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UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

En cumprimento do establecido no artigo 104.3 dos Estatutos da Universidade 

da Coruña e do establecido no artigo 22 do Regulamento da valedora 

universitaria preséntase ante o Claustro este informe da xestión realizada entre 

o 1 de setembro de 2019 e o 31 de agosto de 2020. 
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INTRODUCIÓN 

En cumprimento do establecido no artigo 104.3 dos Estatutos da Universidade da Coruña e 

do establecido no artigo 22 do Regulamento da valedora universitaria, é obrigado presentar 

ante o Claustro da Universidade da Coruña o informe da xestión correspondente ao curso 

2019-20. 

En primeiro lugar, cómpre aclarar como se desenvolve o traballo habitual da valedora 

universitaria, que consiste en: 

a) Atender consultas que algunhas veces poden resolverse telefonicamente, mediante 

xestións persoais ou redirixindo a consulta ao órgano ou unidade correspondente. En 

xeral para estes casos, salvo que se observe algunha disfunción, non se necesitan 

elaborar ditames nin recomendacións. Aínda así, a resposta pode que non sexa 

inmediata ao necesitar facer consultas a diferentes órganos. 

b) Atender as queixas recibidas, que unha vez admitidas a trámite se rexistran como 

tales. Nestes casos hai que dar unha resposta á persoa ou colectivo que presentou a 

queixa; unha vez elaborada, envíase a todas as persoas ou órganos implicados. Como 

se indicou, as respostas inclúen un informe e en moitas ocasións engaden 

recomendacións. En xeral, son casos mais complexos nos que a valedora solicita 

todos aqueles informes que considera necesarios para poder clarificar o asunto 

obxecto da queixa. 

A valedora tamén ten a función de mediación sempre que esta sexa solicitada por dúas partes 

dun conflito. 

Coa valoración que día a día se fai dos temas que chegan á Oficina da Valedora, poden 

aparecer recomendacións de oficio que xorden como consecuencia dalgún caso presentado 

ou pola aparición e/ou observación dun tema que merece unha análise particular. 

O tempo de resposta depende esencialmente da dificultade do caso e do número de órganos 

ou persoas implicadas que deben proporcionar información. 

Tamén dentro das súas competencias, a valedora coopera cos diferentes órganos de goberno 

da universidade para conxuntamente buscar solucións a aqueles problemas que se detecten 

e corrixir posibles irregularidades ou incumprimentos. En consecuencia, elabora, segundo o 

caso, informes e recomendacións que son remitidos a aquelas persoas ou órganos con 

competencias nos diferentes temas e que teñan capacidade executiva, co obxectivo de que 

tomen as decisións oportunas para resolver ou mesmo paliar o problema detectado. 
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A valedora ten que agradecer, coma sempre, o importante compromiso tanto dos órganos e 

servizos da universidade como dos membros dos diferentes colectivos da comunidade 

universitaria aos que lle foi solicitada a súa colaboración.  

Agradézolle, así mesmo, a María Goretti Losada Acero a súa entrega no traballo diario na 

Secretaría da Oficina da Valedora Universitaria e a colaboración na elaboración desta 

memoria. 
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ACTUACIÓNS: CONSULTAS E QUEIXAS 

Neste documento dáse conta ao Claustro das queixas e consultas recibidas no curso 2019-

20.  

Incluímos unha táboa coas consultas que indica: o colectivo ao que pertence a persoa que a 

realiza, o centro ou órgano en que se enmarca, a data de presentación e o motivo que a 

suscita. En relación coas queixas e reclamacións, ademais da devandita táboa, engadimos 

unha breve descrición do motivo da queixa, as accións realizadas e a súa resolución. Na 

maioría dos casos, os informes que elabora a valedora sobre queixas e reclamacións inclúen 

recomendacións concretas. En ocasións, pola natureza dos casos tratados, tales informes 

conducen a recomendacións que abarcan un ámbito máis amplo e deben enviarse a servizos 

e órganos de goberno.  

Na descrición que farei nesta memoria das queixas e reclamacións, indicarei se o caso 

ocasionou algunhas recomendacións destacables e, de ser así, incluiranse no documento.  

Os obxectivos finais das actuacións da valedora sempre son realizar as accións necesarias 

para que non se volvan repetir situacións que puideran vulnerar dereitos dalgunha persoa ou 

colectivo, e tamén recomendar que se modifiquen procedementos, normas ou regulamentos 

que redunden nunha mellora da calidade universitaria. En todo caso, sempre respectando os 

obxectivos que marca o Regulamento da valedora universitaria.  

Outro apartado desta memoria está dedicado a representar graficamente os datos do curso 

académico 2019-20: número de casos recibidos, representación por campus, colectivo, por 

temática, por centros e órganos de goberno, tempo de resolución etc. 

A análise estatística dos datos permítenos non só visibilizar o tipo de consultas e queixas 

recibidas, senón que podemos obter conclusións para poder fixar os obxectivos de acción e 

mellora para o vindeiro curso. Para isto resérvase a parte final da memoria. 

Sen dúbida, no curso 2019-20 a aparición da pandemia da covid-19 marcou todos os ámbitos 

da sociedade, tamén o da Universidade. No que respecta ao órgano da Valedoría 

Universitaria incrementáronse as consultas e as queixas entre os meses de abril a xuño de 

2020, e apareceron en ocasións temas que nunca antes se trataran. E isto é así pois todos os 

colectivos da universidade tiveron que cambiar o seu modo de traballo de forma precipitada. 

No caso dos estudantes, tiveron que modificar non só o seu modo de estudo, senón que 

tiveron que acostumarse ao novos procedementos para poder recibir os contidos, realizar 

traballos, prácticas, exposicións etc, de xeito non presencial.  
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Aínda que todos os sectores da universidade se adaptaron moi rapidamente a esta situación 

e tiveron que realizar un traballo engadido que non estaba previsto, as novas situacións 

xeraron problemas e queixas que, en ocasións, levaron a elaborar tamén recomendacións 

destacadas. Sen dúbida, foron uns meses complexos que se estenderon nalgúns aspectos ata 

o curso seguinte. 

No curso 2019/20 tramitáronse 61 queixas/reclamacións e 66 consultas que fan un total de 

127 casos. No seguinte apartado descríbense as consultas e queixas recibidas. 
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CONSULTAS 

Mostramos na seguinte táboa as consultas recibidas, coa indicación do colectivo que a 

realizou o centro/órgano implicado e o tema do que trata, tamén a data en que se recibiu. 

Nº COLECTIVO CENTRO/ÓRGANO DATA ASUNTO 

1 PDI EU de Arquitectura Técnica Setembro/2019 
Asistencia a clases de estudantes doutra 
titulación. 

2 PDI Escola Politécnica Superior Setembro/2019 Revisión de exames á baixa. 

3 Estudantes Facultade de Dereito Outubro/2019 Recoñecementos de créditos. 

4 Estudantes 
Vicerreitoría de 
Internacionalización e Cooperación 

Novembro/2019 Ampliación da estadía de mobilidade. 

5 Estudantes Facultade de Dereito Decembro/2019 
Presentación do TFG nunha dobre 
titulación. 

6 Estudantes Facultade de Socioloxía Decembro/2019 
Criterios de avaliación das guías 
docentes. 

7 Estudantes ETS de Náutica e Máquinas Xaneiro/2020 Publicación de cualificacións. 

8 Estudantes Escola Politécnica Superior Xaneiro/2020 
Criterios de avaliación das guías 
docentes. 

9 Estudantes Escola Politécnica Superior Xaneiro/2020 Porcentaxe de aprobados. 

10 Estudantes EU de Deseño Industrial Febreiro/2020 Problemas no centro. 

11 PAS Xerencia Febreiro/2020 Listaxes de agarda. 

12 Estudantes Fac. de Ciencias da Educación Febreiro/2020 Atraso na publicación dunha nota. 

13 Estudantes Fac. de Enfermaría e Podoloxía Febreiro/2020 
Criterios de avaliación das guías 
docentes. 

14 Estudantes Fac. de Ciencias da Educación Febreiro/2020 Ausencia do profesorado nas titorías. 

15 PDI Fac. de Economía e Empresa Febreiro/2020 Comportamento dun alumno. 

16 PDI Facultade de Dereito Febreiro/2020 Acudir á revisión do exame. 

17 PDI 
Vicerreitoría de Planificación 
Académica e Innovación Docente 

Febreiro/2020 
Igualdade de condicións na segunda 
oportunidade. 

18 PDI Facultade de Filoloxía Marzo/2020 Dispensa académica. 

19 Estudantes Fac. de Ciencias da Educación Marzo/2020 Sobre a obriga de resolución expresa. 

20 Estudantes Facultade de Socioloxía Marzo/2020 Devolución da fianza da Residencia. 

21 Estudantes 
Vicerreitoría de Política Científica, 
Investigación e Transferencia 

Marzo/2020 
Prazos do depósito da tese de 
doutoramento por mor da covid-19. 

22 Estudantes Fac. de Ciencias da Educación Abril/2020 
Correos electrónicos en días non 
lectivos. 

23 Estudantes Fac. de Ciencias da Educación Abril/2020 Obriga de cita previa para as titorías 

24 Estudantes Facultade de Dereito Abril/2020 Homologación dun título estranxeiro. 

25 Estudantes Escola Politécnica Superior Abril/2020 
Cambios nos requisitos na bolsa do 
Ministerio por mor da covid-19 

26 Estudantes Facultade de Socioloxía Abril/2020 
Desistencia de matrícula e  devolución 
da bolsa por necesidades especiais. 

27 Alleos  Abril/2020 
Cambios nas notas de corte de acceso á 
universidade.  

28 Alleos Reitor Abril/2020 
Prazos de procesos selectivos de 
Educación por mor da covid-19. 

29 Estudantes ETS. de Náutica e Máquinas Abril/2020 Organización docente co confinamento. 

30 Estudantes 
Vicerreitoría de 
Internacionalización e Cooperación 

Maio/2020 Retorno dun estudante Erasmus. 

31 Estudantes Fac. de Ciencias da Educación Maio/2020 
Gravación de probas síncronas de 
avaliación por mor da covid-19. 

32 Estudantes Fac. de Ciencias da Educación Maio/2020 
Proceder do profesorado co/a  
delegado/a de clase. 

33 Estudantes Facultade de Informática Maio/2020 
Metodoloxía empregada para a revisión 
dun exame. 

34 PDI ETS de Náutica e Máquinas Maio/2020 Docencia dunha materia tras xubilación. 
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Nº COLECTIVO CENTRO/ÓRGANO DATA ASUNTO 

35 Estudantes Fac. de Economía e Empresa Maio/2020 Realización de traballos para exames.  

36 Estudantes Escola Politécnica Superior Maio/2020 Condicións da segunda oportunidade. 

37 Alleos  Xuño/2020 
Inadmisión a trámite por non ser a 
persoa interesada. 

38 Estudantes 
ETS de Enxeñeiros de Camiños, 
Canais e Portos 

Xuño/2020 Desistencia parcial de matrícula. 

39 PDI Fac. de Ciencias do Traballo Xuño/2020 
Falta de resposta á súa petición de 
cambios no POD. 

40 Estudantes Escola Politécnica Superior Xuño/2020 
Igualdade de condicións na segunda 
oportunidade. 

41 PDI Facultade de Filoloxía Xuño/2020 
POD, interpretación carga mínima de 
120 h da normativa. 

42 Estudantes ETS de Náutica e Maquinas Xuño/2020 Reclamación da nota do exame final. 

43 PDI ETS de Arquitectura Xullo/2020 
POD, cambios de criterios na escolla de 
materias. 

44 Alleos Fac. de Ciencias da Educación Xullo/2020 
Xustificación de documentación para a 
preinscripción nun máster da UDC. 

45 Estudantes 
Fac. de Humanidades e 
Documentación 

Xullo/2020 Reactivación da matrícula. 

46 Estudantes Fac. de Ciencias da Educación Xullo/2020 
Validacións e recoñecementos de 
créditos. 

47 Estudantes Fac. de Ciencias Xullo/2020 Problema cunha materia. 

48 Estudantes Fac. de Ciencias do Deporte e E.F. Xullo/2020 
Problemas varios co profesorado dunha 
materia. 

49 Alleos ETS. de Náutica e Máquinas Xullo/2020 
Validación de créditos dun título 
profesional. 

50 PDI Fac. de Ciencias do Traballo Xullo/2020 Información dos dereitos do PDI. 

51 Alleos Secretaría Xeral Xullo/2020 
Xustificante do Rexistro Civil da 
tradución do nome ao galego para 
poder participar nun proceso selectivo. 

52 PDI Facultade de Socioloxía Xullo/2020 
Mesmo tribunal, cambio de criterios na 
puntuación no concurso de prazas. 

53 Alleos  Xullo/2020 
Inadmisión a trámite por non ser a 
persoa interesada. 

54 Estudantes Fac. de Ciencias do Traballo Xullo/2020 Problemas cun exame teórico. 

55 PDI EU de Enfermaría Xullo/2020 
Procedemento de apertura expediente 
disciplinario ao estudantado. 

56 Estudantes Facultade de Filoloxía Xullo/2020 Consecuencias por acusación de plaxio. 

57 Estudantes Facultade de Filoloxía Xullo/2020 Consecuencias por acusación de plaxio. 

58 Estudantes ETS. de Náutica e Máquinas Xullo/2020 
Non cualificación dun exame en liña por 
un erro informático na entrega. 

59 Estudantes Facultade de Filoloxía Xullo/2020 
Reclamación dunha nota e a súa 
presentación de xeito electrónico. 

60 Estudantes Facultade de Informática Xullo/2020 
Desistencia de matrícula polo atraso na 
presentación do TFG por mor da covid-
19 ao ser con prácticas externas. 

61 Estudantes Fac. de Economía e Empresa Xullo/2020 Desacordo coa cualificación dun exame. 

62 Estudantes ETS de Náutica e Máquinas Xullo/2020 
Non cualificación dun exame en liña por 
un erro informático na entrega. 

63 Estudantes EU de Enfermaría Agosto/2020 
Falta de resposta da Dirección do centro 
a súa reclamación da nota. 

64 Estudantes Facultade de Ciencias Agosto/2020 
Matrícula dunha materia cuxa 
compensación aínda non se resolveu. 

65 Alleos Fac. de Ciencias do Deporte e E.F. Agosto/2020 
Traslado de expediente extemporáneo 
doutra universidade á UDC.  

66 Estudantes ETS. de Náutica e Máquinas Agosto/2020 
Sen figurar no seu expediente a nota 
da segunda oportunidade. 
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QUEIXAS E RECLAMACIÓNS 

No curso académico 2019-20 contabilízanse 61 casos no apartado “Queixas e reclamacións”. 

Cada unha será analizada brevemente máis adiante. Quizais a diferenza deste curso con 

outros foi a irrupción do estado de alarma pola pandemia da covid-19. Desde ese momento 

ata o remate do curso, incrementouse o número de casos específicos derivados desta 

circunstancia excepcional. A maior parte desas queixas están baseadas na modificación do 

modelo de exame e dos criterios de avaliación. Isto levou á valedora a recomendar nalgún 

dos casos que a nova situación non podía ter como consecuencia que se incrementasen as 

dificultades para superar algunhas materias, senón que se debía facer un esforzo por parte 

do profesorado para que, aínda que as metodoloxías e os exames tivesen que ser diferentes, 

non deberían elevar as súas esixencias. 

É destacable o esforzo de todos os colectivos da universidade para convivir coa situación 

excepcional e poder seguir traballando cadaquén nas súas obrigas. Tamén é comprensible a 

preocupación do profesorado para que non se produza fraude nos exames, pero iso non pode 

supoñer que se establezan modelos de exames que impidan demostrar ao estudantado que 

adquiriron os coñecementos, destrezas e habilidades requiridos para superar a materia.  

En primeiro lugar mostramos unha táboa coas queixas-reclamacións presentadas, 

acompañadas do número que as identifica, o centro ou órgano onde se inclúe, o colectivo ao 

que pertence a(s) persoa(s) que presenta a queixa, as datas de inicio e remate e o tema que 

aborda. 
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QUEIXAS E RECLAMACIÓNS 

  

QUEIXAS CENTROS/ÓRGANOS COLECTIVO INICIO REMATE ASUNTO 

758/535 Facultade de Enfermaría e 
Podoloxía 

ESTUDANTES 04/09/19 16/09/19 Incumprimento en tempo e forma da 
resolución por cambio de estudos. 

759/536 Vicerreitoría de 
Planificación Académica e 
Innovación Docente 

ESTUDANTES 10/09/19 15/10/19 Demora na expedición do SET.  

760/537 Escola Politécnica Superior ESTUDANTES 11/09/19 19/09/19 Demora no proceso de matrícula por 
cambio do plan de estudos. 

761/538 ETS de Náutica e 
Máquinas 

ESTUDANTES 19/09/19 24/09/19 Problemas informáticos ao formalizar a 
matrícula. 

762/539 ETS de Náutica e 
Máquinas 

ESTUDANTES 23/09/19 25/09/19 Uso dos aparcadoiros nun campus. 

763/540 Facultade de Enfermaría e 
Podoloxía 

ESTUDANTES 02/10/19 02/10/19 Recuperación dunha materia en 
convocatoria adiantada para poder 
facer as prácticas.  

764/541 Facultade de Dereito ESTUDANTES 08/10/19 08/10/19 Desaparición de obxectos nunha aula. 

765/542 ETS de Náutica e 
Máquinas 

ESTUDANTES 22/10/19 29/10/19 Devolución pendente da matrícula do 
curso anterior. 

766/543 Facultade de Dereito ESTUDANTES 23/10/19 23/10/19 Desconformidade co requisito de ter 
que superar todas as materias dun 
programa de simultaneidade para ler 
un dos dous TFG. 

767/544 Facultade de Ciencias do 
Traballo 

ESTUDANTES 28/10/19 04/11/19 Desacordo co título que lle permite o 
acceso e a admisión nun máster. 

768/545 Facultade de Ciencias do 
Deporte e a Educación 
Física 

ESTUDANTES 04/11/19 26/11/19 Modo en que se desenvolveu a revisión 
dunha materia. 

769/546 Xerencia PAS 22/11/19 22/11/19 Igualdade de condicións para o PAS da 
quenda de tarde que para o PAS da 
quenda de mañá. 

770/547 Vicerreitora do Campus de 
Ferrol e Responsabilidade 
Social 

VALEDORA  22/11/19 25/11/19 Retirada nos centros de carteis contra a 
violencia de xénero. 

771/548 Facultade de Ciencias da 
Educación 

ESTUDANTES 28/11/19 05/12/19 Exames marcados en días festivos. 

772/549 Facultade de Enfermaría e 
Podoloxía 

ESTUDANTES 02/12/19 09/12/19 Denegación da bolsa do Ministerio. 

773/550 Facultade de Dereito ESTUDANTES 04/12/19 05/12/19 Imposibilidade de matricularse nun 
máster por non ter a condición de 
titulado antes do 31 de decembro. 

774/551 Facultade de Socioloxía ALLEOS 02/12/19 08/01/20 Divulgación de contidos académicos e 
comentarios estigmatizantes cara un 
colectivo. 

775/552 Facultade de Socioloxía ALLEOS 02/12/19 14/01/20 Incumprimento das guías docentes 
horas impartidas e metodoloxías.  

776/553 Facultade de Socioloxía ALLEOS 02/12/19 18/02/20 Anulación dunhas xornadas xa 
aprobadas polo centro. 

777/554 Facultade de Ciencias do 
Deporte e a Educación 
Física 

ESTUDANTES 19/12/19 20/01/20 Exposición pública dun traballo sen 
consentimento do estudante e mofa 
sobre o seu contido. 

778/555 Facultade de Socioloxía ESTUDANTES 20/12/19 08/01/20 Problemas cos cambios dunhas 
materias nun contrato de mobilidade. 

779/556 Vicerreitoría de Política 
Científica, Investigación e 
Transferencia 

ESTUDANTES 27/12/19 09/01/20 Situacións incívicas nun centro do que 
forma parte a Universidade. 
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QUEIXAS CENTROS/ÓRGANOS COLECTIVO INICIO REMATE ASUNTO 

780/557 Facultade de Socioloxía ESTUDANTES 08/01/20 30/01/20 Problemas no acceso á Secretaría 
Virtual. 

781/558 Vicerreitoría de Profesorado 
e Planificación Docente 

PDI 30/01/20 05/02/20 Desacordo cos criterios nun concurso 
de prazas. 

782/559 EU de Deseño Industrial ESTUDANTES 07/02/20 04/12/20 Problemas con algunhas materias. 

783/560 Facultade de Enfermaría e 
Podoloxía 

ESTUDANTES 12/02/20 30/04/20 Problemas varios en distintas materias.  

784/561 Facultade de Ciencias do 
Traballo 

ESTUDANTES 10/02/20 10/02/20 Cobramento indebido do recargo. 

785/562 Facultade de Filoloxía PDI 12/02/20 06/03/20 Penalización por chegar tarde a clase 
pola asistencia ás titorías doutro 
membro do profesorado. 

786/563 Xerencia ESTUDANTES 14/02/20 04/03/20 Devolución pendente da matrícula do 
curso anterior. 

787/564 Facultade de Dereito ESTUDANTES 17/02/20 24/02/20 Discrepancia en canto á lingua utilizada 
nun traballo en grupo. 

788/565 Facultade de Ciencias da 
Educación 

ESTUDANTES 20/02/20 20/02/20 Negativa a presentar unha declaración 
xurada para poder ter dereito á bolsa 
do Ministerio por ter un máster non 
universitario. 

789/566 Xerencia PDI 20/02/20 20/03/20 Desacordo cos documentos esixidos 
para xustificar os desprazamentos. 

790/567 Vicerreitoría de Profesorado 
e Planificación Docente 

ALLEOS 26/02/20 27/02/20 Reclamación pola aplicación da 
puntuación nun concurso de prazas. 

791/568 ETS de Náutica e Máquinas ESTUDANTES 03/03/20 06/03/20 Desacordo coa resolución da solicitude 
de recoñecemento de créditos. 

792/569 EU de Deseño Industrial ESTUDANTES 25/03/20 07/12/20 Non impartición de clases por TEAMS 
durante o estado da alarma. 

793/570 Escola Politécnica Superior ESTUDANTES 30/03/20 30/03/20 Sobre redución de temario e outro 
método de avaliación durante o estado 
de alarma. 

794/571 Facultade de Filoloxía ESTUDANTES 15/04/20 15/04/20 Adiamento das datas de presentación e 
defensa dos TFM por mor da pandemia. 

795/572 Facultade de Enfermaría e 
Podoloxía 

ESTUDANTES 23/04/20 25/04/20 Incorporar materia na Secretaría Virtual 
aínda sen explicar. 

796/573 Facultade de Dereito ESTUDANTES 04/05/20 05/05/20 Desconformidade polo cambio de data 
da defensa dun TFM en primeira 
oportunidade. 

797/574 Facultade de Enfermaría e 
Podoloxía 

ESTUDANTES 07/05/20 11/05/20 Discrepancia coa gravación dos exames 
e coa aprobación de addendas ás guías 
docentes por mor da covid-19. 

798/575 Falcultade Informática ESTUDANTES 08/05/20 11/05/20 Persoa que necesita que se retome a 
titorización do seu TFM, suspendida 
pola covid-19. 

799/576 Facultade de Dereito ESTUDANTES 13/06/20 01/07/20 Problemas cos resultados das respostas 
dun exame feito en liña. 

800/577 Facultade de Ciencias da 
Educación 

ESTUDANTES 16/06/20 25/06/20 Asignación pendente de titor/a de 
máster por causar baixa o anterior. 

801/578 ETS de Arquitectura ESTUDANTES 23/06/20 26/06/20 Realización de exames presenciais, 
cando estaba previsto que fosen feitos 
en liña debido á pandemia. 

802/579 EU de Enfermaría ESTUDANTES 25/06/20 26/06/20 Realización de exames presenciais, 
cando estaba previsto que fosen feitos 
en liña debido á pandemia. 
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QUEIXAS CENTROS COLECTIVO INICIO REMATE ASUNTO 

803/580 Facultade de Ciencias da 
Comunicación 

ESTUDANTES 30/06/20 06/07/20 Comunicación de retirada da 
matrícula de honra antes do peche de 
actas. 

804/581 Facultade de Economía e 
Empresa 

ESTUDANTES 30/06/20 03/07/20 Limitación da nota máxima na 
segunda oportunidade. 

805/582 Facultade de Ciencias ESTUDANTES 03/07/20 03/07/20 Desconformidade co criterio 
empregado para proceder ao cálculo 
da nota media nunha materia. 

806/583 EU de Deseño Industrial ESTUDANTES 03/07/20 03/07/20 Imposibilidade de acceso a través da 
Secretaría Virtual aos informes sobre 
os aspectos que incumpren nos TFG. 

807/584 Facultade de Ciencias do 
Deporte e a Educación 
Física 

ESTUDANTES 08/07/20 29/07/20 Dificultades engadidas do exame feito 
en liña co respecto ao presencial dos 
cursos anteriores. 

808/585 Facultade de Informática ESTUDANTES 07/07/20 08/07/20 Non permitir o depósito do TFG tendo 
tódolos créditos superados agás os 
propios do TFG. 

809/586 ETS de Náutica e 
Máquinas 

ESTUDANTES 07/07/20 13/07/20 Elevado número de suspensos e non 
presentados por non adecuarse o 
contido da materia ao número de 
créditos. 

810/587 Xerencia ESTUDANTES 09/07/20 08/09/20 Discriminación dalgúns traballadores 
na difusión da información durante a 
pandemia e na incorporación ao 
posto de traballo. 

811/588 Facultade de Economía e 
Empresa 

ESTUDANTES 15/07/20 16/07/20 Desacordo co procedemento e os 
prazos na revisión dun exame. 

812/589 Facultade de Economía e 
Empresa 

ESTUDANTES 16/07/20 17/07/20 Falla de información e comunicación 
por parte do centro en canto ao 
método aplicable de defensa do TFG. 

813/590 Facultade de Ciencias da 
Educación 

ESTUDANTES 17/07/20 22/07/20 Desacordo co modo da xustificación 
documental e o trato recibido pola 
Administración do centro.  

814/591 ETS de Náutica e 
Máquinas 

ESTUDANTES 28/07/20 28/07/20 Negativa do profesorado encargado 
da materia a terlle en conta as 
incidencias xurdidas cun exame en 
liña. 

815/592 Facultade de Ciencias da 
Educación 

ESTUDANTES 06/08/20 06/08/20 Considera inxusto que a Universidade 
non lle notifique persoalmente a 
admisión nun máster. 

816/593 ETS de Arquitectura ESTUDANTES 16/08/20 26/10/20 Proba obxectiva en segunda 
oportunidade na que non se 
respectou a normativa relativa aos 
prazos de revisión e publicidade. 

817/594 ETS de Náutica e 
Máquinas 

ESTUDANTES 18/08/20 10/09/20 Imposibilidade de formalizar a 
matrícula por estaren pendentes de 
recoñecemento algúns créditos da 
titulación da anterior ordenación.  

818/595 Xerencia ALLEOS 21/08/20 24/08/20 Mala atención telefónica ao solicitar 
información xeral. 
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A continuación, facemos un breve resumo de cada caso dentro das diferentes áreas temáticas.  

Incorporamos este curso o apartado dedicado á Mobilidade para visibilizar a problemática 

que se suscita ao seu redor, pois é evidente que cada vez que o estudantado elixe as diferentes 

opcións para realizar parte dos seus estudos fóra da UDC utilizando os existentes programas 

de mobilidade, o feito de que interveñan varios órganos da UDC e outros alleos complica a 

coordinación que deriva en ocasións en queixas, reclamacións ou consultas. 

Acceso, taxas e xestión académica (12) 

Caso 758/535. Unha persoa do colectivo de estudantes presenta una queixa por 

incumprimento en tempo e forma na resolución dunha solicitude de cambio de estudos, o 

que tivo como consecuencia diferentes problemas. Entre outros, a non concesión da bolsa 

do Ministerio de Educación e Formación Profesional e tamén a imposibilidade de cursar e 

examinarse doutras materias. Analizado o caso co centro, coa Sección de Bolsas e co Servizo 

de Organización Académica certamente o atraso non debería ter ocorrido. Polo tanto, como 

primeira medida o centro cambiou os procedementos para que este problema non se repita. 

O centro comprometeuse a resolver todas aquelas cuestións que foron posibles (horarios 

incompatibles, exames pendentes). Para outros problemas como a denegación da bolsa do 

Ministerio de Educación e Formación Profesional aconsellouse á persoa que presentase un 

recurso ante ese organismo, recurso que finalmente foille estimado. 

Caso 759/536. Unha persoa do colectivo de estudantes quéixase de que segue sen recibir o 

Suplemento Europeo ao Título dun máster que cursou; remitiuse a súa petición á vicerreitoría 

con competencias.  

Na actualidade o problema está resolto para os graos, máis aínda non completamente para 

todos os másters, polo que seguimos insistindo na necesidade de que se rematen os últimos 

detalles por parte dos servizos competentes. 

Caso 761/538. Unha persoa do colectivo de estudantes quéixase da imposibilidade de 

matricularse a través da aplicación informática correspondente, e da falta de información ao 

respecto. Unha vez que contactamos coa dirección e coa administración do centro, o 

problema radica en que houbo unha modificación do plan de estudos e os procedementos 

administrativos e informáticos non estaban aínda preparados. Desde o centro 

comprometéronse a informar ao estudantado afectado, matricular o estudantado dándolle 

prioridade ao de mobilidade e resolver o problema o máis axiña posible. 
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Caso 765/542. Recomendación. Unha persoa do colectivo de estudantes queixase da demora 

na devolución do importe da súa matrícula ao que ten dereito. Contactamos coa 

administración do centro e efectivamente había un atraso improcedente. Posteriormente, 

realizáronse os trámites da devolución en coordinación cos servizos centrais. Un caso similar 

é o 784/561 no que a persoa reclama a devolución do importe que lle corresponde pola 

expedición dun título ao estar exento do seu pagamento por ter premio extraordinario. O 

caso, finalmente resólvese satisfactoriamente.  

Este caso levou á valedora a recomendar que é importante que exista unha boa coordinación 

entre as administracións dos centros e os servizos centrais, é importante que os 

procedementos utilizados se simplifiquen e sexan comúns co fin de evitar que se produzan 

atrasos que prexudican ao estudantado. 

Caso 767/544. Unha persoa do colectivo de estudantes quéixase do procedemento de 

matrícula nun máster e por non estar de acordo coa Administración do centro polo título que 

lle esixen para o acceso. Analizado o caso e realizadas as consultas oportunas, infórmaselle 

á persoa que non se están a vulnerar os seus dereitos e que a administración cumpriu coa 

normativa no relativo a esixencia do título que lle dá acceso á titulación que pretende cursar. 

Caso 773/550. Unha persoa do colectivo de estudantes quéixase do calendario académico 

que estableceu o centro para a lectura do traballo de fin de grao, pois isto impídelle cursar 

un máster que lle dá acceso a unha profesión regulada. A valedora contactou coa dirección 

do centro para pedir un informe sobre a situación e nese momento infórmanme de que a 

persoa presentou un recurso, polo que a valedora paraliza as súas intervencións. O centro 

comunícanos que en calquera caso vai facer un estudo sobre unha posible modificación do 

calendario. 

Caso 786/563. Recomendación. Unha persoa do colectivo de estudantes reclama o 

pagamento da concesión dunha bolsa por necesidades económicas especiais; o problema 

xorde dun xustificante que lle solicitan. Hai discrepancias entre servizos da UDC, pois 

mentres nos Servizos Centrais piden un documento adicional á persoa para poder realizar o 

pagamento, no centro consta que a persoa ten entregada toda a documentación e por iso non 

tivo ningunha penalización. Finalmente, tras falar cos responsables dos servizos resólvese a 

discrepancia e faise a recomendación que xa comentamos no caso 765/542. 

Caso 808/585. A persoa laméntase de que non se lle permita presentar o TFG aínda con todas 

as materias superadas; entende que a normativa si lle permite presentalo. 
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Unha vez analizada a normativa que é de aplicación e realizadas as consultas oportunas, 

informáselle á persoa que existe unha instrución do Servizo de Organización Académica que 

desenvolve a normativa reguladora para a lectura do TFG. Concretamente, a instrución 

establece que as materias deben estar superadas, mais tamén as actas pechadas, aínda que se 

atopen en fase de asignación dixital. As materias cursadas pola persoa que reclama non se 

atopan nestas condicións, por tanto comunícaselle que non houbo ningún incumprimento nin 

vulneración dos seus dereitos e que coa normativa actual non está en condicións de ler o 

TFG. 

Caso 813/590. A persoa quéixase dos procedementos administrativos que tivo que realizar 

para a prescrición e matrícula nun máster. Analizada a normativa, obsérvase que o 

procedemento por parte da administración do centro se fixo correctamente, tal como é o 

habitual en calquera universidade, e que non se vulneraron os seus dereitos.  

Caso 815/592. Preséntase unha reclamación por parte dunha persoa que quería matricularse 

nun máster por considerar que a administración lle debía avisar de forma persoal e individual 

de como se van movendo as listas de preinscritos que posteriormente deben matricularse. 

Infórmaselle que dada a natureza do procedemento, a Universidade non ten a obriga de facer 

notificacións persoais e que corresponde ao interesado/a estar pendente da información que 

se vai publicando, neste caso da listaxe de persoas admitidas para poder matricularse en 

prazo. 

Caso 817/594. A persoa quéixase de que está pendente de recibir a resposta da solicitude de 

recoñecemento de créditos que realizou hai meses. Esa demora prexudícaa seriamente nas 

sucesivas matrículas que ten que pagar e no seu expediente, ademais da incerteza en que se 

atopa por non coñecer a súa situación administrativa. Despois de solicitar un informe ao 

centro e ao Servizo de Organización Académica, transmitímoslle á persoa que o asunto está 

pendente dunha consulta ao Ministerio competente en materia de Universidades. 

Xustamente eses días o Servizo de Organización Académica recibe a resposta á consulta, 

polo que o asunto queda clarificado e o centro procede a resolver a súa solicitude de 

recoñecementos de modo que pode continuar coa súa carreira en condicións normais.  

  



  

Valedora Universitaria < VOLTAR AO ÍNDICE 17 

 

Asuntos laborais (3) 

Caso 769/546. Corresponde a unha queixa colectiva do PAS da quenda de tarde que solicita 

os mesmos dereitos e condicións que os demais compañeiros/as da quenda de mañá e que se 

modifique no seu punto 6.1, o actual Regulamento de formación do PAS da Universidade 

da Coruña, aprobado polo Consello de Goberno o 17 de novembro de 2010. 

Posto que a solicitude foi enviada á Xerencia, a Valedora respóndelles que en virtude do 

artigo 16.3 do Regulamento da valedora universitaria non pode entrar a examinar a 

reclamación, mais manterase atenta á resolución deste asunto que é reiterativo e que presenta 

unha queixa xustificada. 

Caso 789/566. Recomendación. Este caso orixínase pola reclamación dun membro do PDI 

que ten pendente de cobrar os desprazamentos a outro campus para impartir docencia. A 

normativa vixente esixe como xustificación da viaxe os recibos de pagamento da 

autoestrada. Analizada a normativa que é de aplicación, e despois de reunirme co xerente 

para tratar o asunto, emito un informe cunha recomendación que envío á Xerencia. 

Considero, ademais, que a queixa do membro do PDI é razoable e debería percibir os 

pagamentos que ten pendentes.  

Como consecuencia deste caso que pode afectar a calquera membro do PDI realizo a 

seguinte recomendación de oficio: 

Recomendo que se estude a modificación da normativa utilizada para o pagamento 

de indemnizacións por razón de desprazamentos como consecuencia de impartir 

docencia en localidades diferentes, incluíndo outros mecanismos de control e 

indicando que xustificantes deben achegar aquelas persoas que, viaxando en 

vehículo propio, non vaian pola autoestrada. 

Caso 810/587. Este caso orixínase pola queixa dunha persoa do colectivo de estudantes que 

denuncia que durante o estado de alarma, e nas diferentes fases da desescalada, sufriron 

discriminación ao non recibiren a mesma información que os demais colectivos que acoden 

ao seu centro de traballo. Considera tamén que ao non contar coa información no relativo ás 

medidas de seguridade e prevención, que desde os responsables do centro lles denegaron, a 

incorporación ao centro de traballo non está sendo segura, nin está a facerse en igualdade de 

condicións. Así mesmo, denuncian que a este colectivo non se lles permite o acceso a 

diferentes instalacións do centro. 
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A valedora realiza diferentes intervencións e comunica a queixa á Xerencia, ao Servizo de 

Prevencións de Riscos Laborais e á Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e 

Transferencia. Con toda a información reunida elabora un informe que envía á Xerencia, á 

Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia e mais ao reitor para que 

desde os órganos de representación, dos que a UDC forma parte, se fagan as accións 

necesarias para que se vele pola seguridade e os dereitos de todos os colectivos da UDC nese 

centro e para que a xestión estea coordinada. 

Bolsas e axudas ao estudo (2) 

Os dous casos que se trataron na Valedoría teñen que ver coa denegación da bolsa do 

Ministerio de Educación e Formación Profesional. 

Caso 772/549. A persoa que reclamou queixábase de que o motivo da denegación da bolsa 

era atribuíble ao atraso da administración do seu centro en facer un traslado de expediente 

dun grao a outro.  

No caso 788/565, a reclamación veu motivada porque unha vez concedida a bolsa, desde a 

Sección de Bolsas cuestionaron que a persoa solicitante de bolsa cumprise os requisitos 

esixidos.  

A valedora solicitou en ambos os dous casos un informe á Sección de Bolsas e no primeiro 

caso tamén á administración e á dirección do centro. Con toda a información a valedora 

recomendou ás persoas que presentaron a queixa realizar a correspondente reclamación en 

prazo contra a resolución da denegación da bolsa do Ministerio de Educación e Formación 

Profesional alegando os problemas ocorridos. Para o primeiro caso no informe da valedora 

solicítase á dirección e á administración do centro implicado que deberían corrixirse as 

deficiencias que ocasionaron que a persoa non puidese realizar o cambio de carreira no prazo 

establecido. En relación á bolsa, o Ministerio atendeu o recurso presentado. 

No segundo caso aclarouse que a persoa fixo a solicitude da bolsa correctamente polo que a 

súa concesión tamén foi correcta, como consecuencia pechouse o caso. 

Comportamento (4) 

Caso 779/556. Unha persoa do colectivo de estudantes quéixase das situacións incívicas que 

están a ocorrer no seu lugar de traballo: roubos, agresións verbais, situacións de presión etc. 
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Crean moi mal ambiente e repercuten nos resultados esperados do traballo. Pide que se 

investigue e que se resolvan as situacións que describe. 

Posto que nese centro a valedora ten limitadas as súas actuacións, porque interveñen na súa 

xestión organismos alleos á UDC, pon o asunto en coñecemento do equipo de goberno da 

UDC para que nas comisións de coordinación que proceda actúen en defensa dos dereitos e 

as liberdades das persoas vinculadas á UDC. Desde a Valedoría facemos un seguimento 

deste asunto. 

Caso 774/551. A persoa quéixase pola divulgación de contidos académicos e comentarios 

estigmatizantes, nalgunhas materias, cara ao colectivo ao que pertence. Solicita que se fagan 

cambios nos contidos dalgunhas materias, que se utilice unha linguaxe máis coidadosa e que 

non se cometan faltas de respecto por parte do profesorado. Despois de pedir un informe ás 

persoas aludidas, estas non concordan coa valoración dos feitos e insisten en que sempre 

foron respectuosas con todo o estudantado. Por toda a información recibida parece claro que 

os debates foron de tipo académico e non persoal. Recomendo que polas dúas partes se faga 

unha valoración conxunta do que argumentan para comprender os diferentes puntos de vista; 

ademais, propóñense algunhas reunións co fin de aclarar o ocorrido e que ningunha das 

partes se sinta agraviada. 

Caso 777/554. Unha persoa do colectivo de estudantes denuncia que sen o seu permiso o 

profesorado responsable da materia utilizou un traballo seu na aula para ridiculizalo. 

Considera que, ademais de vulnerar a Lei de protección de datos, se atentou contra o seu 

honor. Solicitei un informe ao profesorado responsable e á delegada de Protección de Datos 

da UDC. Ademais disto, o caso púxose en coñecemento da Secretaría Xeral.  

Intentouse un caso de mediación que non foi posible. A valedora mantivo unha reunión co 

profesorado responsable da materia para darlle conta da queixa, coñecer a súa versión e 

transmitirlle a opinión da valedora ao respecto. O profesorado considera que non realizou 

nada improcedente e que non estaba no seu ánimo ofender a ninguén. 

Con toda a información reunida emitiuse un informe no que considera como medida 

preventiva, por todos os feitos ocorridos, que a avaliación do estudante e as súas titorías 

deberían ser atendidas por outra/s persoa/s, algo no que as partes estiveron de acordo. 

Ademais, considera que este tipo de situacións non deben volver repetirse e informa ao 

estudante cales son os recursos aos que ten dereito. 
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Caso 818/595. Unha persoa allea quéixase polo trato telefónico recibido cando chamou a 

Universidade para facer unha consulta; parécelle un trato inaceptable. Despois de poñerme 

en contacto coa Xerencia para tratar de informarme sobre o que puido ocorrer conclúese que 

non existía ningunha persoa atendendo a central telefónica da UDC coas características que 

facilitou a persoa reclamante. 

Exames e criterios de avaliación (20) 

Constitúen o grupo máis importante en termos cuantitativos (acadan a cifra de 20). Todos 

eles parten do colectivo de estudantes. Dentro da homoxeneidade que permite agrupalos por 

temática, cada un deles presenta a súa particularidade, que resumimos a continuación: 

Caso 763/540. O centro recomenda á persoa acudir á valedora posto que por motivos de 

saúde non puido preparar unha materia e iso impídelle cursar outras; solicita poder 

recuperala na convocatoria adiantada. A valedora infórmaa de que ela non ten capacidade 

executiva e facilítalle a normativa que é de aplicación. 

Caso 768/545. A persoa acode á valedora para queixarse de que non tivo posibilidade de 

revisión da cualificación final dunha materia e non se seguiron os pasos establecidos na 

normativa para unha reclamación á devandita cualificación. Solicitei informes e mantiven 

reunións coa Dirección do centro, do departamento e co profesorado implicado. Así mesmo, 

tiven unha reunión con responsables da Asesoría Xurídica e o Servizo de Organización 

Académica, co obxecto de buscar mecanismos para amparar os dereitos da persoa 

reclamante. Con toda a información e despois de analizar o caso, a valedora fixo unha 

primeira recomendación ao centro: a retroacción do procedemento ao momento en que a 

persoa presentou a reclamación á nota, para que se seguise o establecido nas Normas de 

avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado da 

UDC e o estudante puidera exercer o seu dereito á revisión e reclamación da cualificación.  

O centro tivo en conta a recomendación dada. 

En segundo lugar a valedora recomendou ao profesorado e ao departamento facer todos os 

cambios necesarios na guía docente para que estas situacións non se repitan.  

Relacionados tamén con problemas coa revisión de exames rexistramos os casos 811/588 e 

o 816/593. 
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Caso 811/588. A persoa reclama o modo de facer a revisión nunha materia e os prazos 

establecidos para isto; respóndeselle que atendendo as Normas de avaliación, revisión e 

reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado da UDC e as Medidas para 

a finalización do curso  académico 2019-20 e asegurar a calidade docente ante a situación 

excepcional provocada pola COVID 19, a valedora considera que non se aprecia ningún 

incumprimento da normativa vixente nin a vulneración dos dereitos da persoa reclamante.  

Caso 816/593. A queixa presentada é colectiva. Denúnciase que o profesorado da materia 

habitualmente non respecta a normativa en relación coa publicidade das cualificacións e a 

súa revisión. Despois de requirir ao profesorado da materia, en varias ocasións, un informe 

sobre a queixa, este non foi enviado, o que incumpre o artigo 17.1 do Regulamento da 

valedora universitaria da UDC. No informe emitido pola valedora insisto en que o 

estudantado ten dereito a recibir as cualificacións en tempo e forma e ten dereito á revisión, 

algo que non só establecen as normas da UDC, senón o propio Estatuto do Estudante. 

Envíaselle o informe ao profesorado responsable da materia e tamén á dirección do centro 

para que vele polo cumprimento destas normas. 

Caso 771/548. Reclámase un cambio de datas de exames de máster por coincidir en período 

non lectivo. Unha vez que contactamos coa coordinación do mestrado o problema queda 

resolto días máis tarde. 

Caso 794/571. A persoa solicita que se atrasen as datas de entrega e defensa dos traballos fin 

de máster por mor da pandemia orixinada pola covid-19, á vez que critica actuacións do 

equipo de goberno da universidade. A valedora respóndelle que calquera crítica debe dirixila 

directamente aos interesados e que na súa queixa non se observa que se vulnerara ningún 

dos seus dereitos. Comunícaselle que non é correcto facer unha petición colectiva se non ten 

o consentimento das persoas implicadas. En calquera caso, posto que a valedora non ten 

capacidade executiva, infórmaselle que de considerar que lle asiste razón, a súa solicitude 

debería tramitala ante o órgano correspondente. 

Caso 796/573. A persoa reclama que houbo varios cambios nas datas da defensa dos traballos 

de fin de máster coa xustificación do estado de alarma, o cal considera unha medida 

desproporcionada e que prexudica as súas expectativas. Despois de realizar as consultas 

oportunas no decanato e na vicerreitoría con competencias en temas académicos, 

concordamos en que deberían manterse os calendarios académicos aprobados inicialmente 

no centro, atendendo así ao que reclama esta persoa. Infórmaselle de que para que a súa 
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petición poda ser resolta debe presentar unha solicitude ante a dirección do centro ou ante a 

vicerreitoría correspondente.  

Caso 798/575. Este caso ten que ver con prazos, pois a persoa quéixase da situación límite 

en que se atopa polo atraso, que veu causado pola pandemia, para poder presentar o TFM. 

Tras pedir un informe á persoa que coordina o mestrado, esta mantén unha reunión coa 

persoa interesada para buscar unha solución que permita defender o TFM, aínda que teña 

que ser de forma non presencial.  

Caso 800/577. Este caso ten relación co anterior no sentido de que a persoa que reclama 

acode á valedora para denunciar que non pode presentar o TFM. Despois de que a persoa 

que o titorizaba causara baixa a comisión académica do máster acordou que non contaba coa 

autorización para defender o TFM. A persoa quéixase de que por unha banda o centro non 

substituíu a persoa que o titorizaba e doutra que non poida presentar o TFM. Por isto 

considera que se estaban a vulnerar os seus dereitos. 

Despois de pedir un informe á persoa que coordina o mestrado, constatase que a comisión 

académica do master é competente para emitir o informe sobre o TFM. Infórmaselle á persoa 

de como foi o procedemento para a avaliación do seu TFM, que na miña opinión respectou 

os seus dereitos. En todo caso, infórmaselle que se non está de acordo co informe da 

comisión ten a posibilidade de presentar un recurso de alzada ante o reitor. O centro 

comunícanos que está a procurar unha persoa do PDI para que titorice o TFM do estudante. 

Caso 797/574. Denúnciase que por mor do estado de alarma se modificaron as guías docentes 

nun grao sen que o estudantado dispuxese da documentación previa para analizalas. 

Ademais, a persoa do estudantado quéixase do cambio no modelo de exame, no que se 

reduce moito o tempo do que se dispoñía habitualmente para realizalo. Considera que se 

están incumprindo outras obrigas do profesorado da materia como poden ser as titorías.  

Despois de analizar a queixa e recibir os informes solicitados aos responsables da materia, 

centro e departamento, acláranse algún puntos importantes á persoa reclamante. A valedora 

no seu informe recomenda que é imprescindible que o estudantado dispoña do tempo 

necesario para realizar os exames e que a súa dificultade non se incremente por mor desta 

situación excepcional, algo co que concorda a persoa responsable da materia.  

Caso 807/584. Recomendación. Aparece de novo unha queixa sobre os exames finais dunha 

materia que inclúe varios puntos: a nova modalidade de exame implantada, por mor da 

adaptación dos exames ao modo non presencial, a falta de tempo para realizar o exame e o 
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número elevado de suspensos curso tras curso nesta materia. Indícase na queixa que polas 

situacións descritas este curso incrementouse aínda máis o número de suspensos.  

Segundo a persoa que reclama a modalidade de exame facía practicamente imposible 

aprobalo. Recibido o informe do profesorado responsable da materia, a valedora fixo unha 

recomendación con varios puntos que foi dirixida ao profesorado responsable da materia, ao 

departamento implicado e á dirección do centro. Esta recomendación ten como principal 

obxectivo velar polos dereitos do estudantado no tocante a contar co tempo suficiente para 

realizar un exame, a ser avaliados con equidade seguindo o establecido nas guías docentes e 

tamén a que se cumpran os obxectivos da memoria do título; dereitos, todos eles, 

establecidos no Estatuto do estudante. 

Recomendo que:  

• O profesorado e Departamento encargado da materia reflexionen se non deberían 

ter plasmadas na guía docente as recomendacións dadas pola Reitoría en relación 

coa avaliación en liña con motivo da pandemia COVID 19.  

• En todo caso para elaborar as guías docentes sigan o establecido nos documentos 

aprobados polo Consello de Goberno para o vindeiro curso. 

• O departamento e o profesorado responsable valoren de novo se o tipo de exame en 

liña proposto é adecuado para avaliar os coñecementos adquiridos polo alumnado 

e analicen cal e o tempo mínimo necesario para realizar un exame en liña en 

condicións normais. O tempo nunca debe ser insuficiente para realizar un exame e 

non debería haber queixas por este motivo. 

• A Comisión Académica e a Comisión de Garantía de Calidade do centro analicen os 

resultados correspondentes a esta materia e determinen se son necesarias 

correccións para conseguir os obxectivos previstos na memoria do título. 

Caso 809/586. A queixa quere denunciar, por unha banda, que o exame final da materia non 

contou con tempo suficiente para a súa realización o que tivo como consecuencia que, coma 

nos casos anteriores, houbera un elevado número de suspensos. E por outra, que unha vez 

publicadas as notas, o profesorado permitiu a algún estudantado facer actividades de 

recuperación e a outros non. A queixa inclúe, ademais, cuestións xerais sobre o 

funcionamento e desenvolvemento da materia que, segundo a persoa reclamante, se arrastran 

de cursos anteriores.  

Despois dos informes solicitados ao profesorado, departamento e centro, a valedora elabora 

un informe con varios apartados: no que ten que ver coas facilidades que o profesorado 
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ofrece ao estudantado, solicítase que todos sexan tratados da mesma forma; unha vez máis 

insiste en que contar co tempo necesario para realizar un exame é un dereito. En canto á 

petición de repetición do exame a Valedora comunícalle ao reclamante que esa solicitude 

debe facela ante un órgano con capacidade executiva.  

Finalmente, despois de expoñerlle á persoa as posibilidades que existen para intentar 

modificar aquelas cuestións que non funcionan, esta decide canalizar a súa queixa a través 

do Sistema de Garantía Interna de Calidade do centro, para que se pronuncien órganos con 

competencias antes das posibles actuacións da valedora.  

Caso 805/582. É esta unha queixa similar á anterior: a persoa denuncia como foi a 

modalidade dos exames que lles realizaron nunha materia no período de confinamento, ao 

tempo que denuncia que na addenda á guía docente aprobada, por mor da pandemia, se 

mudaron os criterios de avaliación, mais non foron aplicados. Infórmaselle á persoa que 

posto que na queixa considera que a súa avaliación non foi xusta nin axustada á guía docente, 

podería tramitalas como reclamacións ás cualificacións, utilizando para isto o procedemento 

establecido nas normas da UDC. 

Casos 801/578 e 802/579. Estudantado de dous centros quéixanse de que aínda que está 

aprobado polo Consello de Goberno que os exames finais das materias serán en liña os 

responsables dalgunhas materias comunicáronlles que se ían facer exames presenciais sen 

ningunha consulta previa e incumprindo a normativa que está aprobada desde hai meses polo 

Consello de Goberno. O estudantado solicita que se paralicen as autorizacións dadas pola 

Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente.  

A Valedora despois de analizar as queixas e os informes requeridos considera que a queixa 

está xustificada e que mentres non se modifiquen as normas aprobadas polo Consello de 

Goberno estas deberían cumprirse. Este informe é enviado ás persoas que presentaron a 

queixa e tamén á devandita vicerreitoría. Posteriormente, a Vicerreitoría infórmanos que se 

enviaron instrucións aos centros para que, se os estudantes así o solicitaban, se puidesen 

realizar exames en liña. 

Casos 803/580 e 804/581. Estes dous casos teñen que ver con cualificacións; no primeiro, 

varios alumnos/as quéixanse da modificación das súas cualificacións de matrícula de honra 

unha vez concedidas. Despois do informe do profesorado e da normativa que é de aplicación, 

conclúese que non houbo ningunha acción irregular.  
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No segundo caso a persoa quéixase de que na guía docente está establecido que na segunda 

oportunidade a nota máxima que se pode acadar non é dun 10. Segundo a Normativa de 

cualificacións estatal (Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o 

sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de 

carácter oficial e validez en todo o territorio estatal) e as Normas de avaliación, revisión e 

reclamacións das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario da UDC, o 

que aparece reflectido na guía docente non é correcto. Infórmaselle ao profesorado 

responsable da materia deste punto e que debería realizar as modificacións procedentes, algo 

co que está de acordo. 

Caso 812/589.  Unha persoa do estudantado quéixase de que non se están aplicando no seu 

centro as Medidas para a finalización do curso a académico 2019-20 e asegurar a Calidade 

Docente ante a situación excepcional provocada pola COVID 19 ao non poder defender o 

TFG por estar pendente da cualificación das prácticas. Unha vez feitas as consultas ao equipo 

directivo do centro, aclárase que non houbo ningunha irregularidade, pois este centro non 

solicitara esa excepcionalidade que permitía o estado de alarma. Desde a dirección do centro 

convocaron unha reunión para informar ao estudantado das diferentes posibilidades e modos 

de presentar o TFG e aclarar as dúbidas que provocaron a queixa. 

Caso 814/ 591. A persoa solicita que o profesorado da materia admita a entrega dun exame 

que non puido achegar por un problema técnico; afirma ter probas de que o realizara en 

tempo e forma. A valedora considera que o seu caso debe tramitarse como unha queixa á 

cualificación e que, por tanto, se estima que lle asiste a razón debe facer unha reclamación 

polo procedemento habitual. Aínda que a normativa actual non ten incorporada esa como 

unha causa de reclamación, pola nova situación derivada da pandemia xorden situacións que 

non están reguladas, mais en boa lóxica o órgano competente debe examinar e dar unha 

resposta a esta reclamación. 

Caso 799/576. De novo a persoa que reclama quéixase de que tivo que haber problemas 

técnicos ao non estar de acordo coa nota que recibe unha vez entregado o exame. A persoa 

considera que o exame que enviou non responde ao cualificado. Coma no caso anterior, a 

persoa é informada das posibilidades de reclamar a nota ante a dirección do seu centro.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
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Infraestruturas e funcionamento dos servizos (2) 

Neste apartado presentáronse dous casos. 

Caso 762/539. Un membro do colectivo de estudantes quéixase de que non se permita 

aparcar ao estudantado nalgún dos aparcamentos próximos ao seu centro. Este caso é 

idéntico a outro analizado en cursos anteriores. Despois de recibir o informe da Xerencia 

coméntaselle á persoa que reclama que nos dous aparcadoiros hai moi poucas prazas e están 

reservadas ao persoal do centro e para mantemento. Nun dos casos, ademais, as prazas deben 

compartirse con persoal alleo á Universidade e supón un risco para os usuarios/as do centro 

que estea aberto ao público en xeral. 

Caso 780/557. Un membro do colectivo de estudantes quéixase que desde hai tempo non 

pode acceder á Secretaria Virtual, coas consecuencias que isto comporta. Despois de 

contactar cos órganos e servizos correspondentes o problema queda resolto. 

Mobilidade (2) 

Caso 760/537. A persoa denuncia que despois de ser aprobada a súa estancia de mobilidade 

e o seu contrato de estudos, ten que viaxar á universidade de destino, mais aínda non pode 

matricularse; comenta que desde o centro non lle proporcionan solución ningunha e que 

viaxar sen matricularse pode suporlle múltiples problemas.  

O informe solicitado á dirección do centro indica que a causa deste problema é que se 

realizou un cambio do plan de estudos e a aplicación informática aínda non permite 

matricular o estudantado. Desde a Valedoría insistimos na necesidade de buscar unha 

solución a este asunto. Finalmente, o centro matriculou este estudantado provisionalmente 

para que puidese viaxar á universidade de destino con normalidade. 

Caso 778/555. Recomendación. Unha persoa do colectivo de estudantes quéixase de que 

estando nunha estancia de mobilidade modificou o contrato Erasmus, informou disto á 

persoa do PDI coordinadora Erasmus no seu centro e realizou os procedementos que están 

establecidos para estes casos na normativa da UDC. Porén, rematado o curso, decatouse de 

que as dúas materias que modificara aparecían cunha cualificación de “Non presentado” no 

seu expediente. Solicitou a anulación de matrícula, mais non foi estimada polo que como 

consecuencia perdeu a bolsa de estudos do Ministerio de Educación e Formación Profesional 
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e tivo que pagar recargo nos prezos das sucesivas matrículas, alén doutros inconvenientes 

no seu expediente.  

Analizada toda a documentación e máis as normas que son de aplicación, na miña opinión a 

persoa cumpriu coa normativa e coas súas obrigas. Infórmaselle dos recursos que pode 

presentar. 

Existe un procedemento que non está claro e por iso elaboro un informe que envío ao centro 

e ás vicerreitorías con competencias en Internacionalización e Cooperación e en 

Planificación Académica e Innovación Docente, para que se clarifique na normativa como 

debe realizarse a modificación da matrícula do estudantado unha vez que a administración 

dun centro recibe a modificación de contrato de estudos.  

Acontece que nalgunhas universidades se establece na normativa un prazo para que o/a 

estudante faga unha solicitude de modificación de matrícula; noutras o documento de 

modificación asinado polos responsables da universidade de orixe e de destino que recibe a 

administración é suficiente para que a administración realice a modificación pertinente. 

Como consecuencia da análise deste caso fíxose a seguinte recomendación á Vicerreitoría 

de Internacionalización e Cooperación e a Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación 

Docente: 

Coa intención de que na UDC todo o alumnado teña que facer os mesmos trámites, 

e non se vexa prexudicado por pertencer a un centro ou a outro, recomendo:  

• Facer as aclaracións oportunas no Regulamento de mobilidade coa indicación 

explícita das obrigas do alumnado, tal como se fai noutras universidades. Ou 

alternativamente:  

• Que sexa a administración do centro a que, unha vez que reciba o contrato 

modificado, se poña en contacto co alumnado para adecuar a súa matrícula ao 

contido do novo contrato. Polas consultas realizadas, isto último é o que 

maioritariamente se está a facer nos centros da UDC, o que na miña opinión está 

evitando que se dean máis reclamacións como a deste membro do colectivo de 

estudantes. O adecuado sería que na totalidade dos centros da UDC se seguise o 

mesmo procedemento. 
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Oposicións, concursos e contratos (2) 

Caso 781/558. Recomendación. Un membro do PDI orixina o caso ao queixarse de que nun 

concurso de prazas de persoal docente e investigador existen diversas anomalías de cara á 

interpretación do baremo que lle aplican. Ademais, quéixase de cuestións xerais como a 

composición dos tribunais ou a consideración de área afín nos diferentes concursos. 

En primeiro lugar, infórmoo de que se quere facer unha reclamación sobre a resolución do 

concurso debe presentar un recurso seguindo o procedemento establecido para estes casos. 

A valedora non pode entrar a valorar algúns puntos concretos deste asunto, nin valorar 

ningún recurso, o que non impide analizar cuestións de carácter xeral que en virtude do artigo 

3.2 do Regulamento da valedora universitaria conduzan a unha mellora da calidade 

universitaria nun ámbito determinado e a que se respecten os dereitos e liberdades dos 

diferentes colectivos. 

Despois de analizar os problemas que motivaron a queixa e facer as correspondentes 

consultas ante á Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente e a algúns 

representantes sindicais do PDI, que acoden aos concurso de prazas de profesorado, a 

valedora emite un informe con recomendacións que envía á Vicerreitoría de Profesorado e 

Planificación Docente, á presidenta da Xunta de Persoal do PDI e á secretaria do Comité de 

Empresa. Analizado o caso obxecto da queixa recomendo: 

• Que se inclúa na Normativa pola que se regula o procedemento para a selección de 

persoal docente e investigador interino e laboral contratado, e mais na Normativa 

pola que se regula o procedemento para a selección de profesorado contratado 

doutor para UDC un artigo similar ao artigo 10.2 da Normativa de concursos de 

acceso a corpos funcionarios docentes universitarios e en consecuencia se suprima 

o artigo 7.4 das devanditas normativas. 

• Que mentres non se modifiquen as normativas, tanto a Vicerreitoría como os 

representantes dos traballadores velen pola correcta constitución das comisións de 

selección, esixindo a presenza de todos os seus membros titulares ou suplentes. 

• Que as comisións de concursos de prazas establezan no momento da publicación dos 

criterios de avaliación as áreas afíns á área da praza obxecto de concurso, e no seu 

caso o grao de afinidade.  

• Que as comisións xustifiquen esa consideración de afinidade. 
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Caso 790/567. A persoa presenta varias queixas relativas a un concurso de prazas de 

profesorado. Aquelas cuestións relativas a dúbidas sobre o procedemento acláranselle 

despois de facer as consultas correspondentes. Infórmaselle a persoa que se non está de 

acordo coa resolución do concurso, daquela debe presentar unha reclamación ante o reitor 

polas canles ordinarias. 

Organización e actividade docente (8) 

Neste apartado clasifícanse 8 queixas. A maioría delas gardan relación con incumprimentos 

co establecido nas guías docentes dalgunhas materias respecto aos criterios de avaliación ou 

ao desenvolvemento da docencia. 

Caso 775/552. A queixa considera que houbo un incumprimento das guías docentes de dúas 

materias dun máster. Na primeira por substituír horas da materia pola asistencia a unhas 

xornadas e na segunda por substituír horas de docencia pola asistencia a un curso. Solicitei 

informes ao profesorado responsable e mais á coordinación do máster.  

Na primeira materia, no curso anterior, houbo a substitución dalgunhas horas da materia por 

unhas xornadas, no curso actual non se fixo. Canto á segunda materia desde a coordinación 

do mestrado informan que houbo unha modificación da guía docente para contabilizar esas 

horas do curso pero que non repercute no POD do profesorado que imparte integramente o 

encargo docente. Neste curso académico aseguran que non existe ningunha anomalía e que 

a guía reflicte a situación real. 

A valedora emite un informe no que se indica que na actualidade as anomalías están 

emendadas despois do que se estivera a facer no curso anterior. Recorda no informe, enviado 

ao profesorado responsable, á coordinación do máster e mais á persoa que presentou a 

queixa, que a guía docente debe cumprirse e debe reflectir o desenvolvemento real da materia 

ao longo do curso. O POD do profesorado debe reflectir a carga real docente do profesorado 

e tamén debe cumprirse.  

Caso 782/559. A queixa reflicte varios problemas sistemáticos nalgunhas materias dun grao. 

Son problemas relacionados coa calidade da docencia, a avaliación, a metodoloxía, a 

organización da docencia etc. Todo isto segundo a persoa que reclama, conduce a un elevado 

número de suspensos e, por conseguinte, a unha longa duración dos estudos. Así mesmo, 

denúncianse algúns comportamentos pouco adecuados dalgún membro do PDI.  
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Debido á envergadura da queixa convoco unha reunión presencial con algún dos 

responsables do centro e da materia, o estado de alarma impediu a reunión e provocou que a 

resposta se atrasase. Despois dunha análise exhaustiva da situación, dos resultados públicos 

das materias e despois de poder facer as reunións pertinentes, considero que a queixa está 

amplamente xustificada.  

Enviouse un informe con recomendacións ao centro, á vicerreitoría de Planificación 

Académica e Innovación Docente e mais ao reitor para que teñan constancia desta problema, 

que afecta a un número elevado de estudantes. E solicitouse que cadaquén en virtude das 

súas competencias poña en marcha as medidas adecuadas para que o contexto no que se 

desenvolven estas materias e os resultados que se obteñen cambien. As modificacións 

conducirán, sen dúbida, a unha mellora dos resultados e da convivencia nas aulas.  

Caso 783/560. Esta tamén é unha queixa colectiva. Móstranse os problemas concretos 

nalgunhas materias dun grao. Segundo a materia denúncianse que non se cumpren os 

criterios de avaliación da guía docente ou que hai anomalías en relación coa cantidade de 

materia que se imparte e a que se esixe posteriormente; tamén que falta coordinación entre 

materias.  

Despois de reunirme coas persoas responsables da dirección do centro e de Calidade, e logo 

de pedir un informe ao profesorado, elaboro un informe en que se inclúen varias 

recomendacións encamiñadas a melloraren a calidade da docencia.  

Propoño tamén a realización de varias reunións por proposta do profesorado, para que este 

tamén poida explicar algúns procedementos ao estudantado e valoren a posibilidade de poder 

reclamar algunhas cuestións conxuntamente.  

Caso 785/562. Un membro do PDI quéixase de que algunhas persoas do colectivo do 

estudantado sofre represalias por chegar tarde ás aulas doutra materia por estar nas súas 

titorías. Infórmaselle a esta persoa que para que a queixa sexa admitida a trámite debe ser 

realizada polas persoas directamente implicadas. 

Caso 792/569. Unha persoa do colectivo de estudantes presenta unha reclamación porque 

nunha materia unha vez implantado o estado de alarma deixaron de recibir clases nas aulas 

e tampouco teñen ningunha información sobre a materia, nin por Teams, nin na Aula Virtual.  

Contactouse coa dirección do departamento para informala da situación e solicitarlle unha 

solución; tamén foi informada a Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación 
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Docente. Fixemos un seguimento da situación ata final do curso e o problema resolveuse 

parcialmente. 

Caso 793/570. A persoa reclama que deberían aprobarse unha serie de medidas en relación 

coa avaliación e contidos das materias, debido ao estado de alarma pola pandemia da covid-

19. Informáselle á persoa que non entra dentro das competencias da valedora atender ese 

tipo de peticións, que debe remitilas á vicerreitora con competencias neses temas ou ao reitor 

directamente, para que valoren o seu escrito e inicien as accións necesarias se procede. 

Caso 795/572. Un membro do colectivo do estudantado denuncia a situación nunha materia 

en que lles están incorporando na Aula Virtual mais contidos para o exame sen recibir 

explicacións acerca deles. Ademais, nese momento teñen coñecemento de que a persoa 

encargada da docencia causou baixa.  

Pido un informe ao centro e ao departamento implicados que me comunican que están 

buscando unha solución para que o estudantado estea atendido. Nomean unha nova persoa 

responsable da materia que vai ter en conta o que está a reclamar o estudantado. A situación 

normalizouse. 

Caso 806/583. Este caso xorde dunha queixa dunha persoa do colectivo de estudantes que 

denuncia que non está resolto o problema técnico para que o estudantado do seu centro 

acceda aos informes dos TFG previos á súa defensa. Os servizos aos que acoden remítenos 

a outros e o problema persiste.  

Despois de contactar co responsable do centro para analizar o problema, infórmanos que se 

fixo unha solicitude á Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación Docente.  Por 

tanto, ao estar presentada esa solicitude nun órgano con capacidade executiva non procede 

a miña intervención. 

Validacións, adaptacións e recoñecementos (2) 

Caso 791/568. Recomendación. Unha persoa do estudantado denuncia o que considera un 

agravio comparativo na súa solicitude de recoñecemento de créditos. Tal solicitude foi 

desestimada, mentres que no curso anterior si se fixeron eses recoñecementos.  

Unha vez analizada a documentación do estudante e mais os informes da administración e a 

secretaría do centro, conclúese que non houbo agravios nin vulneración dos dereitos debido 



  

Valedora Universitaria < VOLTAR AO ÍNDICE 32 

 

a que as materias do curso pasado e o actual non son as mesmas logo de se aprobar unha 

modificación do plan de estudos.  

A valedora recomenda ao centro que na desestimación do recoñecemento de créditos deben 

motivarse as respostas, entre outras cousas para que a persoa coñeza o motivo da denegación 

e decida que opción tomar unha vez recibida a resolución. Considero que se se motivan as 

respostas, poderíanse evitar recursos innecesarios. 

Caso 766/543. Un membro do estudantado considera inxusto e inapropiado que no seu 

programa de simultaneidade de estudos deba superar as materias de dous graos para poder 

defender un dos dous TFG.  

Analizada a normativa que lle é de aplicación, infórmaselle ao estudante de que existe unha 

normativa específica aprobada polo Consello de Goberno que establece en que momento dos 

estudos se poden realizar os recoñecementos de créditos entre ambas carreiras e, en 

consecuencia, cando se poden defender os TFG. 

Igualmente transmíteselle que ten a opción de abandonar un grao. Aconséllase que 

previamente analice a situación administrativa en que quedaría o seu expediente se abandona 

un dos dous graos e que revise a normativa relativa a esa simultaneidade de estudos. 

Outros (4) 

Os casos que recibimos e presentamos aquí non se enmarcan dentro da clasificación por 

áreas habitual. No entanto, os temas e as queixas suscitadas son importantes e nalgún caso 

levaron a valedora a facer recomendacións. 

Caso 764/541. Un membro do colectivo de estudantes reclama a investigación dos feitos 

ocorridos en relación coa desaparición de obxectos da súa propiedade no centro. 

Infórmaselle de que a Oficina da Valedora non ten competencias para atender a súa 

solicitude e que debe dirixirse á dirección do seu centro en primeira instancia para denunciar 

os feitos. 

Caso 770/547. Recomendación. Chegan a nosa oficina varias queixas relativas á retirada de 

carteis institucionais contra a violencia de xénero nalgún dos centros da UDC. A valedora 

informa do problema á Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC e mais á vicerreitora 

con competencias nesa materia.  

Desde a Vicerreitoría infórmannos de que van enviar ás direccións dos centros unha 

solicitude de colaboración para que en cada centro se visibilice o material institucional de 
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difusión a favor das campañas de prevención e contribución para a eliminación da violencia 

de xénero. Fíxose un seguimento deste asunto e recomendouse aos órganos con 

competencias que realicen as accións necesarias para que estes carteis institucionais, 

enmarcados nunha acción de Estado, non se retiren e que se solicite aos responsables dalgún 

centro, que supostamente non permitiron a exposición dos carteis, que colabore coa 

publicidade institucional. 

Caso 776/553. Recomendación. Este caso xorde dunha queixa pola anulación dunhas 

xornadas de extensión universitaria. As xornadas contaban coa aprobación por unanimidade 

da correspondente comisión do centro e mais da xunta de facultade; contaban, ademais, 

cunha axuda concedida pola Vicerreitoría de Estudantes. A persoa que reclama quéixase da 

discriminación e do maltrato que sufriron no procedemento de anulación das xornadas, tanto 

a persoa organizadora como as relatoras. Na súa solicitude reclama unha indemnización 

polos danos ocasionados, que se dean desculpas por parte dos órganos responsables e que 

poidan realizarse as xornadas de novo. 

Despois de solicitar informes ao reitor e á dirección do centro, a valedora elabora un informe 

con recomendacións. Puntualízase que as peticións relativas a indemnizacións e á petición 

de desculpas non corresponde atendelas á valedora.  

Canto á queixa pola anulación das xornadas considero que está xustificada. Na miña opinión 

foi determinante para a súa anulación as ameazas e presións de persoas, e mesmo colectivos, 

transmitidas de diversos modos, entre outros nas redes sociais; aínda así, as Xornadas non 

deberon anularse pois cumprían con todos os requisitos esixidos pola Universidade e foron 

aprobadas segundo os procedementos previstos. A anulación supuxo unha vulneración de 

dereitos fundamentais, como a liberdade de expresión, de información ou a liberdade de 

cátedra, tanto da persoa organizadora, como dos relatores/as ou as persoas que ían asistir. 

Na miña opinión os órganos de goberno da universidade e dos centros deben velar para que 

se cumpran e se respecten os acordos tomados por órganos colexiados e, así mesmo, para 

que se respecte a autonomía universitaria.  

Como conclusión sinalo que se unhas novas xornadas son aprobadas, despois de cumprir cos 

requisitos internos da universidade, deben poder realizarse con normalidade e con todas as 

garantías. A anulación das xornadas tivo unha ampla repercusión dentro e fóra da 

Universidade. Despois de analizar polo miúdo o caso, enviei ao equipo de goberno da UDC 

e ao da correspondente facultade as seguintes recomendacións: 
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Se se solicita a realización dunhas xornadas similares e se aproban seguindo os requisitos 

establecidos na convocatoria, teñen que poder desenvolverse con todas as garantías e con 

toda normalidade. 

Atendendo entre outros aos artigos 1, 4, 42 e 59 dos Estatutos da Universidade da Coruña, 

os responsables do equipo de goberno da Universidade e da facultade deben manterse 

firmes na realización das Xornadas para que entre outras cuestións: 

• se respecte a autonomía da Universidade da Coruña,   

• se respecten os procedementos internos da universidade,  

• se executen os acordos da Xunta de Facultade,  

• se respecten dereitos fundamentais dos organizadores e conferenciantes como a 

liberdade de expresión e a liberdade de cátedra,  

• se respecten os dereitos das persoas inscritas a recibiren información.  

Caso 787/564. Un membro do colectivo de estudantes quéixase de que nunha materia na que 

se realizan traballos en grupo tivo problemas coas demais persoas do grupo para a elección 

da lingua a empregar; considera que o profesorado da materia fixo deixación das súas 

funcións ao non tomar unha decisión ao respecto.  

Solicitado informe ao profesor, conclúese que un obxectivo fundamental da materia e 

realizar os traballos en grupo e resolver no grupo os diferentes conflitos que puidesen xurdir. 

O profesor da materia en cuestión estaba aberto a múltiples solucións, mais os protagonistas 

non foron quen de chegar a un acordo consensuado en grupo polo que este se disolveu.  

Na opinión da valedora non se vulneraron os dereitos do reclamante e o profesorado da 

materia actuou correctamente, o cal foi transmitido a todas as partes. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Regulamento Valedor Universitario 

 Estatutos da Universidade da Coruña 

 Estatuto do Estudantado (Claustro Universitario 29/05/2007) 

 Real decreto 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do estudante 

universitario 

 Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (texto consolidado) 

 Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia 

 Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 

 Real decreto 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o sistema europeo de 

créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e 

validez en todo o territorio estatal 

 Real decreto 412/2014, de 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos 

procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao 

 Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das 

ensinanzas universitarias oficiais (texto consolidado) 

 Normativa de Xestión Académica Curso 2019-2020 

 Calendario de preinscrición e matrícula nos másteres universitarios, curso 2019/2020 

 Normativa reguladora da Matrícula e da Defensa do Traballo de Fin de Grao (TFG) e do 

Traballo de Fin de Mestrado Universitario (TFM) 

 Procedemento de preinscripción e matrícula nos másteres universitarios curso 2020-2021 

 Normativa de recoñecemento e transferencia de créditos para titulacións adaptadas ao 

Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), mediante a que se desenvolve o RD 

1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se 

establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais (CG 30/06/2011) 

 Normativa específica para a simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de 

Empresas e o Grao en Dereito 

 Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e 

mestrado da UDC (Modificada polo Consello de Goberno do 29 de xuño de 2017) 

 Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo e a permanencia e a progresión dos 

estudantes de grao e máster universitario na Universidade da Coruña. Aprobada polo 

Consello Social do 04/05/2017 

  Medidas para a finalización do curso académico 2019-20 e asegurar a Calidade Docente 

ante a situación excepcional provocada pola COVID 19 

 Normativa pola que se regula o procedemento para a selección de persoal docente e 

investigador interino e laboral contratado (aprobada polo Consello de Goberno do 30 de 

abril de 2014) 

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/xeral/estatutos_vr.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/gl/normativa/estudantes/estatuto_estudantado/index.html
https://www.udc.es/gl/normativa/estudantes/estatuto_estudantado/index.html
https://udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/estudantes/estatuto_estudante_universitario_g.pdf_2063069239.pdf
https://udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/estudantes/estatuto_estudante_universitario_g.pdf_2063069239.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130703/AnuncioC3B0-270613-0001_gl.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008-G.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6008-G.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18770-consolidado.pdf
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/009400/document?logicalId=77fc8389-1ac2-45cb-9bd7-29331c53f797&documentCsv=TQMM4BR5TCU8JQV1D4HD9FLE
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/004396/document?logicalId=22e99bd9-7256-4625-b40d-4e32d45d4701&documentCsv=9NR6ER7V0ER6EU8INT3H73UA
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/004396/document?logicalId=22e99bd9-7256-4625-b40d-4e32d45d4701&documentCsv=9NR6ER7V0ER6EU8INT3H73UA
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/004396/document?logicalId=22e99bd9-7256-4625-b40d-4e32d45d4701&documentCsv=9NR6ER7V0ER6EU8INT3H73UA
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/matricula_defensa_fin_grao.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/matricula_defensa_fin_grao.pdf_2063069239.pdf
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/002106/document?logicalId=0a21c8eb-8b88-4b67-872f-8cec25c0c9c7&documentCsv=56D3MPMS5IA1G7GC22THRG40
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/rec_transferencia_creditos.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/rec_transferencia_creditos.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/rec_transferencia_creditos.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/rec_transferencia_creditos.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Anexos_Programa_Simultaneidade_ADE_Dereito.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Anexos_Programa_Simultaneidade_ADE_Dereito.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normas_avaliacion_revision_reclamacion_consolidado_l.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normas_avaliacion_revision_reclamacion_consolidado_l.pdf_2063069239.pdf
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/001557/document?logicalId=b890ac5a-489d-4637-ab7a-7f5171f135d6&documentCsv=G47HRFDKH49HSAQH0ESP1PA5
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/001557/document?logicalId=b890ac5a-489d-4637-ab7a-7f5171f135d6&documentCsv=G47HRFDKH49HSAQH0ESP1PA5
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/001557/document?logicalId=b890ac5a-489d-4637-ab7a-7f5171f135d6&documentCsv=G47HRFDKH49HSAQH0ESP1PA5
https://www.udc.es/export/sites/udc/covid-19/_galeria_down/Medidas_finalizacion_curso_2019-2020_es.pdf_2063069294.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/covid-19/_galeria_down/Medidas_finalizacion_curso_2019-2020_es.pdf_2063069294.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/profesorado/seleccioninterinolabcont.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/profesorado/seleccioninterinolabcont.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/profesorado/seleccioninterinolabcont.pdf_2063069239.pdf
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 Normativa pola que se regula o procedemento para a selección do profesorado contratado 

doutor (aprobada polo Consello de Goberno do 30 de abril de 2014) 

 Normativa que regula os concursos de acceso a corpos de funcionarios docentes 

universitarios (Aprobada por acordo do Consello de Goberno de 10 de decembro de 2008 

e modificada por acordo de 28 de febreiro de 2018) 

 Resolución reitoral do 22 de febreiro de 2017, en relación coa tramitación dos gastos e 

indemnización por razóns de servizo. 

 Instrución 1/2019 que regula a tramitación e o pagamento de desprazamentos a outra 

localidade que se realicen como consecuencia de impartir docencia para o curso académico 

2019/2020  

 Instrución para a realización das probas presenciais autorizadas pola vicerreitoría de 

planificación académica e innovación docente 

 Información relativa á visualización / gravación de probas síncronas de avaliación 

 Regulamento da Universidade da Coruña sobre mobilidade internacional de estudantes 

 Regulamento de Formación PAS 

 Orientacións para a programación da actividade docente: curso 2020-2021 

 

 

  

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/profesorado/seleccioncontrdoutor.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/profesorado/seleccioncontrdoutor.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/gl/normativa/profesorado/normativa_acceso/funcionarios/normativa_concursos_acceso_funcionarios_docentes/index.html
https://www.udc.es/gl/normativa/profesorado/normativa_acceso/funcionarios/normativa_concursos_acceso_funcionarios_docentes/index.html
https://www.udc.es/gl/normativa/profesorado/normativa_acceso/funcionarios/normativa_concursos_acceso_funcionarios_docentes/index.html
https://www.udc.es/gl/normativa/profesorado/normativa_acceso/funcionarios/normativa_concursos_acceso_funcionarios_docentes/index.html
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/000328/document?logicalId=de46161c-3e90-4421-b240-8992aa6281c1&documentCsv=8J8QERB8F8CV90VL456AUCD2
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2017/000328/document?logicalId=de46161c-3e90-4421-b240-8992aa6281c1&documentCsv=8J8QERB8F8CV90VL456AUCD2
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/007131/document?logicalId=b2b19433-a57d-4b19-adbf-fa56f15817f4&documentCsv=3V58BOQ4K70UP05AEDNJ8A1L
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/007131/document?logicalId=b2b19433-a57d-4b19-adbf-fa56f15817f4&documentCsv=3V58BOQ4K70UP05AEDNJ8A1L
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/007131/document?logicalId=b2b19433-a57d-4b19-adbf-fa56f15817f4&documentCsv=3V58BOQ4K70UP05AEDNJ8A1L
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/006227/document?logicalId=04f60531-8860-4fa7-b22b-df7ca88b0e1f&documentCsv=P71N1UJBG10VOIBSJUIUN898
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2020/006227/document?logicalId=04f60531-8860-4fa7-b22b-df7ca88b0e1f&documentCsv=P71N1UJBG10VOIBSJUIUN898
https://www.udc.es/export/sites/udc/goberno/_galeria_down/secretaria/proteccion-de-datos/visualizacion.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/ori/_galeria_down/inf_estudantes_UDC/regulamento_mobilidade_internacional_versixn_consolidada_febreiro_2015-1.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/pas/formacion/_galeria_down/plan_formacion/II_PLANO.pdf_2063069294.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/covid-19/_galeria_down/orientacions.pdf_2063069294.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/covid-19/_galeria_down/orientacions.pdf_2063069294.pdf
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DATOS ESTATÍSTICOS 

COLECTIVO CASOS % 

A Coruña 100 79% 

Ferrol 27 21% 

   

   

   

Total Casos 127 100% 
 

 

COLECTIVO CASOS % 

Estudantes 95 75% 

PDI 16 13% 

PAS 2 1% 

Alleos 13 10% 

Valedora Universitaria 1 1% 

Total Casos 127 100% 
 

 

COLECTIVO CONSULTAS % 

Estudantes 44 67% 

PDI 13 20% 

PAS 1 1% 

Alleos 8 12% 

Total Consultas 66 100% 
 

 

COLECTIVO QUEIXAS % 

Estudantes 51 83% 

PDI 3 5% 

PAS 1 2% 

Alleos 5 8% 

Valedora Universitaria 1 2% 

Total Queixas 61 100% 
 

 
 

CASOS POR CAMPUS

CASOS POR COLECTIVOS

CONSULTAS 
POR COLECTIVOS

QUEIXAS 
POR COLECTIVOS
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TETEMPO DE RESOLUCIÓN DOS 
CASOS 
NIVEL DE ESTUDOS CONSULTAS QUEIXAS TOTAL 

Graos 29 35 64 

Máster 10 11 21 

Programa de 
Simultaneidade 

4 2 6 

Doutoramento 1 3 4 

    

Total  44 51 95 

 

 
 

 

 
 

(*)Art.20 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes. 
 

CONSULTAS POR SEXO: M H 

Estudantes 18 26 

PDI 7 6 

PAS 1 0 

Alleos 4 4 

Total Consultas 30 36 
 

QUEIXAS POR SEXO: M H 

Estudantes 22 29 

PDI 1 2 

PAS 0 1 

Alleos 5 0 

Valedora Universitaria 1 0 

Total Queixas 29 32 
  

 

 

 
  

ESTUDANTES POR NIVEL DE ESTUDOS 

DISTRIBUCIÓN CASOS POR SEXO (*) 
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DISRIBUCIÓN CASOS POR SEXO 

CONSULTAS

QUEIXAS
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CENTROS CONSULTAS QUEIXAS TOTAL 

Escola Politécnica Superior 6 2 8 

ETS de Arquitectura 1 2 3 

ETS de Camiños, Canais e Portos 1 0 2 

ETS de Náutica e Máquinas 8 7 15 

EU de Arquitectura Técnica 1 0 1 

EU de Deseño Industrial 1 3 4 

EU de Enfermaría 2 1 3 

Facultade de Ciencias 2 1 3 

Facultade de Ciencias da Comunicación 0 1 1 

Facultade da Educación 9 5 14 

Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física 2 3 5 

Facultade de Ciencias da Saúde 1 0 1 

Facultade de Ciencias do Traballo 3 2 5 

Facultade de Dereito 4 6 10 

Facultade de Economía e Empresa 3 3 6 

Facultade de Enfermaría e Podoloxía 1 6 7 

Facultade Filoloxía 5 2 7 

Facultade de Humanidades e Documentación 1 0 1 

Facultade de Informática 2 2 4 

Facultade de Socioloxía 4 5 9 

Non corresponde a ningún centro 3 0 2 

Total  60 51 111 
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F A C U L T A D E  D E  E C O N O M Í A  E  E M P R E S A

F A C U L T A D E  D E  D E R E I T O

F A C U L T A D E  D E  C I E N C I A S  D O  T R A B A L L O

F A C U L T A D E  D E  C I E N C I A S  D A  S A Ú D E

F A C U L T A D E  D E  C I E N C I A S  D O  D E P O R T E  E  A  E F

F A C U L T A D E  D E  C I E N C I A S  D A  E D U C A C I Ó N

F A C U L T A D E  D E  C I E N C I A S  D A  C O M U N I C A C I Ó N

F A C U L T A D E  D E  C I E N C I A S

E U  D E  E N F E R M A R Í A

E U  D E  D E S E Ñ O  I N D U S T R I A L

E U  D E  A R Q U I T E C T U R A  T É C N I C A

E T S  D E  N A Ú T I C A  E  M Á Q U I N A S

E T S  D E  C A M I Ñ O S ,  C A N A I S  E  P O R T O S

E T S  D E  A R Q U I T E C T U R A

E S C O L A  P O L I T É C N I C A  S U P E R I O R

CONSULTAS QUEIXAS

DISTRIBUCIÓN CASOS POR CENTROS 
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ÓRGANOS DE GOBERNO CONSULTAS QUEIXAS TOTAL 

Reitor 1  1 

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación 2  2 

Vicerreitoría e Planificación Académica e Innovación Docente  2 2 

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia  2 2 

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente  2 2 

Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social  1 1 

Secretaría Xeral 1  1 

Xerencia 1 4 5 

Total  5 11 16 

 
 

  

DISTRIBUCIÓN CASOS POR ÓRGANOS DE GOBERNO 

X E R E N C I A

V I C E R R E I T O R Í A  D O  C A M P U S  D E  F E R R O L  E  
R E S P O N S A B I L I D A D E  S O C I A L

V I C E R R E I T O R Í A  D E  P R O F E S O R A D O  E  P L A N I F I C A C I Ó N  
D O C E N T E

V I C E R R E I T O R Í A  D E  P O L Í T I C A  C I E N T Í F I C A  ,  
I N V E S T I G A C I Ó N  E  T R A N S F E R E N C I A

V I C E R R E I T O R Í A  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  A C A D É M I C A  E  
I N N O V A C I Ó N  D O C E N T E

V I C E R R E I T O R Í A  D E  I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N  E  
C O O P E R A C I Ó N

S E C R E T A R Í A  X E R A L

R E I T O R
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TEMPO CASOS 

1 A 7 DÍAS 93 

7 DÍAS A 1 MES 24 

1 A 3 MESES 8 

> 3 MESES 2 

Total Casos 127 
  

 

2 1 1 2
4
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9
7 6

20
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4
7 5 2

9

3

2
3 6

10

4

CONSULTAS QUEIXAS

73%

19% 6%

2%

1 a 7 días 7 días a 1 mes 1 a 3 meses > 3 meses

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DOS CASOS 
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ESTUDANTES PDI PAS ALLEOS VALEDORA 
UNIVERSITARIA

COLECTIVO 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

ESTUDANTES 65 93 95 105 113 82 79 68 98 95 

PDI 5 6 13 13 25 18 10 23 17 16 

PAS 4 7 8 2 5 1 6 7 7 2 

ALLEOS 5 14 11 8 6 12 6 12 5 13 

VALEDORA 0 1 1 2 1 2 1 0 2 1 

TOTAL CASOS 79 121 128 130 150 115 102 110 129 127 
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CONCLUSIÓNS E OBXECTIVOS 

Entre os obxectivos do órgano da Valedora Universitaria está que as accións emprendidas 

estean presididas polo espírito de colaboración para tentar de solucionar ou mellorar os 

problemas e as anomalías que se poidan detectar, nunca complicalos máis. A lectura das 

intervencións levadas a cabo ao longo deste curso permiten detectar algunhas situacións que 

pola súa incidencia deben ser destacadas co fin de lembrar a necesidade de que por parte da 

Universidade da Coruña se adopten as medidas precisas.  

Nos diferentes casos que foron analizados na sección anterior incluíronse aquelas 

recomendacións que merecen ser sinaladas. 

Nos cadros é gráficos das páxinas anteriores preséntase os diferentes casos distribuídos por 

colectivos, campus, centros etc., seguindo o procedemento usual das memorias dos 

valedores/as universitarios. Os casos tamén aparecen clasificados por áreas temáticas. Esta 

é unha clasificación análoga ás empregadas en moitas das valedorías universitarias 

españolas. Porén, é necesario salientar que esta distribución é complexa e que pode mudarse, 

no sentido de que unha queixa podería incluírse en máis dun tema. O que se pretende é 

proporcionar unha visión xeral dos principais temas que se abordan nas queixas. Para unha 

visión máis detallada é recomendable analizar os casos de xeito máis particular.  

Como se pode observar das 66 consultas recibidas a maioría foron presentadas polo colectivo 

de estudantes, seguidas das presentadas polo persoal docente e investigador e polo persoal 

de administración e servizos.  

Canto ás queixas, das 61 presentadas a maioría corresponde ao estudantado seguidas 

novamente polas queixas do PDI e PAS.  

En ocasións recibimos consultas ou queixas de persoas alleas á universidade. En xeral, esas 

queixas non poden ser admitidas a trámite, algo do que se informa á persoa/s reclamantes o 

que non impide, dependendo da súa natureza, recadar información por iniciativa da Valedora 

por se o asunto fose susceptible de detectar algún problema xeral que ten a Universidade da 

Coruña.  

Se nos fixamos por área temática, a maioría tanto das queixas como das consultas do 

estudantado son relativas a exames e criterios de avaliación, mentres que a maioría das 

consultas do PDI teñen que ver coa organización docente e as do PAS con temas laborais. 
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En relación coas queixas que presentan o PDI e o PAS gardan relación con temas laborais; 

no caso do PDI tamén aparecen queixas relativas aos procedementos que se seguen nos 

concursos-oposicións do profesorado. 

Este curso académico, como xa se dixo na introdución, estivo marcado pola aparición dunha 

pandemia a nivel mundial que afectou a todos os sectores da sociedade. Polo que atinxe á 

universidade, e en concreto á Oficina da Valedora Universitaria, xurdiron consultas e 

queixas que noutras circunstancias probablemente non terían ocorrido. As máis frecuentes 

tiveron que ver coas denuncias do estudantado sobre os exames en liña realizados no 

confinamento.  

Á vista dos gráficos do apartado anterior e mais do resumo que se fixo de cada caso podemos 

deducir as seguintes conclusións que indicarei por temática: 

1.-Acceso, taxas e xestión académica. Nesta temática inclúense case un 20% das queixas. 

Destacan: as queixas relativas ao atraso na resolución das solicitudes de recoñecementos de 

créditos por parte dalgún centro, a necesidade de que os estudantes de máster reciban o 

suplemento europeo ao título e os atrasos na devolución de taxas ou no pagamento de bolsas 

propias.  

As accións de mellora deben encamiñarse, como xa se recomendou na análise destes casos, 

a que os centros afectados e o Servizo de Xestión Financeira coordinen e axilicen os 

procedementos para as devolucións e pagamentos. 

2.-Asuntos laborais. Nesta categoría aparece recollida unha queixa reiterada do colectivo do 

PAS da quenda de tarde que solicita as mesmas oportunidades de formación e medios que 

as do persoal de quenda de mañá, algo que considero debe ser tido en conta pola Xerencia 

da UDC. Hai outra queixa que se refire ás disfuncionalidades nos procedementos para cobrar 

por desprazamento para o PDI, o que supuxo solicitar á Xerencia unha modificación de 

normativa. É importante tamén a queixa que recibiu a valedora para que o persoal da UDC 

que traballa en centros alleos non se vexa discriminado no trato e nos medios de que dispón. 

Esta reclamación supuxo a petición da valedora ao reitor para que interveña e defenda, a 

través dos órganos en que a UDC ten representación, a non discriminación do persoal da 

UDC. Convén lembrar que a valedora non ten competencias para iniciar intervencións ante 

órganos externos á UDC. 

3. Bolsas e axudas ao estudo. Recolléronse neste apartado queixas que teñen que ver con 

problemas do estudantado para a concesión de bolsas do Ministerio de Educación e 
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Formación Profesional por mor de atrasos nos procedementos levados a cabo na UDC. Os 

problemas solucionáronse e pola súa concreción e resolución é esperable que non se repitan. 

4. Comportamento. Neste apartado aparecen unha queixa por roubos e mal comportamento 

entre compañeiros que comparten espazos, e outra polo suposto mal trato recibido por 

teléfono. Quero destacar, así mesmo, dúas queixas de estudantes que consideran que o trato 

recibido na aula por parte do profesorado cara a eles non foi apropiado, que se vulnerou o 

seu honor e nun caso incluso se ridiculizou á persoa. Os casos son diferentes: o primeiro 

xurdiu dunha discusión académica, ao emitir diferentes opinións sobre diversos temas 

polémicos; con todo, houbo vontade e moito interese por parte do profesorado en aclarar que 

se mantivo sempre o respecto persoal. O segundo caso é máis preocupante porque son 

actuacións que non deben ocorrer dentro nin fóra da aula. Este proceder leva consigo, 

ademais, que unha parte do estudantado entende que ese trato se debe a represalias por 

presentar reclamacións das cualificacións. No meu informe insístese en que é moi importante 

que por parte de todos os colectivos da UDC se entenda que presentar queixas ou 

reclamacións son dereitos persoais e colectivos e que ninguén pode empeorar a súa situación 

nin sufrir represalias por presentar unha reclamación.  

5. Exames e criterios de avaliación. Esta é a temática que inclúe máis casos (son 20 queixas, 

arredor dun 33% do total). 

Nalgúns casos a queixa é relativa á non publicidade das cualificacións dos exames en tempo 

e forma ou ás revisións das cualificacións. En ambos non se cumpriron o que establecen as 

Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e 

mestrado da UDC.  

Por mor da pandemia modificáronse as modalidades de exames e nalgúns casos a avaliación. 

Isto supuxo algunhas queixas ao se modificaren as guías docentes sen consulta e/ou 

intervención do estudantado. O maior número de queixas ten que ver co tipo de exame e o 

tempo que se deixou para a súa realización. Os exemplos que se denunciaron nelas, 

indicaban que o exame xerado supoñía que a súa realización e superación era practicamente 

imposible (nalgúns casos houbo suspensos xeneralizados e unha frustración e impotencia 

total por parte do estudantado).  

A valedora elaborou informes con recomendacións nos casos dos que tivo coñecemento, 

reiterando que o estudantado ten dereito a unha avaliación xusta acorde cos criterios 

establecidos na guía docente, ten dereito a realizar un exame dispoñendo das mellores 



  

Valedora Universitaria < VOLTAR AO ÍNDICE 47 

 

condicións de lugar e tempo e ten dereito a que os niveis de esixencia sexan acordes co 

establecido na guía da materia e na memoria do título. 

6. Infraestrutura e funcionamento dos servizos. Non existe ningún aspecto concreto onde de 

xeito xeral se poidan apreciar cuestións problemáticas, senón que se trata de temas moi 

puntuais que foron solucionados ou recibiron unha resposta aclaratoria que serviu para 

resolver o caso. 

7. Mobilidade. Os problemas coa mobilidade dos estudantes derívanse da intervención de 

diferentes órganos dentro da universidade de orixe e tamén da de destino. A coordinación é 

fundamental entre os órganos e tamén que se definan claramente os procedementos e as 

responsabilidades de cadaquén. Unha das queixas presentadas levou a que a valedora fixera 

unha recomendación en que se pedía que se establecese no regulamento cal é o 

procedemento para anular ou modificar a matrícula cando o estudante modifica o seu 

contrato de estudos e así llelo comunica aos responsables da universidade de orixe. 

8. Oposicións, concursos e contratos. As queixas presentadas neste apartado teñen que ver 

con algunhas cuestións xerais relativas ao desenvolvemento dos concursos de prazas de 

profesorado. Esta queixa presentaba unha situación que aínda que non é irregular non parece 

a máis garantista para os concursantes, como é a posibilidade de que unha comisión poida 

resolver un concurso sen contar con todos os seus membros e sen intentar que acudan os 

suplentes. Como consecuencia disto, ás veces o tribunal conta cun número baixo de persoas 

da área de coñecemento correspondente. É por isto que se debería contar sempre co número 

máximo de membros nos tribunais. Tampouco é coherente academicamente que para prazas 

similares co mesmo tribunal os criterios para establecer as áreas afíns sexan dispares. 

Considero que estas cuestións previas a un concurso deberían estar resoltas para que as 

garantías das persoas que concorren sexan plenas. Na miña opinión deberíanse establecer de 

forma xustificada e coherente as áreas afíns, fóra do transcurso dos concursos. 

9. Organización e actividade docente. A maioría das queixas ten relación con 

incumprimentos co que se establecen nas guías docentes dalgunhas materias. En concreto, 

incumprimentos nos criterios de avaliación ou no desenvolvemento da docencia ao longo do 

curso. Por mor da pandemia presentáronse queixas en que se denunciaba unha excesiva carga 

nalgunha materia que, ademais, se esixía sen antes ser explicada.  
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Coido que é importante ter presente a obrigatoriedade de cumprir co establecido nas guías 

docentes, sinaladamente o que ten que ver coas metodoloxías utilizadas, os contidos 

impartidos e a avaliación. Así mesmo, debe cumprirse co establecido nas Normas de 

avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado da 

UDC. As guías fanse públicas antes de que o estudantado se matricule é deben permitirlle a 

este determinar que é o que se pretende que aprenda, como se vai levar a cabo esa 

aprendizaxe, baixo que condicións e como vai ser avaliado. 

10.Validacións, adaptacións e recoñecementos. Nas queixas agrupadas nesta categoría non 

se observa ningún aspecto concreto onde se poidan apreciar problemas. As queixas fan 

referencia a cuestións puntuais, que sen dúbida precisan corrixirse, pero non poñen de 

manifesto situacións xeneralizables. 

11. Outros. Neste apartado as queixas foron diferentes na súa temática pero puxeron de 

manifesto a necesidade de insistir que cadaquén en función das súas responsabilidades: 

dirección dos centros, equipo de goberno, membros de calquera colectivo da universidade, 

deben velar para que non se vulneren dereitos fundamentais como son a liberdade de 

expresión, liberdade de cátedra ou o dereito á información entre outros. 

Unha queixa tivo que ver coa anulación dunhas xornadas que cumprían con todos os 

requisitos esixidos pola universidade e que, finalmente, se anularon. Na miña opinión tivo 

un peso determinante nesa decisión os insultos e as críticas vertidas nas redes sociais xunto 

coas presións de persoas e institucións que dunha ou doutra forma intentaban mudar 

decisións colexiadas sen respectar a autonomía universitaria. Ante estas decisións considero 

que hai que manterse firmes e defender as decisións tomadas polos órganos colexiados da 

UDC. 

Outra queixa xurdiu por un conflito derivado da lingua que se utilizaba nun traballo en grupo. 

Este caso conduce a que se reitere a necesidade de que as persoas en conflito dialoguen, 

empaticen e escoiten os argumentos dos demais e busquen solucións consensuadas baseadas 

no respecto mutuo.  

Por último, a valedora actuou nun caso de oficio ao ter coñecemento de que nalgún centro 

se estaba a retirar, ou mesmo non se deixaba colocar, publicidade institucional contra a 

violencia de xénero, ao abeiro do Pacto de estado contra a violencia de xénero. Unha vez 

máis é necesario velar pola tolerancia e o respecto mutuo e facer pedagoxía para que 
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cadaquén distinga o que poden ser as súas opinións persoais da súa responsabilidade 

institucional. 

A análise dos casos e consultas recibidos serve para presentar algún dos obxectivos que 

propoñemos para o vindeiro curso e que clasificamos por sectores.  

Para o colectivo do estudantado.  

Entre os meus obxectivos para este colectivo están: 

Traballar para que as persoas e órganos implicados na elaboración das guías docentes velen 

non só para que as guías se cumpran, senón para que conten con criterios de avaliación, 

metodoloxías e contidos claros, precisos e inequívocos. 

Seguir insistindo na necesidade de que os exames se realicen nas mellores condicións de 

tempo e lugar e que exista equidade entre o esixido, o impartido e o establecido na memoria 

do título.  

Traballar para que se establezan as condicións necesarias para unha maior coordinación entre 

os centros e os servizos centrais da UDC para evitar atrasos nos pagamentos ao estudantado. 

Que se clarifiquen, coordinen e plasmen nos regulamentos algúns dos procedementos 

administrativos que teñen que ver coa mobilidade do estudantado. 

Que desde os centros se den respostas rápidas e argumentadas ás solicitudes e recursos do 

estudantado.  

Continuar traballando para que se acaden obxectivos previstos para cursos anteriores como 

é o de que se establezan as condicións para que o estudantado poida acadar o 100% da 

cualificación na segunda oportunidade de avaliación. 

Preocúpanme moito os comentarios que recibo, cada vez con máis frecuencia, de persoas do 

colectivo do estudantado en relación co medo que teñen ás represalias que cren poden sufrir 

por mor de presentaren reclamacións. Na maioría dos casos esas reclamacións refírense ás 

cualificacións ou ás irregularidades no desenvolvemento dunha materia. Isto ocasiona que 

aínda pensando que teñen dereito a reclamar non o fagan. Por tanto, outro obxectivo da 

valedora será traballar para que ninguén deixe de exercer o seu dereito a presentar unha 

queixa ou reclamación por medo a represalias. Este traballo debe ser conxunto entre todos 

os colectivos e órganos da universidade. Debemos facer a pedagoxía necesaria para 

conseguir que se vexa con normalidade presentar unha queixa/reclamación na universidade 

tal como se fai en calquera institución pública. 
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2. Para o colectivo do persoal de administración e servizos.  

Á vista das queixas que se presentan, os obxectivos céntranse en traballar para que o persoal 

da quenda de tarde conte coas mesmas oportunidades que os demais compañeiros/as da 

quenda de mañá. 

3. Para o colectivo do persoal docente e investigador 

Neste caso os obxectivos presentados xorden non só polas queixas recibidas, senón tamén 

polas consultas que se realizaron na Oficina da Valedora, especialmente no período de 

elaboración dos POD. 

Xa manifestei anteriormente que, na miña opinión, existe a necesidade de contar na UDC 

con criterios comúns, claros e precisos, para a escolla de materias cando se elaboran os POD. 

Criterios que respecten a normativa propia da UDC e teñan en conta o establecido na Lei 

6/2013, do 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia, en especial no que ten que ver 

coa especialización do profesorado e a conciliación. Un primeiro obxectivo e traballar para 

que os órganos con capacidade executiva estuden e acorden unha regulación que evite 

arbitrariedades que afectan aos colectivos do PDI máis vulnerables. 

En ocasións, membros do PDI, que non son persoal permanente da Universidade, 

coméntanme que cando se elaboran os POD non presentan reclamacións por medo a que isto 

poida afectar ao seu futuro profesional, a existencia dunha mínima regulación no sentido que 

mencionei axudaría a establecer procedementos transparentes.  

Como dixen no caso do estudantado, debería tamén normalizarse para o PDI que a 

presentación dunha queixa ou reclamación é un dereito que non pode prexudicar á persoa.  

As queixas presentadas en relación cos concursos-oposicións leváronme tamén a facer 

recomendacións para que nos concursos de profesorado os tribunais actúen sempre que sexa 

posible con todos os seus membros. Ademais, parece necesario que se establezan de forma 

obxectiva, con criterios científico-académicos e fóra dos concursos, cales son as áreas afíns 

a unha dada para valorar os méritos nun concurso. O segundo obxectivo por tanto é traballar 

para que estas recomendacións se teñan en conta e se materialicen en regulacións concretas. 
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OBXECTIVOS DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 

O labor que se fai na Valedoría colabora na medida en que é posible cos obxectivos de 

desenvolvemento sostible números 4, 5, 16 e 17 creados por Nacións Unidas. Isto é, nas 

accións realizadas existe un compromiso directo para contribuír a unha educación de 

calidade, á igualdade de xénero, á paz, xustiza e institucións sólidas, e ás alianzas para lograr 

tales obxectivos. 
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RELACIÓNS INSTITUCIONAIS 

Por último, cabe indicar que durante o curso académico 2019/20 a valedora mantivo un 

número importante de reunións con estudantes de forma individual, con colectivos de 

estudantes e máis con órganos de goberno dos centros ou da universidade, por petición 

propia ou dos interesados/as, ben de forma presencial ben usando a aplicación Teams. 

Dende a perspectiva institucional, a UDC, como vén sendo habitual, participou na 

Conferencia Estatal de Defensores Universitarios (CEDU) en outubro de 2019, foro que 

permite a colaboración, prestación de axudas, elaboración de documentos etc. En definitiva, 

a coordinación dos valedores/as para prestar un mellor servizo á comunidade universitaria.  

Esta valedora asistiu o 27 de novembro de 2019 á reunión dos Valedores/as do Sistema 

Universitario Galego cos Provedores/as das Universidades do Norte de Portugal, no que se 

presentaron varias ponencias sobre o tema: Qualidade Pedagóxica. 

Asistiu tamén aos webinarios organizados pola Conferencia Estatal de Defensores 

Universitarios nos que se trataron entre outros temas: 

- Situación despois da COVID-19 

-Traballo, conciliación e COVID-19. 

-Competencias comunicativas. A percepción como interpretación da realidade. Estratexias 

nas entrevistas. 

-Como manexar o comportamento irracional do outro. 

Ao rematar o curso, por petición propia mantiven unha reunión co reitor da UDC para 

informalo dos casos máis destacados do curso e daqueloutros que me parecían máis 

preocupantes. 

Por mor da pandemia non se puideron realizar outras reunións habituais como as dos 

valedores/as galegos/as tanto cos reitores das universidades galegas como coa Valedora do 

Pobo. Tampouco puido realizarse de forma presencial a reunión anual dos Membros da Rede 

Iberoamericana de Defensorías Universitarias (RIDU). 

É intención da valedora continuar participando nos diferentes encontros estatais e 

internacionais cos representantes doutras valedorías universitarias, e seguir a participar en 

todas aquelas reunións institucionais coa finalidade de traballar polos obxectivos propostos, 

dentro do marco do Regulamento da valedora universitaria.  
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ANEXOS 

ANEXO I: GASTOS NA OFICINA DA VALEDORA UNIVERSITARIA 

 

 

CRÉDITO INICIAL 3.000,00 € 

Cotas 225,00 € 

Material de oficina  212,66 € 

Material informático non inventariable 36,30 € 

Gastos de viaxe 54,12 € 

TOTAL GASTOS 528,08 € 

  

GASTOS NA OFICINA DA VALEDORA 
UNIVERSITARIA (2020) 
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ANEXO II: REGULAMENTO DA VALEDORA UNIVERSITARIA 

 

REGULAMENTO DA VALEDORA UNIVERSITARIA 

 (Aprobado polo Claustro na súa sesión do día 5 de maio de 2006) 

Preámbulo 

 

En cumprimento do establecido na disposición adicional décimo cuarta da Lei orgánica 6/2001, do 

21 de decembro, de universidades (BOE do 24 de decembro) e no artigo 104.1.a) do Decreto 

101/2004, do 13 de maio (DOG número 100, de 26 maio 2004), polo que se aproban os Estatutos 

da Universidade da Coruña, a presente disposición normativa, aprobada polo Claustro da 

Universidade na súa sesión de 5 de maio do 2006, ten como finalidade regular a figura do valedor 

universitario como órgano independente encargado da defensa e da protección dos dereitos e das 

liberdades de todos os membros da comunidade universitaria, e cuxas actuacións están sempre 

dirixidas a mellorar o funcionamento da Universidade da Coruña como servizo público. 

Título I 

Disposicións xerais 

Artigo 1 

O valedor universitario é o órgano encargado de velar polo respecto dos dereitos e das liberdades 

de todos os membros da comunidade universitaria nas actuacións dos diferentes órganos e servizos 

da Universidade da Coruña e tamén nas situacións de conflito que puideren xurdir entre os propios 

membros da comunidade universitaria, mais sempre que así for requirido de común acordo polas 

partes implicadas. 

Artigo 2 

Na Universidade da Coruña, o valedor universitario, para os efectos de protocolo e de complemento 

retributivo, será equiparable a vicerreitor. Poderá ser dispensado total ou parcialmente das súas 

tarefas académicas coa Universidade. 

Artigo 3 

1. No exercicio das súas funcións, o valedor universitario non está sometido a mandato imperativo 

de ningún tipo, nin recibe instrucións de ningunha autoridade académica nin órgano de goberno 

unipersoal ou colexiado. 

2. Co fin de mellorar a calidade universitaria en todos os seus ámbitos, o valedor universitario 

cumpre as funcións que ten encomendadas con independencia, con obxectividade e con autonomía 

no marco que establecen os Estatutos da Universidade da Coruña e o resto do ordenamento 

xurídico. 

3. A Universidade da Coruña garante a protección e o abeiro do valedor universitario por razón das 

súas actuacións. Ao valedor universitario non se lle poderá abrir un expediente nin se lle poderá 

sancionar por causa das opinións expresadas ou das accións realizadas no exercicio das súas 

funcións.  
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Título II 

Elección, nomeamento e cesamento do valedor universitario 

Artigo 4 

1. O valedor universitario será elixido polo Claustro da Universidade entre os membros da 

comunidade universitaria de recoñecida probidade e imparcialidade. 

2. A duración do seu mandato será de catro anos e será posible a súa reelección consecutiva por 

unha soa vez. 

Artigo 5 

1. En representación do Claustro, a coordinación do proceso de elección do valedor universitario 

recae na Mesa do Claustro. 

2. Por instancia da Mesa do Claustro, a elección do Valedor Universitario será convocada 

publicamente polo reitor nos dous meses inmediatamente anteriores á expiración do mandato do 

valedor universitario. 

3. A convocatoria, que será comunicada a todos os membros do Claustro, establecerá a data e o 

lugar da votación, que deberá ter lugar 30 días lectivos despois da súa publicación. Na convocatoria 

publicarase tamén o censo actualizado dos membros do Claustro e o calendario electoral. 

Artigo 6 

1. As candidaturas deberán estar secundadas, como mínimo, por 15 claustrais. 

2. Na candidatura deberá facerse constar o nome e os apelidos da persoa que se presenta como 

candidata, o seu número de documento oficial de identidade ou pasaporte e o centro ao que 

pertence e a súa sinatura de aceptación da candidatura. Igualmente, debe facerse constar o nome 

e os apelidos dos/as claustrais que presentan a candidatura, o sector e o centro ao que pertencen 

e a sinatura de cada unha delas. 

3. O prazo de presentación de candidaturas será de oito días lectivos desde a publicación da 

convocatoria. 

Artigo 7 

1. Finalizado o prazo de presentación de candidaturas, a Mesa do Claustro procederá, no prazo 

máximo de tres días lectivos, a realizar a proclamación provisoria de candidatos. 

 

2. Dentro do prazo de tres días lectivos a partir da data de proclamación provisoria de candidatos, 

poden presentarse reclamacións ou solicitudes de rectificación mediante un escrito dirixido á 

presidencia da Mesa do Claustro. As reclamacións e as solicitudes de rectificación deberán 

resolverse nun prazo de tres días lectivos, que se contarán desde a finalización do prazo de súa 

presentación. 

3. Se non se presentaren reclamacións nin solicitudes de rectificación no prazo fixado, ou unha vez 

resoltas, a Mesa do Claustro procederá á proclamación definitiva de candidatos. 
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Artigo 8 

1. A elección efectuarase por votación secreta dos claustrais. 

2. Será elixido valedor universitario o candidato que obteña o voto favorable da maioría absoluta 

dos membros do Claustro en primeira volta. 

3. No caso de varias candidaturas, se ningunha das persoas candidatas obtiver esa maioría, a Mesa 

do Claustro proclamará os dous candidatos máis votados e anunciará o día e a hora da segunda 

volta, que deberá ter lugar cando transcorran dous días lectivos desde a primeira volta. Será 

proclamado candidato electo en segunda votación o que obtiver o voto favorable da maioría 

absoluta dos membros do Claustro. 

4. O reitor nomeará como valedor universitario a persoa candidata que resulte elixida. 

Artigo 9 

1. O valedor universitario finalizará o seu mandato polas seguintes causas: 

a) Por propio pedimento. 

b) Por expiración do prazo do seu mandato, aínda que permanecerá en funcións ata que o Claustro 

elixa quen o vai suceder. 

c) Por deixar de ser membro da Universidade da Coruña. 

d) Por morte ou por incapacidade sobrevida para desempeñar as súas funcións. 

e) Por moción de dúas terceiras partes do Claustro tras proposta do vinte por cento dos claustrais 

no caso de incumprimento das súas obrigas e dos seus deberes inherentes ao cargo. A solicitude 

de cesamento dirixida á Mesa do Claustro deberá indicar as causas polas que este se solicita, os 

nomes e os apelidos das persoas solicitantes, os números dos seus documentos oficiais de 

identidade ou pasaportes, o sector e o centro ao que pertenceren. 

Por instancia da Mesa do Claustro, o reitor convocará nun prazo non superior a quince días lectivos, 

que hai que contar desde a presentación da solicitude de cesamento, unha sesión claustral que terá 

como único punto da orde do día a solicitude de cesamento do valedor universitario e enviará aos 

claustrais a proposta de cesamento. 

Nesta sesión claustral intervirán unha das persoas solicitantes do cesamento e o valedor 

universitario, por unha soa vez e durante o tempo previamente fixado pola Mesa do Claustro, que 

deberá serlles comunicado cun mínimo de sete días lectivos de antelación á realización desta sesión 

claustral. Finalizadas as súas intervencións, votarase a proposta de cesamento. Será necesario o 

voto das dúas terceiras partes dos membros do Claustro para que esta prospere. Se a proposta de 

cesamento prosperar, convocarase o proceso electoral previsto neste regulamento no prazo 

máximo dun mes, mais, se non prosperar, entón ningunha das persoas asinantes poderá promover 

unha nova solicitude ata que transcorra un ano desde a votación da primeira. 

2. Nos casos de finalización do mandato polas causas a), c) e d) o Claustro Universitario iniciará no 

prazo máximo dun mes o proceso de elección dun novo valedor universitario de conformidade co 

procedemento previsto neste regulamento para a elección do valedor universitario. Mentres tanto, 

actuará como tal o/a catedrático/a en activo de maior idade e con máis antigüidade na 

Universidade da Coruña que non desempeñe ningún cargo académico nin de goberno nin de 



  

Valedora Universitaria < VOLTAR AO ÍNDICE 57 

 

representación. Tamén poderá actuar como tal no caso de que o valedor universitario se atope 

imposibilitado temporalmente para exercer as súas funcións ou deba absterse de intervir naquelas 

actuacións en que, como membro da comunidade universitaria, tivese intereses persoais. 

Título III 

Normas xerais de funcionamento 

Artigo 10 

O valedor universitario réxese pola Lei orgánica de universidades, os Estatutos da Universidade da 

Coruña e o presente regulamento. 

Artigo 11 

A condición de valedor universitario é incompatible co desempeño de calquera cargo de 

representación ou goberno universitario. 

Artigo 12 

1. O valedor universitario supervisará as actividades da Universidade dentro dos límites 

establecidos no artigo 1 deste regulamento e coidará, de oficio ou por instancia de parte, de que 

fique garantido o pleno respecto dos dereitos e das liberdades de todos os membros da 

Universidade da Coruña, para evitar situacións de indefensión ou de arbitrariedade. En ningún caso 

poderá actuar en relación con actos que esgoten a vía administrativa ou contra os que se 

interpuxese un recurso administrativo ou xudicial. 

2. O valedor universitario poderá solicitar da administración universitaria a colaboración que 

considere axeitada para o desenvolvemento das súas funcións. Os órganos colexiados e 

unipersoais, así como os diversos servizos da Universidade da Coruña, deberán prestarlle a axuda 

necesaria para o cumprimento das súas funcións, dentro do prazo que fixe o valedor. Tamén poderá 

solicitar asistencia técnica xurídica dentro ou fóra da Universidade, caso de que a precise para a 

realización das súas funcións. 

3. O valedor universitario poderá solicitar a súa asistencia como observador ás sesións de calquera 

órgano da Universidade, cando el considere que se tratan materias relacionadas coas súas funcións. 

 

Artigo 13 

A Universidade da Coruña proporcionará ao valedor universitario os medios materiais e persoais 

necesarios para o cumprimento dos seus fins. A dotación económica necesaria para o seu 

funcionamento consignarase, cada ano, nos orzamentos da Universidade da Coruña, tras a 

proposta razoada presentada polo propio valedor. 

Título IV 

Procedementos de actuación 

Artigo 14 

O valedor universitario actúa de oficio ou por instancia de parte en todas as situacións que foren 

susceptibles de necesitar o seu abeiro. Na tramitación dos procedementos perante o valedor 

universitario seguiranse todas as garantías previstas legalmente para os procedementos 

administrativos. 
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Capítulo I 

Por instancia de parte 

Artigo 15 

 

1. Calquera membro da Universidade da Coruña que invoque un interese lexítimo poderá dirixirse, 

sen ningunha restrición, ao valedor universitario. 

2. As reclamacións formularaas a persoa interesada mediante a presentación dun escrito que 

conteña o seu nome e os seus apelidos, o seu número de documento oficial de identidade ou 

pasaporte, o sector ao que pertence e o seu domicilio para os efectos de notificación. Nel deberanse 

concretar, con suficiente clareza, os feitos que orixinan a reclamación, o motivo e o alcance da 

pretensión formulada e o pedimento que se dirixa ao valedor universitario. 

3. O escrito da reclamación presentarase con liberdade de forma, sen prexuízo da existencia de 

impresos que faciliten a presentación da reclamación por parte das persoas interesadas, que 

ademais poderán solicitar asesoramento para cubriren os impresos ou presentaren os seus propios 

escritos de reclamacións. 

Artigo 16 

1. O valedor universitario contará cun rexistro propio, non integrado no sistema xeral de rexistros 

da Universidade da Coruña, aínda que deberá estar en coordinación con el. Este rexistro terá 

carácter reservado co fin de garantir a confidencialidade dos asuntos tramitados e, especialmente, 

a identidade de quen formalice a solicitude de intervención do valedor universitario. 

2. O valedor universitario rexistrará e emitirá un xustificante de recepción de todas as reclamacións 

presentadas que admitirá ou non, motivadamente, no prazo máximo de quince días hábiles. Non 

admitirá as reclamacións anónimas, as formuladas con insuficiente fundamento ou inexistencia de 

pretensión e todas aquelas outras cuxa tramitación prexudiquen dereitos lexítimos de terceiras 

persoas. 

 

3. Tampouco entrará no exame daquelas reclamacións que estiveren pendentes de resolución nun 

proceso xudicial ou nun expediente administrativo. E suspenderá calquera actuación se, no 

transcurso da súa tramitación, se iniciar un procedemento administrativo ou se interpuxer 

demanda ou recurso perante os tribunais de xustiza. 

Artigo 17 

1. Admitida a reclamación, o valedor universitario adoptará as medidas de investigación que 

considere necesarias para o esclarecemento dos feitos. Nestes casos, dará conta do contido 

substancial do escrito á persoa ou ao órgano administrativo pertinentes para que, no prazo de 

quince días hábiles, fagan as alegacións oportunas, entreguen a documentación conveniente ou 

comparezan para informar. Se se obviasen tales requirimentos, o valedor universitario informará 

deles á autoridade universitaria que corresponda para esta proceder en consecuencia. 

2. Ademais, durante esta fase de instrución, o valedor universitario poderá acudir a calquera 

dependencia da Universidade para comprobar todos os datos que fosen necesarios, facer as 

entrevistas persoais debidas ou proceder ao estudo da documentación necesaria. Para tales 
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efectos, terá acceso a todo expediente ou documentación administrativa que teña relación coa 

investigación, sen prexuízo do que dispoña a lexislación vixente sobre a protección de datos 

persoais. 

3. A información obtida durante a tramitación deste procedemento terá carácter estritamente 

confidencial. 

Artigo 18 

1. O valedor universitario resolverá no prazo de tres meses desde que foi presentada a reclamación. 

2. Deberá notificarlles formalmente a súa resolución ás persoas interesadas. Tamén a comunicará 

ao órgano universitario afectado, coas suxestións ou as recomendacións que considere 

convenientes para a emenda, no seu caso, das deficiencias apreciadas. 

3. As decisións e as resolucións do valedor universitario non teñen a consideración de actos 

administrativos e non serán obxecto de ningún recurso. Tampouco son xuridicamente vinculantes 

e non modificarán por si propias acordos ou resolucións emanadas dos órganos da Universidade da 

Coruña. 

Capítulo II 

De oficio 

 

Artigo 19 

Se o valedor universitario tiver coñecemento fidedigno de feitos que puidesen atentar contra 

dereitos de calquera membro da comunidade universitaria, individual ou colectivamente, ou do 

mal funcionamento administrativo dalgunha unidade, pode iniciar unha investigación de oficio, de 

conformidade co disposto nos artigos 16 e 17 deste regulamento, que daría lugar a un informe e 

que sería remitido ás partes interesadas ou ás autoridades universitarias correspondentes para 

repararen estes feitos ou erros. 

Capítulo III 

De mediación e conciliación 

Artigo 20 

1. Con aceptación expresa das partes implicadas, o valedor universitario iniciará os actos de 

mediación e de conciliación conducentes á solución pactada dos conflitos que se produciren entre 

membros da comunidade universitaria. 

2. As solicitudes de mediación e de conciliación formalizaranas as persoas interesadas no Rexistro 

do valedor universitario mediante escrito asinado polas dúas partes e en que se conteñan os seus 

datos persoais, os sectores aos que pertencen e os seus enderezos para os efectos de notificación. 

Nel concretaranse con clareza os feitos que motivan a solicitude, o alcance da pretensión que se 

formula e o pedimento mediador ou conciliador que se dirixa ao valedor universitario. 

3. O valedor universitario, no desenvolvemento da súa actuación, servirase dos medios que 

considere adecuados para lograr unha solución pactada do conflito. Os acordos que resultaren da 

sesión de mediación ou da de conciliación poderán recollerse nunha acta que deberá figurar 

asinada polo valedor universitario e polas persoas que solicitaran a mediación ou a conciliación. Só 

terán carácter vinculante entre as partes implicadas os acordos adoptados en conciliación. 
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Titulo V 

Informes e recomendacións 

Artigo 21 

1. O valedor universitario poderá presentar perante os órganos colexiados da Universidade da 

Coruña os informes que entenda oportunos, por iniciativa propia ou cando así sexa requirido por 

unha quinta parte dos membros do órgano colexiado correspondente. 

2. Tamén poderá formularlles aos distintos órganos da Universidade da Coruña recomendacións e 

suxestións sobre a protección dos dereitos dos membros da comunidade universitaria, que en 

ningún caso poderán revisar ou revogar resolucións ou actos administrativos. 

Titulo VI 

Memoria anual 

Artigo 22 

1. O valedor universitario presentará nunha sesión do Claustro da Universidade unha memoria 

anual sobre a xestión realizada durante o curso académico e os seus obxectivos para o seguinte 

curso. A memoria deberá conter información, cando menos, sobre o número e o tipo de 

reclamacións presentadas, as reclamacións obxecto de investigación, o resultado destas e as 

recomendacións e suxestións xerais formuladas para a mellora do funcionamento da Universidade 

da Coruña. 

2. Na memoria anual non constarán datos persoais que permitan a identificación das persoas 

interesadas no procedemento de investigación. 

3. Para coñecemento da comunidade universitaria, a memoria será divulgada e unha copia desta 

será enviada a todos os órganos colexiados e unipersoais da Universidade. 
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Título VII 

Reforma do Regulamento do Valedor Universitario 

Artigo 23 

1. A modificación do presente regulamento compete ao Claustro da Universidade da Coruña. 

2. A iniciativa para a modificación deste regulamento corresponde ao propio valedor universitario 

ou a un terzo dos membros do Claustro universitario. A iniciativa deberá ir acompañada da relación 

detallada dos preceptos e das disposicións cuxa modificación se propón e do seu texto alternativo. 

3. A aprobación da modificación esixirá o voto afirmativo da maioría absoluta dos membros do 

Claustro, en sesión convocada para o efecto 

. 

Disposición derrogatoria 

Quedan derrogadas todas aquelas disposicións que ditaron os órganos da Universidade da Coruña, 

de rango inferior ou igual, que se opoñan ao disposto na presente normativa e sinaladamente o 

Regulamento da Comisión de Garantías, aprobado polo Claustro Universitario na súa sesión do 3 

de abril de 2002. 

 

 

Disposición final 

O presente regulamento entrará en vigor aos vinte días seguintes da súa aprobación polo Claustro. 

O seu texto darase a coñecer entre a comunidade universitaria a través daqueles medios que 

garantan a súa difusión. Incluirase igualmente o seu texto nas memorias anuais que elabore o 

valedor universitario desde ese momento. 

. 
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