
REGULAMENTO DE ADXUDICACIÓN E UTILIZACIÓN DO MOBILIARIO DESTINADO 
AO ALMACENAMENTO DE MATERIAIS DE DOCENCIA 

Artigo 1. Obxecto 

Este Regulamento disciplina a adxudicación e utilización do mobiliario destinado ao 
almacenamento, polo alumnado, das taquillas situadas nos espazos comúns da 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo. 

O alumnado dos distintos graos e posgraos do centro poderá facer uso, de acordo 
co sinalado nos artigos seguintes. 

Artigo 2. Titularidade

1. A titularidade das taquillas da Facultade lle corresponde a esta, como centro da 
Universidade de Vigo, e non xenera ningún tipo de dereito para os usuarios máis alá 
do seu uso gratuíto. En ningún caso constitúe un contrato de depósito, polo que os 
bens situados no seu interior non se posúen, en ningún momento pola Universidade, 
que non responderá de posibles desperfectos ou desaparicións dos mesmos. 

2. A persoa usuaria das mesmas debe facer un uso compatible coa perfecta 
conservación das instalacións e do mobiliario do centro. O uso non está suxeito 
a contraprestación de ningún tipo e é persoal e intransferible. 

Artigo 3. Usuarios 

Para ter a condición de usuario das taquillas é preciso ter a condición de estudante da 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Polo tanto, é preciso estar matriculado 
nalgún grao, mestrado ou programa de doutoramento que se imparta no centro e que 
o director de tese sexa un profesor con docencia maioritaria neste centro.

Artigo 4. Estudantado con necesidades específicas de apoio 

O alumnado con necesidades específicas de apoio, tal e como se recolle no PIUNE 
da Universidade de Vigo, contará cunha taquilla cando o solicite. 

Artigo 5. Actuacións permitidas e actuacións prohibidas. 

1. O destino principal das taquillas é o de facilitar o almacenamento de 
materiais docentes ou de apoio á docencia. Tamén se poderán depositar 
efectos persoais da persoa autorizada. 

2. O único elemento de peche permitido é un candado compatible coa pechadura 
colocada polo fabricante, polo que non se permiten actuacións para instalar 
sistemas de peche distintos. O candado deberá ser de propiedade da persoa usuaria. 
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3. Non está permitido a almacenaxe de sustancias ilegais ou prohibidas nun centro 
educativo. A persoa autorizada para o seu uso poderá ser requirida polo equipo 
directivo do centro ou polo persoal de administración e servizos, para mostrar o 
contido almacenado, sendo unha obriga a de facilitar as actuacións de control. 

4. Non se poderá fixar ningún tipo de adhesivo ou de elemento nin no exterior, nin 
no interior das taquillas, nin grabar ningún tipo de sinal sobre os materiais que a 
compoñen. A realización dalgunha destas actividades implicará, de xeito automático, a 
perda do dereito á utilización así como a reparación, á súa costa, das superficies 
tratadas. 

5.   Non está permitido ceder o uso das taquillas cedidas, nin gratuíta nin onerosamente.

Artigo 6. Procedemento de selección de usuarios e adxudicación 

1. Para poder optar ao uso dunha taquilla as persoas interesadas deberán formalizar 
unha solicitude ante o Decanato da Facultade, indicando obrigatoriamente: nome, 
apelidos, DNI, teléfono e correo electrónico de contacto, titulación na que se atopa 
matriculado e curso. A tal efecto, ao inicio do curso o Decanato abrirá un período para 
a presentación de solicitudes que será feito público a través da páxina web da-
Facultade e do Taboleiro de Anuncios do Decanato. 

2. Será necesario acompañar unha fotocopia do DNI, ou de calquer outro documento 
identificativo oficial e con foto, e un extracto do expediente académico. 

No caso de alumnado dos primeiros cursos dos graos, terase en conta a nota do PAU. 

O alumnado dos mestrados e programas de doutoramento debe presentar unha 
certificación académica que permita valorar os estudos cursados e a nota media 
obtida nas titulacións cursadas. 

3. O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, deberá acompañar 
á solicitude, a documentación acreditativa das devanditas necesidades. 

A tal efecto, deberá acompañar á solicitude, a documentación acreditativa 
das necesidades especiais. 

Considérase alumnado con necesidade específica de apoio educativo o descrito 
como tal no PIUNE. 

4. O Decanato, adxudicará as taquillas segundo o expediente académico, no quince 
por cento do seu número, e por sorteo no restante oitenta e cinco por cento. Tamén 
se respetarán as seguintes porcentaxes que se estableceron tendo en conta o número 
de estudantes nos distintos niveis de estudos: Grao (80%), Posgrao (15%), 
Doutoramento (5%). 



5. A selección de candidatos anunciarase no taboleiro de anuncios do centro e na 
páxina web da Facultade. 

6. O adxudicatario disporá dun prazo de cinco días hábiles para presentarse no 
Decanato e aceptar a adxudicación. 

Proporcionarase ao adxudicatario o número de taquilla que lle corresponda e 
quedará rexistrada a adxudicación coa sinatura do mesmo. 

Artigo 7. Límite temporal e condicións de cese 

A utilización das taquillas non poderá estenderse máis alá do curso académico. 
O usuario deberá retirar as súas pertenzas e o candado antes do 31 de xullo. 

As taquillas que permanezan pechadas a 1 de agosto de cada ano, poderán ser 
abertas polo persoal de administración do centro mediante o corte do candado. 

Artigo 8. Responsabilidades 

O incumprimento do disposto neste regulamento implicará o requerimento de cese 
de uso. 

Os danos e desperfectos deberán ser reparados pola persoa autorizada ao uso. 

Disposición derradeira 

Esta normativa entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación pola Xunta 
de Facultade e se publicará nos taboleiros e na web do centro. 




