De conformidade co que establecen os Estatutos da Universidade da Coruña e o
vixente Regulamento electoral xeral, aprobado polo Consello de Goberno na súa sesión
do día 28 de setembro de 2016 e tras o informe do Consello de Goberno do día 30 de
outubro de 2019, esta Reitoría resolve convocar eleccións a reitor/a, segundo as
seguintes bases:
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RESOLUCIÓN REITORAL DO 31 DE OUTUBRO DE 2019 POLA QUE SE
CONVOCAN ELECCIÓNS Á REITORÍA DA UDC

A) REQUISITOS E FORMALIDADES PARA PRESENTAR CANDIDATURAS
I) A Universidade da Coruña será a única circunscrición para cada un dos sectores.
II) Son elixibles, e poderán presentar a súa candidatura á reitoría, as persoas electoras:
— Que teñan a condición legal de funcionarias do corpo de catedráticos/as de
universidade, en activo e con dedicación a tempo completo na Universidade da
Coruña.
— Que figuren no censo definitivo do sector A.
— Que non teñan desempeñado o cargo de Reitor durante dous mandatos
consecutivos
— Que sexan proclamadas candidatas pola Comisión Electoral Central de forma
definitiva.
III) Presentación de candidaturas.
a) Prazo: do 15 de novembro de 2019 (venres) ao 18 de novembro de 2019 (luns) até
as 14:00h.
b) As candidaturas presentarse validamente mediante PDF asinado electronicamente e
remitido ao enderezo comision.electoral@udc.gal , antes das 14:00h do 18 de
novembro de 2019, de acordo co formato dispoñible no taboleiro electoral electrónico.
IV) As candidaturas serán individuais para os efectos de presentación, votación e
escrutinio.

B) RECLAMACIÓNS AO CENSO PROVISORIO
Unha vez publicado o censo provisorio, calquera titular do dereito de sufraxio poderá
solicitar a súa rectificación mediante escrito razoado dirixido á Presidencia da Comisión
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Electoral Central dentro do prazo establecido nesta convocatoria.

C) FINANCIAMENTO PROCESO ELECTORAL
1. De conformidade co artigo 35 do Regulamento electoral xeral, o financiamento das
actividades de campaña electoral das candidaturas definitivas deberá ser
transparente e en ningún caso deberá comprometer a autonomía universitaria.
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A Secretaría Xeral habilitará no taboleiro electrónico electoral dispoñible na web da UDC
un formulario para a redacción e presentación telemática do anterior escrito de
reclamación (que deberá ser enviado ao enderezo comision.electoral@udc.gal antes do
8 de novembro de 2019 ás 14:00h).

2. Para sufragar a realización da campaña electoral, cada candidatura disporá da
cantidade que resulta de dividir 12.000 € entre o número de candidaturas validamente
presentadas. A xustificación dos gastos, que deberán ser correntes, realizarase
segundo o procedemento fixado pola Xerencia da Universidade.

D) CAMPAÑA ELECTORAL
1. Durante o período de campaña electoral, as candidaturas presentadas poderán
utilizar as listaxes de distribución de correos da UDC para enviaren propaganda
electoral e peticións de voto á comunidade universitaria. Para seren difundidas, as
mensaxes de campaña electoral deberán ser enviadas antes das 15:00h do 2 de
decembro de 2019.
De conformidade cos criterios que establecer a Comisión Electoral Central, a
Secretaría Xeral moderará estes envíos para garantir un uso igualitario e
proporcionado deste medio de comunicación, do que dará conta á Comisión Electoral
Central.
2. Desde a convocatoria de eleccións, habilitarase na web institucional un sitio
específico para a difusión da información relativa ao proceso electoral. Desde o
mesmo momento, os posibles candidatos ou candidatas poderán solicitar un espazo
web e direccións institucionais de correo electrónico para as candidaturas electorais.
Esta solicitude deberá realizarse a través da Secretaría Xeral.

E) VOTACIÓNS
O proceso de votación realizarase de xeito electrónico ou telemático, de
conformidade co previsto no artigo 19 do Regulamento Electoral Xeral, axustándose
ás seguintes regras:
1. A aplicación informática de e-voto garantirá a emisión do voto persoal nas mesmas
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condicións de segredo e igualdade que o voto en urna.

3. A Comisión Electoral Central velará por que a infraestrutura tecnolóxica que dá
soporte ao sistema electoral contemple as medidas de seguridade que garantan o
correcto funcionamento durante o período no que se exerce o dereito a voto; o
secreto e a privacidade do votante; a integridade do voto e un escrutinio disociado.
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2. O procedemento de votación electrónica consistirá na emisión de votos dentro do
prazo habilitado a tal efecto desde un dispositivo conectado á internet ata unha urna
dixital remota ubicada nun recinto protexido e baixo a custodia da Comisión Electoral
Central da UDC.

4. A autenticación é a acreditación por medios electrónicos da identidade da persoa
electora, ben como do contido, integridade e autoría da súa vontade, plasmada no
voto.
O sistema de autenticación que da acceso ao sistema de votación será o Sistema de
Federación de Identidade da Universidade da Coruña (usuario+contrasinal
corporativo).
5. Os membros da Comisión Electoral Central constituiranse en Mesa electoral
electrónica para velar polo correcto exercicio do procedemento de voto electrónico. A
Secretaría Xeral disporá o persoal técnico e informático necesario para apoiar as
súas funcións.
Os membros da Mesa electoral electrónica constituiranse ás 9:00h do día 4 de
decembro de 2019 (e de haber segunda volta o 16 de decembro de 2019). Á reunión
poderán asistir os interventores designados ao efecto polas candidaturas. O persoal
informático de apoio da Secretaría Xeral xerará seis tarxetas cifradas para o acceso
mancomunado da Mesa electoral electrónica á urna dixital, precisándose como
mínimo catro delas para que o programa sexa operativo.
Unha vez habilitada a urna dixital, o proceso de votación comezará ás 10:00h.
6. O sistema de e-voto contemplará, na pantalla de votación, o voto a persoas
candidatas e o voto en branco, mais non o voto nulo. O programa informático dará a
opción de imprimir ou gardar un recibo cun código de verificación, que permitirá
comprobar á electora ou elector que o seu voto foi validamente emitido e utilizado no
escrutinio. O programa incorporará as regras de ponderación de voto previstas no
artigo 36 do Regulamento electoral xeral.
7. O período de votación electrónica rematará ás 19:00h. A partir dese momento,
ningún elector ou electora poderá acceder á dirección electrónica que dá acceso á
votación, e comezará o proceso de escrutinio. A Mesa Electoral Electrónica accederá
ao proceso informático de escrutinio mediante as catro tarxetas cifradas
correspondentes.
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9. A Secretaría Xeral atenderá as dúbidas e incidencias que podan suscitarse, ben
por correo electrónico (comision.electoral@udc.gal, para dúbidas de procedemento, e
evoto@udc.gal, para as dúbidas informáticas), ou ben telefonicamente (extensións
1007 para as dúbidas informáticas, e 2370 ou 1161 para dúbidas sobre o
procedemento electoral).
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8. Os votos electrónicos serán conservados e custodiados pola Mesa Electoral
Electrónica mentres non rematen os correspondentes procedemento de reclamación.
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F) CALENDARIO ELECTORAL

1. Convocatoria das eleccións (art.13 REX)
a. 4 de novembro de 2019 (luns)

a. 5 de novembro de 2019 (martes)
3. Prazo de presentación e de resolución de recursos e solicitudes de rectificación
do censo provisorio (art. 14 REX)
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2. Publicación do censo provisorio

a. Prazos de presentación: do 6 de novembro (mércores) ao 8 de
novembro de 2019 (venres) até as 14:00h.
b. Prazo de resolución : do 11 de novembro (luns) ao 13 de novembro de
2019 (mércores)
4. Publicación do censo definitivo (art. 14 REX)
a. 14 de novembro de 2019 (xoves)
5. Presentación de candidaturas (art.15 REX)
a. Do 15 de novembro (venres) ao 18 de novembro de 2019 (luns) até as
14:00h.
6. Proclamación provisoria de candidaturas (art. 16 REX)
a. 19 de novembro de 2019 (martes)
7. Prazos de presentación e de resolución de recursos e solicitudes de rectificación
da proclamación provisoria de candidaturas (art. 16 REX)
a. Prazo de presentación: do 20 de novembro (mércores) ao 21 de
novembro de 2019 (xoves) até as 14 h.
b. Prazo de resolución : 22 de novembro de 2019 (venres)
8. Proclamación defintiva das candidaturas (art. 16)
a. 22 de novembro de 2019 (venres)
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9. Campaña electoral (art. 17 REX)
a. Do 25 de novembro (luns) ao 2 de decembro de 2019 (luns)
10. Data das eleccións: votación

a. 4 de decembro de 2019 (mércores)
En segunda volta:
Este documento es copia auténtica de un documento custodiado por la Universidade da Coruña. Fecha de creación: 31/10/2019 15:15:16 Página 6 de un total de 7 página(s).

Firmante: Universidade da Coruña - Q6550005J URL de validación: https://sede.udc.gal/services/documents_validation CSV: 6O5CGF9HLUR9447MMKGH5F71

En primeira volta:

b. 16 de decembro de 2019 (luns)
11. Proclamación provisoria de candidatura electa (art. 23 REX)
En primeira volta:
a. 5 de decembro de 2019 (xoves)
En segunda volta:
b. 17 de decembro de 2019 (martes)
12. Prazo de presentación, de resolución de recursos e solicitudes de rectificación á
proclamación provisoria de candidatura electa (art. 24 REX)
En primeira volta:
a. Prazo de presentación : do 9 de decembro (luns) ao 10 de decembro de
2019 (martes) até as 14 h.
b. Prazo de resolución: do 11 de decembro (mércores) ao 12 de decembro
de 2019 (xoves)
En segunda volta:
c. Prazo de presentación: do 18 de decembro (mércores) ao 19 de
decembro de 2019 (xoves)
d. Prazo de resolución: do 20 de decembro (venres) ao 23 de decembro de
2019 (luns)
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13. Data de proclamación definitiva da candidatura electa:
En primeira volta:
a. 13 de decembro de 2019 (venres)

b. 26 de decembro de 2019 (xoves)
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En segunda volta:

A Coruña, 31 de outubro de 2019
O reitor

Julio E. Abalde Alonso
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