DELEGADO OU DELEGADA 
 

Art. 25 – A calidade de delegado ou delegada pérdese: 

1. Por vontade propia. 
 

2. Por comisión de accións que prexudiquen gravemente os intereses desta Delegación 
mediante acordo de Asemblea Xeral. Para iso, previamente a esta decisión, abrirase un 
expediente, que instruirá o tesoureiro ou tesoureira, cos cargos existentes contra o 
delegado ou delegada a quen se lle dará traslado de 10 días hábiles para que alegue por 
escrito todo en canto ao seu dereito conviñera. Pasado este prazo, o tesoureiro ou 
tesoureira remitirá o expediente á presidencia, que convocará unha Asemblea 
Extraordinaria e esta resolverá de forma definitiva, sen posterior recurso ante este órgano, 
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debéndose dar cumprimento da súa decisión inmediatamente e previa comunicación ao 
interesado ou interesada, quen adicionalmente pode presentar no prazo máximo dun 
mes, despois da comunicación da Asemblea Xeral, un recurso ante a Xunta de Escola; 
sendo a decisión da mesma, a que porá fin definitivo e absoluto ao procedemento 
regulador. 
 

3. Non estar matriculado ou matriculada na Escola de Enxeñaría Forestal da Universidade de 
Vigo. 

Art. 26 – En caso de que ocorra a perda dun delegado ou delegada, a Asemblea Xeral, cun acordo 
en maioría simple, decidirá si é necesaria a substitución de dito delegado ou delegada e os 
mecanismos que se deben empregar para a mesma, tendo en conta para tales efectos o tempo 
restante para acabar a lexislatura, xa que se este é menor á metade do período non se debe 
proceder á súa substitución. 

  



REGULAMENTO DA DELEGACIÓN DA EEF (PONTEVEDRA)
   

Páxina 12 de 13 
 

CAPÍTULO V 
DA REFORMA DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO 

 

 
Art. 27 – As propostas de reforma parcial ou total do presente Regulamento requirirán a 
aprobación de, polo menos, tres cuartas partes dos membros representados e representadas na 
Asemblea Xeral.  
 
Art. 28 – Este Regulamento non perderá a súa vixencia se deixase de observarse por acto de forza 
ou porque fosen derrogados por calquera outro medio distinto ao previsto neles. En tal 
eventualidade, todo delegado ou delegada, alumno ou alumna terá o deber de colaborar no 
restablecemento da súa efectiva vixencia. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 

 No non disposto no presente Regulamento, a Asemblea Xeral decidirá. Así mesmo, a 
Delegación de Alumnos e Alumnas deberá render contas á Xunta de Escola, sendo esta última a 
encargada de decidir e resolver no caso da existencia de algún conflito. 

 Adicionalmente, cabe destacar que os e as integrantes da Delegación de Alumnos e 
Alumnas poderán presentarse voluntariamente á Xunta de Escola para poder así acrecentar a 
búsqueda dos dereitos e o benestar estudantil, non sendo requisito indispensable para ser 
membro da Asemblea. 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

 Este Regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación pola Xunta de 
Escola. 

 
 
 
 
 

 

 

Presidencia 

 

 

 

  Vicepresidencia              Tesouraría  
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