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En cumprimento do establecido no artigo 104.3 dos 
Estatutos da Universidade da Coruña e no artigo 22 do 
Regulamento da Valedora Universitaria, é obrigado pre-
sentar ante o Claustro desta institución un informe da 
xestión correspondente ao curso 2018/19.

Despois de ser elixida polo Claustro da Universidade 
da Coruña na súa sesión do 23 de abril de 2019, comecei 
o meu labor como valedora universitaria a mediados do 
segundo cuadrimestre do curso 2018/19.

Quero comezar agradecendo ao Claustro a confian-
za que depositou en min para desenvolver esta tarefa. 
Desde ese momento traballo para cumprir coa misión 
encomendada seguindo os principios de independencia, 
obxectividade e autonomía. Tamén agradezo ao profesor 
Enrique Martínez Ansemil, o meu predecesor neste pos-
to, a axuda e a colaboración que me prestou para facer 
máis doada a miña incorporación. Como membro da 
comunidade universitaria, así mesmo, quero agradecer-
lle os oito anos que dedicou a traballar con intensidade 
e vocación como valedor desta universidade. Agradezo 
igualmente a Rosa González Romero e a María Goretti 
Losada Acero a súa colaboración na elaboración desta 
memoria.

Neste documento dáse conta ao Claustro das 
queixas e consultas recibidas ao longo curso 2018/19. 
Respectei integramente o texto das queixas que foron 
tratadas e redactadas polo profesor Martínez Ansemil; 
correspondéronme, como actual valedora, os casos e 
queixas recibidos nos meses de maio a agosto de 2019. 
Precisamente porque se trata dunha memoria compar-
tida, o seu formato mantense similar ao das anteriores.

O traballo habitual da Valedora Universitaria consiste 
nas seguintes tarefas:

a) Atender consultas que, algunhas veces, poden 
resolverse telefonicamente, mediante xestións persoais 
ou redirixindo a consulta ante o órgano ou a unidade 

pertinente. En xeral, para estes casos, salvo que se 
observe algunha disfunción, non cómpre elaborar dita-
mes nin recomendacións, aínda que a resposta pode 
que non sexa inmediata, ao se necesitar facer consultas 
aos órganos que proceda.

b) Atender as queixas recibidas que, unha vez admi-
tidas a trámite, se rexistran como tales. Nestes casos, 
cómpre dar unha resposta á persoa ou ao colectivo que 
presentou a queixa, a cal, unha vez redactada, se envía a 
todas as persoas ou aos órganos implicados. As respos-
tas inclúen un informe e, en ocasións, recomendacións. 

En xeral, son casos máis complexos, en que a Valedora 
solicita todos aqueles informes que considera necesa-
rios para poder clarificar o asunto obxecto da queixa.

c) A Valedora tamén desempeña funcións de media-
ción, sempre que esta sexa solicitada polas dúas partes 
dun conflito.

d) Coa valoración que día a día se fai dos temas que 
chegan á oficina da Valedora Universitaria, esta pode 
actuar de oficio se considera que existe un tema que 
mereza ser tratado por esa vía. 

e) Tamén, dentro das súas competencias, a Valedora 
coopera cos diferentes órganos de goberno da 
Universidade da Coruña para buscar solucións conxun-
tas aos problemas que se detectan e corrixir posibles 
irregularidades ou incumprimentos. Para isto, de ser o 
caso, elabora informes e recomendacións que son remi-
tidos a aquelas persoas ou aqueles órganos con compe-
tencias nas diferentes materias e que teñan capacida-
de executiva, co obxectivo de que tomen as decisións 
oportunas para resolver ou sequera paliar o problema 
detectado.

No seguinte apartado dáse conta das consultas e 
queixas recibidas ao longo do curso 2018/19.

ANA DOROTEA TARRÍO TOBAR VALEDORA UNIVERSITARIA



3VOLTAR AO ÍNDICE

Durante o curso 2018/19, entre o 1 de setembro de 
2018 e o 31 de agosto de 2019, tratáronse na oficina da 
Valedora Universitaria un total de 129 casos, entre os 
que se inclúen consultas, queixas, reclamacións e actua-
cións de oficio.

Indicamos na introdución cal é o tratamento habi-
tual que se dedica ás consultas e as queixas. A conti-
nuación, recollemos unha relación das consultas recibi-
das, para cada unha das cales se recolle o colectivo a 
que pertence a persoa que a fixo, o centro ou servizo da 

Universidade da Coruña implicado, a data en que se rea-
lizou a consulta e o asunto que foi o obxecto da consulta.

Para as queixas ou reclamacións sinalamos, en cada 
unha, o número de rexistro, a data en que se presen-
tou e a data de inicio e resolución do caso, así como a 
causa da reclamación. Ademais, menciónanse en cada 
caso os órganos que interviñeron na resolución, e faise 
unha breve exposición de como se resolveu o asunto, 
así como se recollen aquelas recomendacións ou con-
clusións máis relevantes.

1. CONSULTAS

Para cada consulta efectuada á Oficina da Valedora 
Universitario consígnanse os seguintes datos:

•  O colectivo a que pertence quen a formula.
•  O centro ou servizo implicado.
•  A data en que se realiza a consulta.
•  O asunto obxecto de consulta.

COLECTIVO

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

PAS

Estudantes

CENTRO/SERVIZO

ETS de Arquitectura

Secretaría Xeral

Fac. de Economía e Empresa

EU de Deseño Industrial

Fac. de Humanidades e Doc.

Fac. de CC. da Educación

ETS de Arquitectura 

Fac. de Fisioterapia

Fac. de Fisioterapia

Vic. de Estudantes, Participación 

e Extensión Universitaria

Fac. de Fisioterapia

Fac. de CC. do Traballo

Xerencia

Fac. de CC. da Saúde

DATA

Setembro/2018

Setembro/2018

Setembro/2018

Setembro/2018

Setembro/2018

Setembro/2018

Setembro/2018

Outubro/2018

Outubro/2018

Outubro/2018

Outubro/2018

Outubro/2018

Outubro/2018

Outubro/2018

ASUNTO

Recoñecemento de créditos de FP

Premios extraordinarios de fin de carreira

Trámite simplificado do TFG

Cualificación dunha materia

Cualificación do tribunal do TFM

Funcionamento dun máster

Validación de materias

Reclamación dunha cualificación

Reclamación dunha cualificación

Denegación da bolsa do MEC

Denegación de recurso

Comportamento dun alumno

Compatibilidade do traballo coa saúde

Guías docentes

CONSULTAS 
E QUEIXAS
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PAS

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

PDI

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudante

Estudantes

Estudantes

PAS

Estudantes

PDI

Estudantes

Vicerreitoría de Oferta Académica 
e Innovación Docente

Fac. de Dereito

Fac. de Economía e Empresa

ETS de Náutica e Máquinas

Fac. de Filoloxía

ETS de Arquitectura

Fac. de Economía e Empresa

Fac. de Filoloxía

Fac. de Economía e Empresa

Fac. de Socioloxía

ETS de Arquitectura

EU de Deseño Industrial

ETS de Arquitectura

Fac. de CC. do Deporte 
e a Educación Física

Fac. de CC. da Educación

Fac. de Economía e Empresa

Fac. de CC. do Deporte 
e a Educación Física

ETS de Arquitectura

ETS de Náutica e Máquinas

Fac. de CC. do Deporte 
e a Educación Física

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

ETS de Arquitectura

ETS de Arquitectura

Fac. de Socioloxía

Fac. de Economía e Empresa

EU de Enfermaría

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

Fac. de Ciencias

Fac. de Ciencias

Vicerreitoría de Oferta Académica 
e Innovación Docente

Fac. de Filoloxía

ETS de Arquitectura

ETS de Arquitectura

Fac. de Ciencias

Fac. de Socioloxía

Fac. de Ciencias

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

Xerencia

Fac. de Socioloxía

ETS de Náutica e Máquinas

ETS de Náutica e Máquinas

Outubro/2018

Outubro/2018

Outubro/2018

Novembro/2018

Novembro/2018

Novembro/2018

Novembro/2018

Novembro/2018

Novembro/2018

Novembro/2018

Novembro/2018

Novembro/2018

Decembro/2018

Decembro/2018

Decembro/2018

Decembro/2018

Xaneiro/2019

Xaneiro/2019

Xaneiro/2019

Xaneiro/2019

Xaneiro/2019

Xaneiro/2019

Xaneiro/2019

Xaneiro/2019

Xaneiro/2019

Febreiro/2019

Febreiro/2019

Febreiro/2019

Febreiro/2019

Febreiro/2019

Febreiro/2019

Febreiro/2019

Febreiro/2019

Marzo/2019

Abril/2019

Abril/2019

Abril/2019

Abril/2019

Maio/2019

Maio/2019

Xuño/2019

Adaptación ou non aos novos plans

Matrícula de máster

Defensa do TFG

Matrícula a tempo parcial

Oportunidade adiantada

Criterios de avaliación

Falta de docencia por baixa do profesor

Dereito a ser examinado

Convocatoria adiantada

Validación de materias

Guía docente

Matrícula fóra de prazo

Informe sobre unha guía docente

Revisión dun exame

Recoñecementos

Cualificación dun traballo

Oportunidades da convocatoria

Reclamación dunha cualificación

Dereitos do estudantado

Revisión e reclamación de exames

Publicidade das cualificacións

Situación laboral

Situación laboral

Presentación do TFG

Titora do TFG

Asesoramento ante unha reclamación

Desacordo coa cualificación

Queixa sobre a docencia dun PDI

Mal funcionamento dun máster

Dificultades dos estudos a tempo parcial

Dereitos e obrigas da matrícula a tempo parcial

Pago de taxas por denegación de bolsa

Suspensión da lectura do TFM

Anomalías na guía docente dunha materia

Prácticas en empresas

Anulación dunha pregunta de exame

Solicitude de expediente académico

Permisos

Denegación dun recurso

Datas de concesión de quinquenios

Prácticas en empresas
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Estudantes

Estudantes 

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

 

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

Reitor

Fac. de Dereito

Fac. de Ciencias

EU de Enfermaría

Fac. de Ciencias

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

Fac. de CC. da Educación

Fac. de CC. da Educación

Fac. de Economía e Empresa

Fac. CC. da Educación

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

EU de Arquitectura Técnica

Fac. de Socioloxía

EU de Arquitectura Técnica

ETS de Arquitectura

Fac. de Humanidades e Doc.

Fac. de Economía e Empresa

Fac. de Filoloxía

Fac. de CC. da Educación 

Fac. de Economía e Empresa

Fac. de CC. da Comunicación

Fac. de Dereito

Xuño/2019

Xuño/2019

Xuño/2019

Xuño/2019

Xuño/2019

Xuño/2019

Xuño/2019

Xuño/2019

Xuño/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Xullo/2019

Agosto/2019

Reclamación da nota das prácticas en empresas

Convocatoria das bolsas da OCV

Desacordo coa cualificación e revisión

Reclamación dunha cualificación

Erro xeral nas notas dunha materia

Reclamación da nota

Reclamación da nota do TFG

Desconformidade cunha acusación de plaxio

Discapacidade

Nota da convocatoria de xullo

Consulta de recurso de reposición

Dereito á elección de horario

Imposibilidade de facer a inscrición nun máster

Axudas de custo por asistencia a reunións

Convocatoria de prazas de PDI

Consulta sobre titorías obrigatorias

Imposibilidade de matrícula en optativas

Non poder realizar a oportunidade de xullo

Erro na nota da tese doutoramento

Optativas para optar á mención

Problema cos prazos de matrícula

Non poder optar á convocatoria de xullo

Problema coa matrícula
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Con data do 21/09/2018 segue sen recibir a resolución dunha reclamación que 
presentou o 19/07/2018 sobre a cualificación dunha materia. Presenta queixa 
polo incumprimento do deber de ditar resolución expresa en prazo e solicita que 
o informe da data en que debe entenderse desestimada a súa reclamación por 
silencio administrativo.

Dirección do centro e normativa.

Tras comprobar que o prazo fixado no procedemento aínda non rematara, con-
tactamos coa dirección do centro para interesarnos polas previsións para a súa 
resolución e informamos o alumno do prazo e das previsións. O mesmo día en 
que remataba o prazo (28/09/2018), o alumno contáctanos porque aínda non 
recibira a resolución, ao que lle respondemos que debe agardar uns días, e que, 
se finalmente non lle chega, nolo comunique.

O 02/10/2018 o alumno preséntase na nosa oficina coa resolución, que lle foi 
enviada en prazo (rexistro de saída do 26/09/2018). Amósase desconforme con 
ela e informámolo dos pasos que debe seguir se, como parece, desexa conti-
nuar coa súa reclamación.

O 04/10/2018 enviámoslle o informe correspondente á súa solicitude do 
21/09/2018, en que se recolle o seguinte:

• Revisado o prazo máximo en que cabería agardar normalmente que se pro-
ducira a resposta en cumprimento das Normas de avaliación, revisión e recla-
mación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario da 
Universidade da Coruña, apréciase que dito prazo remata o 28/09/2018, o que a 
secretaria desta oficina xa lle comentara por vía telefónica o 24/09/2018.
• Tras comunicarme vostede por teléfono, o 28/09/208 pola mañá, que aínda 
non tiña recibida a resolución, suxírolle que pregunte na administración do seu 
centro por se lla tiñan xa enviado ou estaban a piques de facelo, tendo en conta 
que o correo coa notificación podía tardar en chegarlle uns días.
• 02/10/2018, preséntase vostede na miña oficina e amósame a resolución que 
lle foi enviada en prazo, con data de rexistro de saída do 26/09/2018.

O informe remata indicándolle a forma de proceder se desexaba proseguir coa 
súa reclamación sobre a cualificación da materia.

Reclamante: Alumno

Inicio: 21/09/2018 

Remate: 04/10/2018

CASO 707/484  Data 21/09/2018

Motivo

Actuacións

Resolución

Para cada queixa ou reclamación que se presenta 
na Oficina da Valedora Universitaria consígnanse os 
seguintes datos:

• O número con que queda rexistrado o caso.

• A data con que se presenta o caso; o número de 
rexistro avanza normalmente en paralelo coa data de 
presentación da queixa, pero en ocasións non existe 
unha clara correspondencia por se trataren de casos 
que inicialmente chegaron á Oficina como simples 
consultas e que, co tempo, acaban derivando en ver-
dadeiras queixas ou reclamacións.

• O motivo da reclamación, entendendo como tal o 
que manifesta a parte reclamante, independentemen-
te da súa veracidade e de que lle asista ou non a razón.

• A data de inicio das actuacións, tomando como 
tales os primeiros pasos dados de cara á resolución 

da queixa: análise de normativa ou contacto con algún 
órgano ou servizo.

• Os órganos e/ou servizos contactados e/ou a 
consulta de normativa para o efecto ou de abundan-
te documentación. Baixo a denominación xenérica de 
“dirección do centro” inclúese xeralmente o contac-
to directo con decanos/as ou directores/as de centro, 
mais tamén, en determinados casos, con outros car-
gos da dirección. De maneira semellante debe enten-
derse tamén as actuacións con determinadas vicerre-
itorías, direccións de departamento e outros órganos 
citados de forma xenérica.

• A resolución da reclamación, incluídos os aspectos 
máis relevantes e, de ser caso, os órganos e/ou servi-
zos aos que se lles remite o informe.

• A data da resolución, ou de remate do seguimen-
to do caso.

2. QUEIXAS
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Unha exalumna da UDC envía, a través do Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, 
diversa documentación e anotacións manuscritas, todo isto acompañado dun 
oficio en que solicita: «su inestimable estudio».

Normativa.

Unha vez vista a documentación e analizada a situación, o 26/09/2018 envíaselle 
un escrito en que se lle notifica a inadmisión a trámite da súa solicitude, que se 
motiva no incumprimento destes preceptos:

• Non ser vostede membro da comunidade universitaria da UDC. 
[Art. 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...].
Art. 15.1. Calquera membro da Universidade da Coruña que invoque un intere-
se lexítimo poderá dirixirse, sen ningunha restrición, ao Valedor Universitario.]

• As reclamacións interpostas por vostede durante o seu período como alumna 
do Máster Universitario en ***, esgotaron a vía administrativa. 
[Art. 12.1. O valedor universitario supervisará as actividades... 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.]

• No seu escrito non se concretan con suficiente clareza os feitos que orixinan 
a reclamación nin o motivo e o alcance da pretensión formulada.
[Art. 15.2. As reclamacións formularaas a persoa interesada mediante a presen-
tación dun escrito... 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.]

Reclamante: Allea

Inicio: 21/09/2018 

Remate: 04/10/2018

CASO 708/485  Data 21/09/2018

Motivo

Actuacións

Resolución

Solicitan ao reitor a desistencia parcial da súa matrícula e resúltalles denegada 
por non concorrer circunstancias excepcionais debidamente motivadas.

Previamente pediran información sobre como poder optar a bolsas completas, 
tendo en conta que ao matricularse solicitarían o recoñecemento de materias. 
Desde a Sección de Bolsas informáranas de que terían que matricularse dun 
mínimo de 60 créditos, e así o fixeran. 

Unha vez matriculadas, cando acoden á Sección de Bolsas para achegar os 
documentos necesarios, dinlles que o fixeran mal, pois non podían exceder os 
27 créditos en materias optativas. Nese momento xa se lles realizara o recoñe-
cemento de créditos e non se lles daba a opción de dar marcha atrás. A única 
solución que lles ofrecían era enviar unha solicitude ao reitor para anular a matrí-
cula e pedir a devolución dos prezos pagados nas materias que colleran de máis 
para optar á bolsa completa, toda vez que a súa solicitude resultaba inviable.

Sección de Estudos de Grao.

Após presentaren a súa queixa, concértase unha cita coas interesadas para o 
08/10/2018, ao tempo que localizamos a persoa que levou a reclamación na 
Reitoría. 

Ao ter coñecemento, por parte da xefa da Sección de Estudos de Grao, de 
que as alumnas viñan de reunirse con ela e presentaran un recurso de reposi-
ción, informámolas de que, de acordo co Regulamento do Valedor Universitario 
debiamos interromper a nosa intervención no asunto.

Recl.: Varias alumnas

Inicio: 04/10/2018  

Remate: 05/10/2018

CASO 709/486   Data 27/09/2018

Motivo

Actuacións

Resolución
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Quéixase de dous problemas que lle afectan no campus en que estuda: a falta 
de aparcadoiro e a falta dun espazo reservado con microondas para comer de 
friameira.

Responsable da Administración de Centros Externos da UDC e Vicerreitoría de 
Estudantes, Participación e Extensión Universitaria (VEPEU).

Logo de contactar coa responsable da Administración de Centros Externos da 
UDC e coa VEPEU, infórmase o interesado de que as queixas ou reclamacións 
que se presenten ante o Valedor Universitario deben vir precedidas de pronun-
ciamentos ou actuacións dos órganos ou servizos competentes na cuestión. 
Así as cousas, debería primeiro formular unha solicitude razoada por escrito ao 
órgano competente, e logo acudir ante nós en caso de que a dita solicitude lle 
fose denegada e non estivese conforme cos motivos da denegación. Mais, ao 
tempo, indícaselle o seguinte:

Como queira que nesta oficina pode atenderse a consultas dos interesados con 
anterioridade ás súas eventuais presentacións de solicitudes ante os órganos 
de goberno, doulle traslado dunha información que podería serlle de utilidade 
para valorar a situación e, de consideralo oportuno, presentar unha solicitude 
onde corresponde:

Aparcadoiros
Aparcadoiro da Facultade en ***
A xestión directa deste pequeno aparcadoiro corresponde á Facultade. Os órga-
nos de goberno (dirección do centro) e de representación (xunta de centro) 
deste centro deben velar por un uso racional e axustado a dereito dos espazos 
dispoñibles.

Outros aparcadoiros
O resto dos aparcadoiros universitarios da zona son responsabilidade directa 
da Administradora de Centros e Servizos Externos, depende da Xerencia da 
universidade.

No primeiro aparcadoiro que está nun segundo centro próximo á Facultade en 
***, ocupa un espazo de tránsito do alumnado dun Colexio público de ensino 
primario. Até decembro de 2017 este aparcadoiro estaba ateigado de coches, 
dándose situacións de auténtico risco que non podían ser asumidas pola univer-
sidade ao non dispoñer de barreiras nin de persoal para deslindar con garantías 
o acceso peonil para este alumnado e aos familiares do espazo para aparcar. 
Mesmo nunha ocasión unha ambulancia non puido acceder á porta do Colexio 
para trasladar a un neno que precisaba atención inmediata.

O segundo aparcadoiro do segundo centro, ten una entrada propia e un peque-
no número de prazas ao servizo das dependencias do propio edificio.

No terceiro centro, está o terceiro aparcadoiro no que hai un número de prazas 
moi limitado, que están para dar servizo ás dependencias do propio centro. O 
aparcadoiro precisa tamén de ser ocupado polo servizo que realiza os labores 
de mantemento do parque adxacente. Abrir este pequeno espazo ao alumnado, 
semella unha cuestión dificilmente viable, e máis tendo en conta a falta de per-
soal para xestionar o seu uso.

Espazo para comida de tupper e microondas
Este tipo de prestacións estanse a dar na maioría dos centros. Aínda que des-
de a Vicerreitoría de Estudantes confírmannos que non hai ningunha norma na 
UDC que obrigue a dalas, sería desexable que existiran en todos eles. Porén, 
corresponde ao propio centro valorar as dispoñibilidades reais de espazo e 
outras circunstancias que puideran darse, como unha posible afectación ou non 
ao mantemento da cafetería no centro.

Consideracións finais
Ao meu entender, as cuestión que vostede prantexa non veñen tanto de que 
non se intenten solucionar os problemas no campus por estar illados senón 
das limitacións que se derivan dunhas infraestruturas e duns presupostos cunha 

Reclamante: Alumno

Inicio: 02/10/2018 

Remate: 30/10/2018

CASO 710/487  Data 01/10/2018

Motivo

Actuacións

Resolución
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capacidade limitada por mor da súa localización e/ou da precariedade dos recur-
sos económicos da universidade, que se finanza en gran medida con fondos 
públicos.

En todo, caso se vostede decide realizar as preceptivas solicitudes formais aos 
correspondentes órganos de goberno do centro e/ou da universidade, e logo de 
serlle resoltas considera que se están a conculcar dereitos que lle asisten, non 
dubide en dirixirme as queixas ou reclamacións que estime oportunas. Toda 
queixa ou reclamación que chega á nosa oficina seguindo o procedemento esta-
blecido é analizada a fondo no contexto da defensa dos dereitos e liberdades de 
quen a presenta e dos demais membros da comunidade universitaria.

Empezaron o curso o día 10/09/2018 con dúas materias sen docencia asignada 
e continúan nesa situación.

Solicitan unha compensación económica polas horas dos créditos propios de 
cada materia que non se impartiu, así como unha compensación polas horas de 
clase perdidas que terán que recuperar de maneira autónoma cando se incorpo-
re o/a novo/a docente.

Dirección do centro, dirección do departamento e Vicerreitoría de Profesorado 
e Planificación Docente.

As actuacións levadas a cabo desde a oficina do Valedor Universitario e a reso-
lución emitida recóllense a seguir:

Informe sobre o caso de referencia 711/488 relativo á cobertura da docen-
cia de dúas materias do 1.º cuadrimestre do grao en ***

Información recompilada
O 10/10/2018, tres alumnas, que se presentan como as únicas (agás unha alum-
na Erasmus) que están matriculadas en dúas materias do 3.º curso do grao en 
***, diríxense a min para manifestarme que seguen sen docencia nesas mate-
rias despois de que o comezo do curso tivera lugar o 10/09/2018. Comentan 
que pagaron uns créditos que non se lles están a impartir e que están perdendo 
un tempo necesario para abordar todos os contidos que engloban as materias e 
piden unha compensación económica.

O 11/10/2018, tras conversar coa decana da Facultade de *** e co secretario do 
Departamento de *** (en que está integrada a Área de ***, da que depende a 
docencia desas materias) envío senllos oficios á decana e á directora do depar-
tamento e solicítolles información sobre os feitos denunciados e as actuacións 
levadas a cabo no ámbito das súas respectivas competencias.

A resposta da directora do departamento adiántase o propio día 11/10/2019 a 
través do correo electrónico e achégase a modo de documento o 15/02/2019 
(anexo I).

O 16/10/2018, tras conversar co vicerreitor de Profesorado e Planificación 
Docente, solicítolle o reenvío de dous correos electrónicos que me comen-
ta que foran enviados por indicación súa desde o Negociado de Planificación 
do PDI á directora do Departamento de *** para solicitarlle a reasignación da 
docencia que tiña asignada no primeiro cuadrimestre a profesora que causou 
baixa. O envío deses correos prodúcese o propio día 16/10/2018 (anexo II).

Ás 15:00h do propio 16/10/2018 contacto coa primeira asinante da reclamación 
para comunicarlle a información dispoñible nese momento. Ás 15:10 h e ás 
15:29 h dese mesmo día recibo senllos correos da directora e do secretario do 
departamento en que me remiten unha información que complementa a que se 
recolle no documento que figura como anexo I (anexos III e IV).

Reclamante: Alumnado 

Inicio: 11/10/2018 

Remate: 28/02/2019  

CASO 711/488  Data 10/10/2018

Motivo

Actuacións

Resolución
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A resposta da decana ao meu oficio do 11/10/2018 adiántase por correo electró-
nico o 18/10/2018 e ten entrada na nosa oficina con data 23/10/2019 (anexo V).
O 19/10/2018, e seguindo as indicacións da nosa oficina de que nos manteñan 
informados de calquera cuestión que se produza a respecto da cobertura da 
docencia, a primeira asinante da queixa envíame un correo electrónico en que 
me comunica que o 17/10/2018 se fixeron públicos os criterios para a valoración 
de méritos e que, ao parecer, o comezo da avaliación dos concursantes se apra-
zara ao día seguinte ante a falla de modelos para a cualificación.

Desde a nosa oficina contactamos de novo coa Vicerreitoría de Profesorado o 
24/10/2018 para interesarnos polo asunto. Confírmannos que a comisión se reu-
niu por primeira vez o 17 de outubro, mais que o proceso de avaliación aínda 
non rematara debido a que se presentaran 16 candidatas/os en prazo.

A finais de outubro e primeiros de novembro contactamos co decanato en repe-
tidas ocasións interesándonos pola resolución da convocatoria e, como queira 
que a docencia seguía sen cubrirse pasados 2/3 do período dedicado á docen-
cia das materias do 1.º cuadrimestre, o 19/11/2018 envío un oficio ao vicerreitor 
de Profesorado, outro á decana e outro á directora do Departamento para soli-
citarlles que, cadaquén na medida das súas competencias me informe en deta-
lle sobres as actuacións levadas a cabo a respecto da cobertura da docencia da 
praza vacante.

O 20/11/2018 a primeira asinante da queixa infórmame de que seguen sen 
docencia, pero a decana convocounas para unha reunión informativa para o día 
seguinte.

O 26/11/2018 recibo o informe da directora do Departamento de *** (anexo VI).
O 21/12/2018 recibo o informe da decana da Facultade de *** (anexo VII).
O 25/01/2019 recibo o informe do vicerreitor de Profesorado (anexo VIII).

Consideracións sobre o caso

Sexa cal for a dilixencia na solicitude da convocatoria dunha praza cando a baixa 
ten lugar inesperadamente a finais do mes de agosto, e mesmo que a praza saia 
a concurso polo procedemento de urxencia, non cabe esperar que a súa cober-
tura se produza antes de que transcorra un mínimo de tres a catro semanas.
A solicitude dunha praza de profesor/a contratado interino de substitución polo 
procedemento de urxencia para cubrir a docencia vacante na Área de *** apró-
base en Consello de Departamento o 05/09/2018, mais non é ata o 18/09/2019 
cando se autoriza a súa convocatoria pola Vicerreitoría, e é finalmente publica-
da na Sede Electrónica da UDC o 20/09/2019 (praza n.º 18/1012). Por diversas 
razóns, incluído o elevado número de concursantes, pero tamén por mor dun-
ha dilación moi considerable do tempo entre a proposta de resolución publicada 
pola comisión (29/10/2018) e a toma de posesión da Dra. *** como nova pro-
fesora (contrato efectivo con data 01/12/2018), consumiuse preto do 80% do 
período de docencia do cuadrimestre sen que ninguén se ocupase da docencia 
das materias en cuestión.

No entanto, a lentitude con que se desenvolveu o procedemento de contra-
tación da nova profesora non é a cuestión na que debemos poñer o foco de 
maneira prioritaria. A cobertura da docencia tería sido mesmo do 100%, des-
de o inicio do curso, se se cumprise e fixese cumprir co procedemento para a 
elaboración do plan de organización docente (POD) 2018/2019, aprobado en 
Consello de Goberno do 26/04/2018, cuxo apartado 2.5 recolle: “Os departa-
mentos deberán cubrir obrigatoriamente co profesorado existente a docencia 
das materias anuais, das materias cuadrimestrais que se imparten no primei-
ro cuadrimestre do curso e a oferta de dirección de TFG e TFM que se teña 
que realizar ao inicio do curso académico, de xeito que se garanta o comezo da 
docencia...”. Non atender aos requirimentos que ao respecto se enviaron desde 
a Vicerreitoría ao Departamento (correos dos días 3 e 13 de setembro) e ignorar 
o chamamento que en tal sentido fixo a directora do Departamento ao profeso-
rado da área (correo do 10 de setembro) supón, a priori, un claro incumprimento 
de responsabilidades que non pode ser tolerado de ningunha maneira.
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Comprendo os problemas a que se enfronta o profesorado de calquera área de 
coñecemento que se vexa abocado a facerse cargo precipitadamente dunha 
docencia que talvez non teña mesmo impartido con anterioridade, e máis aínda 
se se trata dunha área cun pequeno número de docentes. Porén, se a reparti-
ción desa docencia se fai, como corresponde, atendendo en primeiro lugar ao 
criterio de especialización de cada docente (artigo 95.2 da Lei 6/2013, do 13 
de xuño, do sistema universitario de Galicia: “Na elección de materias que se 
imparten conforme o plan de ordenación docente, atenderase preferentemente 
á especialización docente de cada profesor ou profesora...”), e se se procede 
a unha repartición solidaria das tarefas entre o profesorado para facer fronte á 
situación sobrevida, todo resulta moito máis doado.

En todo caso, corresponde ao Departamento e a Reitoría (cadaquén na medi-
da das súas responsabilidades) velar polo cumprimento das normas, utilizando 
para iso todas as medidas ao seu alcance.

Talvez mesmo, no caso concreto que nos ocupa, podería terse chegado a unha 
solución de consenso que levase á cobertura total da docencia de todas as 
materias impartidas polo profesorado da área no primeiro cuadrimestre, sen 
causar apenas prexuízos ao profesorado nin ao alumnado. Estoume a referir 
aquí á posibilidade de chegar a un acordo unánime co moi escaso alumnado da 
titulación que se veu afectado pola baixa, de xeito que o tempo de dedicación 
previsto para o seguimento doutras materias do mesmo cuadrimestre se vise 
incrementado a custa do tempo reservado para a docencia das materias obxec-
to da vacante, recuperándose finalmente este a custa das primeiras tras a incor-
poración da/o nova/o docente. Obviamente, isto debería ir acompañado dun fir-
me compromiso de máxima celeridade na convocatoria da praza, na resolución 
do concurso e na formalización do contrato para a cobertura da vacante por par-
te de todos os axentes implicados.

No seu informe do 19/12/2018 (rexistro do 21/12/2018), a decana comenta 
como a nova docente e o alumnado afectado abordaron a situación e acordaron 
unha solución para paliala.

No que respecta á compensación económica solicitada polas interesadas, infor-
mo que a figura do Valedor Universitario se establece na estrutura organizativa 
das universidades para velar polo respecto aos dereitos e ás liberdades dos pro-
fesores, estudantes e persoal de administración e servizos, ante as actuacións 
dos diferentes órganos e servizos universitarios (disposición adicional decimo-
cuarta da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades), polo que 
só procedería a miña intervención en caso de ter sido previamente reclamada a 
outro órgano ou servizo da universidade.

No convencemento de que non só por unha cuestión legal de amparo dos dere-
itos do alumnado matriculado na UDC, mais tamén por unha cuestión moral que 
ten que ver coa transmisión de valores ao alumnado e coa proxección dunha 
imaxe nefasta para a institución, e co fin de que de ningún modo volvan pro-
ducirse situacións desta índole, solicito: a) á directora do Departamento de *** 
que remita este informe aos membros do Consello de Departamento, e b) ao 
vicerreitor de Profesorado e Planificación Docente que recorde a todas/os as/os 
directores de departamento a súa obriga de cumpriren e faceren cumprir coas 
normas e os procedementos establecidos, coa indicación das consecuencias 
que, de non facelo, poderían derivarse para quen os infrinxa.

Agradezo a todas as partes a súa colaboración na clarificación deste caso.
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Imposibilidade de recargar a tarxeta universitaria para poder realizar impresións 
na aula net.

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria (VEPEU).

Dado que a alumna puxera ao mesmo tempo o caso en coñecemento da VEPEU, 
contactamos con esta vicerreitoría, desde onde rapidamente lle comunican que 
van enviar á listaxe de estudantes un correo para informar da situación e de que 
se está a habilitar unha solución no prazo máis breve posible.

Reclamante: Alumna

Inicio: 10/10/2018 

Remate: 11/10/2018   

CASO 712/489  Data 10/10/2018

Motivo

Actuacións

Resolución

Desde o comezo do curso, o 10/09/2018, varios grupos do 1.º curso do grao 
están sen recibir docencia nunha materia. Convócase por correo electrónico o 
alumnado afectado a unha reunión en que se lle dá a alternativa de acudir como 
oínte ás clases doutro dos profesores que imparte esa materia noutros grupos. 
Porén, ese profesor non se fai responsable nin das tarefas nin do progreso des-
te alumnado na materia. Malia iso, o alumnado afectado segue a ter a responsa-
bilidade de saber como desenvolver o temario de cara ao exame do cuadrimes-
tre, sen ningunha axuda adicional.

Solicita máis información por parte da Facultade de *** e unha solución inme-
diata para esa situación tan grave.

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente (VPPD).

Logo dun rápido intento, frustrado, de falar por teléfono coa coordinadora do 
curso e coa directora do departamento responsable da materia para coñecer a 
situación, contactamos coa VPPD o propio 18/10/2018. Ao se nos comunicar 
que ese mesmo día remataba o prazo de reclamacións e que, de non habelas, 
se procedería á contratación do/a novo/a docente na semana vindeira, transmi-
tímoslle á alumna o estado do procedemento e que seguiriamos con atención 
o seu desenvolvemento.

O 24/10/2018 infórmannos desde a VPPD de que finalmente houbo unha recla-
mación, que se resolvería o 26/10/2018, e de que, polo tanto, estaba previsto 
que a sinatura do contrato se realizase nos seguintes días. De todo isto infórma-
se á interesada o 25/10/2018. 

Reclamante: Alumna 

Inicio: 18/10/2018 

Remate: 25/10/2018   

CASO 713/490  Data 18/10/2018

Motivo

Actuacións

Resolución

Matricúlase por primeira vez na UDC o 19/08/2018, e o 01/10/2018 requírenlle 
documentación que non entregou no seu momento, imprescindible para seguir 
matriculada. O 16/10/2018 notifícanlle por carta certificada que dispón de 10 
días naturais para presentar a documentación requirida.

Aduce que desde a Administración do centro non a informaran correctamen-
te da documentación que tiña que entregar, ademais de lle dispensar un trato 
desagradable.

Solicita que se explique de maneira clara, na web da UDC, todo o procedemen-
to relacionado co traslado do expediente para iniciar estudos na UDC cando se 
vén doutra universidade, así como que se especifique a documentación nece-
saria, onde obtela e os prazos para a súa tramitación. Igualmente, pide que 
se reprenda o departamento administrativo que xestionou a súa irregularidade, 
xunto cunha desculpa dalgún estamento ante o trato antiprofesional, ameazan-
te e de falta de servizo do funcionariado, e que se lle amplíe o prazo a 20 días 
hábiles, antes de anular a súa matrícula.

Reclamante: Alumna 

Inicio: 17/10/2018 

Remate: 24/10/2018   

CASO 714/491  Data 17/10/2018

Motivo
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Administración do centro.

Despois de varios días en que intentamos contactar por teléfono coa interesada 
para solicitarlle rapidamente máis datos sobre a queixa interposta, falamos coa 
Administración do centro para interesarnos directamente pola súa situación. 

O 24/10/2018 enviamos un correo á interesada co seguinte contido:

Levamos varios días intentando contactar con vostede por teléfono, para obter 
máis información da súa queixa.
Polo que falamos coa Administración do seu centro, vostede tería que entre-
gar, no prazo que lle indicaron, a documentación que xa debería ter presenta-
do dentro dos 10 días naturais despois de realizar a súa solicitude de matricula 
por internet, tal e como indica o artigo 28.2 da Normativa de xestión académica 
da UDC 2018/2019: Coa solicitude de matrícula deberá entregarse a documen-
tación que corresponda na administración do centro en que se imparta a titula-
ción que se vai cursar, de acordo co sinalado no articulado desta norma e no seu 
Anexo II, nun prazo máximo de dez días naturais que contarán a partir da data da 
solicitude de matrícula...

 A documentación a entregar (Anexo II) sería:
– Fotocopia do DNI.
– Documento que lle habilita para acceder á universidade. Se o curso en que 
acabou as probas ou titulación que lle deu acceso á universidade non é o inme-
diatamente anterior á matrícula, terá que achegar o xustificante de pago do tras-
lado da universidade de orixe. Simplemente presentar na USC a súa solicitude 
de matrícula na UDC para iniciar o traslado.

Entregando a documentación, no seu caso, o DNI e o xustificante de pago de 
taxas de traslado de expediente da universidade de orixe, que non debería levar-
lle moito tempo, non tería vostede ningún problema para continuar os estudos 
nesta universidade.

Se necesita clarificar calquera outra cuestión non dubide en contactar coa nosa 
oficina. Poderiamos concertar unha cita de inmediato.

O caso dáse por rematado ante a falta de resposta da interesada.

Actuacións

Resolución

O propio día en que falece a súa avoa (22/01/2018), envía un correo ao profesor 
dunha materia para notificarlle que non podería acudir ao exame previsto por 
coincidir co día do enterro. Ao non obter resposta e non atopar o profesor en 
titorías, non soubo o que máis facer.

En xullo, unha compañeira coméntalle que tiña dereito a que lle repetisen o exa-
me, polo que decide presentar unha reclamación no centro para pedir que non 
lle corra a convocatoria e que se lle devolva o diñeiro da matrícula. Das dúas 
oportunidades posibles, só gozara dunha, dado que o profesor decidira ignorar 
o seu correo.

A súa reclamación é desestimada coa motivación de que a repetición do exame 
debera facerse antes do peche das actas. Entende que a culpa de non telo fei-
to antes do peche das actas non é del, senón do profesor. Logo de queixarse 
da situación, o alumno solicita do Valedor Universitario información sobre como 
proceder ante esta situación.

Normativa.

Analizado o caso, o 24/10/2018 envíase un correo ao alumno co seguinte 
contido:

Reclamante: Alumno   

Inicio: 24/10/2018 

Remate: 25/10/2018   

CASO 715/492  Data 19/10/2018

Motivo

Actuacións

Resolución
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O artigo 12 das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións 
dos estudos de grao e mestrado universitario, recolle no seu apartado 1 b) o 
“falecemento dun familiar ata o terceiro grao ata catro días antes” como un 
dereito do estudante a “realizar as probas de avaliación que a guía docente esta-
bleza como de obrigada realización para a superación da materia nunha data dis-
tinta da ordinaria marcada no calendario académico cando se xustifique axeita-
damente”. O punto 2 deste mesmo artigo recolle literalmente “A nova data da 
proba, que en ningún caso será posterior á data límite establecida para a entrega 
das actas desa oportunidade, fixarase por acordo entre o profesorado e os estu-
dantes; en caso de desacordo, decidirá o decanato ou a dirección do centro, tras 
seren consultados os estudantes e o profesorado implicado”.

O seu dereito, previa a debida acreditación, está pois recollido na normativa aca-
démica coas lóxicas restricións de que a nova data de realización do exame non 
pode ser posterior á establecida para o peche de actas e que, en caso de des-
acordo co profesorado dirimirá o decanato.

Segundo o calendario académico do curso 2017/2018, aprobado no Consello de 
Goberno do 27 de abril de 2017, o período fixado para a realización das probas 
finais de avaliación das materias do 1º cuadrimestre era do 8 ao 26 de xaneiro, 
e a data límite para a sinatura e entrega de actas o 10 de febreiro. 

Entendo que se vostede, con marxe abondo para solucionar a situación (o 10 
de febreiro era a data límite para realizar o exame) non puxo o asunto en coñe-
cemento do decanato na procura dunha solución dentro do prazo previsto pola 
normativa, a resolución do decano non podía ser outra que a desestimación da 
súa reclamación.

Tendo en conta todo o antedito e cos datos que dispoño a día de hoxe, lamento 
comunicarlle que non vexo posibilidades de que un recurso de alzada (ao que en 
todo caso ten vostede dereito) poidera prosperar.

Ao manifestar o alumno o seu desacordo co noso informe («Mi problema es 
que no me respondiera, no que no hubiera un acuerdo, por eso mismo no estoy 
de acuerdo con la sentencia»), comunícaselle que, se considera que o asiste a 
razón, non dubide en presentar un recurso de alzada.

Despois de obter unha resposta negativa a unha reclamación que presentara no 
seu centro contra a cualificación dunha materia, solicita ao Valedor Universitario 
a copia dunha serie de documentos alegando a súa condición de interesado no 
procedemento, e para poder exercer a súa defensa coa presentación dun recur-
so de alzada.

Dirección do centro.

Malia que o alumno xa fora informado por nós, con moita antelación, de que 
podía solicitar a documentación ao centro, desde a nosa oficina damos traslado 
da súa solicitude á decana para optimizar o escaso tempo que lle restaba para, 
eventualmente, poder presentar un recurso de alzada.

O 31/10/2018, a decana comunícame por vía telefónica que teñen preparada a 
documentación que obra no seu procedemento para remitila ao alumno, e que 
me enviarán copia. O 08/11/2018 ten entrada na nosa oficina un oficio da deca-
na do 31/10/2018, acompañado da correspondente documentación. Este oficio, 
en que se sinala a documentación que se achega, vén asinado cun «Recibido» 
do alumno con data do 05/11/2018.

O 13/11/2018 envío un informe ao interesado, en resposta á súa solicitude do 
23/10/2018, e dou por concluída a nosa intervención.

Reclamante: Alumno   

Inicio: 24/10/2018 

Remate: 13/11/2018   

CASO 716/493  Data 23/10/2018 

Motivo

Actuacións

Resolución



15VOLTAR AO ÍNDICE

Non contar cun aparcadoiro de uso exclusivo para os estudantes no seu cam-
pus. Malia que nun aparcadoiro próximo ao seu centro hai un cartel que indica 
que non se pode aparcar por falta de seguridade, vense coches aparcados todos 
os días, o que lle parece un abuso de poder.

Responsable da Administración de Centros Externos da UDC e Vicerreitoría de 
Estudantes, Participación e Extensión Universitaria (VEPEU).

A queixa é similar á presentada por outro alumno do mesmo centro (caso de 
referencia 710/487), polo se lle envía unha resposta similar.

Reclamante: Alumno

Inicio: 30/10/2018

Remate: 30/10/2018   

CASO 717/494  Data 25/10/2018

Motivo

Actuacións

Resolución

Usuaria da Biblioteca Universitaria que leva máis dun ano intentando coller un 
libro que permanece máis de dous anos seguidos en préstamo a un PDI. O per-
soal da biblioteca do centro de depósito reclámao, máis non recibe resposta.

Vén de caducarlle a tarxeta da universidade e anuláronlle a reserva que fixe-
ra. Mentres está a realizar os trámites para renovala decátase, con sorpresa, 
de que a persoa que tiña o libro en depósito volveu renovalo por un ano, malia 
non o poñer á disposición da biblioteca cando se lle requiriu e sen que fose 
sancionada por iso. Pide que as normas sexan respectadas por todos os usua-
rios, independentemente da súa condición, e reitera a súa solicitude do libro en 
préstamo.

Directora da biblioteca do centro de solicitude.

Vista a normativa e os dereitos que a asisten como usuaria da Biblioteca 
Universitaria, o 02/11/2018 dou traslado da queixa á directora da biblioteca do 
centro e solicítolle información detallada sobre o caso, incluídos os eventuais 
requirimentos á persoa que ten o libro en préstamo.

O 12/11/2018, recibo a seguinte resposta da directora da biblioteca do centro:
[...] En primeiro lugar, sinto non poder informarlle en detalle e documentalmen-
te ao respecto debido a que o sistema de xestión que utilizamos, o Millennium, 
non deixa un histórico que permita facer un seguimento das reservas sobre 
exemplares da biblioteca, e a que os avisos de cancelación xerados son automá-
ticos, polo que escapan ao noso control. Ademais, as reservas anúlanse auto-
maticamente aos dous meses de ser cursadas e, como indica a usuaria, cando 
caduca a tarxeta universitaria. Non é o persoal de biblioteca o que realiza esta 
acción.

Doutra banda, cónstame que a biblioteca de ***, coa que contactei de inmedia-
to, reclamou xa o libro á profesora que o ten en préstamo, Dona ***. En favor 
desta última, indícolle que a nosa biblioteca púxose en contacto con ela noutras 
ocasións e a súa resposta foi sempre respectuosa.

O anteriormente exposto indúceme a concluír que todo este asunto é un lamen-
table e involuntario erro por parte da nosa biblioteca, posto que en ningún caso 
poño en dúbida a palabra da afectada.

Tamén lle indico que falei coa usuaria para, primeiramente, escusarme en nome 
da biblioteca, desculpas que creo que foron acollidas da súa parte moi amable-
mente, e, por outro lado, facerlle chegar o noso interese en que a súa reclama-
ción se resolva a seu favor o antes posible.

Por último, considerei axeitado mercar para a nosa biblioteca un exemplar do 
título dispoñible en ***, tendo en conta que xa ten vinculadas as reservas de 
dous usuarios diferentes. Afortunadamente, esperamos telo aquí nun prazo de 
dous/tres días, sen cargos adicionais por envío urxente.

O 13/11/2018 infórmase a interesada.

Reclamante: Exalumna

Inicio: 29/10/2018 

Remate: 13/11/2018

CASO 718/495   Data 26/10/2018

Motivo

Actuacións

Resolución
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Por razóns económicas sobrevidas, deixou os estudos no ano 1996, cando só 
lle faltaban para rematalos dúas materias e o proxecto de fin de carreira. Vive 
noutra comunidade autónoma e por motivos familiares e económicos non ten 
a posibilidade de trasladarse á Coruña para cursar de forma presencial as mate-
rias que lle restan. 

Cámbiase ao grao e pretende que lle outorguen a dispensa de asistencia ás cla-
ses, tal e que como lle suxerira o profesor dunha das materias. A solicitude de 
dispensa élle denegada pola dirección do centro, coa motivación de que non 
poden outorgarlla porque as guías docentes non o recollen. Acode ao Servizo 
de Organización Académica e dinlle que o órgano competente para acceder ou 
non á súa solicitude é o director do centro.

Considera totalmente inxusta a situación, polo que solicita que o caso sexa revi-
sado e que se lle conceda tanto a matrícula a tempo parcial (por ser maior de 45 
anos e ter ao seu coidado persoas dependentes) como a dispensa académica 
nas materias que lle restan para rematar os seus estudos.

Normativa.

Tendo en conta a normativa en vigor e despois de analizar a documentación 
remitida pola interesada, infórmoa do seguinte:

Lamento comunicarlle que, incomprensiblemente, nas guías docentes das 
materias que ten vostede pendentes de superar na Escola *** da UDC non se 
lle ofrezan alternativas ás que, inicialmente, parece ter dereito.

O Real Decreto 1791/2010, de 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto 
do Estudante Universitario recolle:

No marco do compromiso coa dimensión social da educación superior e da 
aprendizaxe ao longo da vida, as administracións públicas con competencias 
en materia universitaria e as universidades establecerán, dentro das súas dis-
poñibilidades orzamentarias, as medidas que sexan necesarias para facer posi-
ble o exercicio destes dereitos aos estudantes a tempo parcial e, en especial, 
a obtención de cualificacións a través de traxectorias de aprendizaxe flexibles. 
A estes efectos, os estudantes que o desexen solicitarán o recoñecemento de 
estudante a tempo parcial á súa universidade, que procederá a identificar esta 
condición (Art. 7.2).

Na exposición de motivos das Normas de avaliación, revisión e reclamación das 
cualificacións dos estudos de grao e máster universitario da UDC  https://www.
udc.es/gl/normativa/academica/ recóllese que se debe considerar a articulación 
de mecanismos alternativos para os supostos en que o estudante non puidese, 
por razóns xustificadas, realizar todas as actividades, e formular, no seu caso, 
actividades alternativas para aqueles estudantes con dedicación a tempo parcial 
e que permitan a conciliación dos estudos coa vida laboral e familiar.

Lamentablemente, a práctica xeneralizada dalgúns centros, departamentos ou 
dalgúns profesores en concreto é a de utilizar os recunchos que deixan as nor-
mas para os casos en que non é realmente posible adoptar alternativas de apren-
dizaxe e/ou avaliación (ex. prácticas hospitalarias) para, facendo un mal uso da 
liberdade de cátedra, impedir a consecución dun dereito que asiste ao alumna-
do. Así, os artigos 7.3 das devanditas normas de avaliación e os artigos 6b e 
7.5 da 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 https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/ deixan a vía aberta ao 
que, en ocasións, acaba por converterse nun mal uso ou mesmo nun abuso da 
norma, contravindo abertamente o seu espírito.

Art. 7.3 das Normas de avaliación:

Para os estudantes con dedicación a tempo parcial ou de modalidades especí-
ficas de aprendizaxe e apoio á diversidade, o profesorado responsable poderá 

Reclamante: Alumna

Inicio: 13/11/2018 

Remate: 14/11/2018

CASO 719/496    Data 29/10/2018

Motivo

Actuacións

Resolución



17VOLTAR AO ÍNDICE

adoptar na guía docente opcións das actividades de avaliación continua e obri-
gatorias que considere oportunas para que o estudante poida superar a mate-
ria. Excepcionalmente, no caso de que o estudante, por razóns debidamente 
xustificadas, non puidera realizar todas as probas de avaliación continua, o pro-
fesor adoptará as medidas que considere oportunas para non prexudicar a súa 
cualificación.

Art. 6 b) da Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo:

O estudante a tempo parcial ten dereito a gozar dun réxime de asistencia a cla-
se de carácter flexible e a solicitar a dispensa académica especial que se esta-
blece no apartado 5 do artigo 7, en tanto que non afecte negativamente ao pro-
ceso de avaliación do estudante. A ese efecto, as Comisións Académicas dos 
diferentes centros da Universidade da Coruña concretarán o alcance da citada 
dispensa nas súas respectivas titulacións.

Art. 7.5 da Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo:

Os estudantes a tempo parcial poderán solicitar aos Decanos e Directores dos 
centros responsables da súa titulación, ou aos Coordinadores dos Másters, no 
seu caso, a dispensa académica que lles exima da asistencia a clase daquelas 
materias, ou partes de materias, nas que se admita a citada dispensa na súa 
guía docente; porén en todo caso serán avaliados polo sistema de avaliación 
continua...

En repetidas ocasións teño denunciado ante a vicerreitoría de Oferta Académica 
e Innovación Docente, ante os órganos de goberno de diversos centros e depar-
tamentos da universidade e ante o propio Claustro Universitario da UDC, cues-
tións como a que a vostede lle está a afectar nestes momentos, e realizado 
recomendacións de cambio de actitude e de modificación dos criterios esixibles 
nas guías docentes. En conxunto, a situación foi mellorando nos últimos anos, 
mais non todos os centros, departamentos e o seu profesorado demostran ter 
sensibilidade e ganas de dar unha resposta positiva cando esta sexa realmente 
posible. Esta e outras razóns máis relacionadas coa cualificación (implantación 
dos Tribunais de avaliación, entre outras), motiváronme a realizar unha deta-
llada proposta formal de modificación de diversos puntos das actuais Normas 
de avaliación que rexen na Universidade da Coruña. Así, a respecto do tipo de 
problemática que a vostede lle está a afectar directamente, fixen a seguinte 
recomendación:

A experiencia demostra que, na práctica, moitos profesores non prevén nas 
guías docentes das materias que imparten medidas específicas para o segui-
mento e a avaliación dos coñecementos e competencias do alumnado, de xeito 
que todo aquel estudante que por razóns de traballo, coidado de familiares ao 
seu cargo, discapacidade ou calquera outra razón que lle imposibilite un segui-
mento e avaliación continua na aula, atópase con dificultades serias e mesmo 
insalvables para poder compatibilizar os estudos ca súa situación persoal. Por 
esta razón, propoñemos unha modificación do artigo 7.3 das actuais normas de 
avaliación, de xeito que quede claro que o profesorado responsable das mate-
rias non poderá senón que “deberá adoptar na guía docente opcións das acti-
vidades de avaliación continua e obrigatorias que considere oportuno para que 
o estudante poida superar a materia, sen prexudicar a súa cualificación. So si, 
excepcionalmente, en razón da especificidade da materia, isto non resulta posi-
ble para a avaliación de determinadas competencias, deberá consignarse na 
guía docente da materia e precisará da conformidade expresa do Consello de 
departamento na sesión de aprobación das guías docentes”

A acollida inicial desta e outras suxestións por min dirixidas á vicerreitoría de 
Oferta Académica e Innovación Docente o 2 de novembro de 2018 (ver Anexo 
2 memoria do valedor anterior) parece moi favorable. Mais, en todo caso, a miña 
proposta deberá ser analizada a fondo pola reitoría e, de selo caso, adaptada e 
aprobada polo Consello de Goberno da Universidade. No mellor dos casos, tería 
operatividade a partir do próximo curso académico.
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Sinto de verdade a súa situación, e considero que sería moi inxusto que, máis 
pronto que tarde, non se lle dea a oportunidade de, cando menos, poder demos-
trar os coñecementos e as competencias que se esixen nas tres materias que 
lle restan para poder defender o TFG e poder rematar os seus estudos do Grao 
en ***.

Tras a resposta que lle foi enviada desde esta oficina, a alumna demanda unha 
solución inmediata que lle permita non ter que perder o curso. Comunícaselle 
que o Valedor Universitario non ten capacidade executiva e que, para intentar 
que a súa situación puidese mudar, tería que presentar un recurso ante o reitor.

Como consecuencia do seu estado de xestación sofre un desmaio cando se dis-
pón a asistir a un exame de avaliación continua dunha materia en que se xogan 
tres puntos da nota final e que resultan irrecuperables na segunda oportunida-
de de avaliación. 

A pesar do desmaio, consegue chegar ao centro a tempo de realizar o exame 
con outro grupo, pero non llo permiten. Despois de cambiar sempre as súas 
citas médicas ao longo do cuadrimestre para poder acudir ás aulas, e malia os 
esforzos realizados, sente unha gran frustración ao percibir que non se lle teñen 
en conta as súas circunstancias para poder proseguir cos estudos.

Diríxese ao Valedor Universitario para aclarar a súa situación e na procura dal-
gunha solución.

Dirección do centro e normativa.

Por medio dun correo cuxo contido se detalla deseguido, ponse o asunto en 
coñecemento do decano, cunha valoración inicial da normativa ao respecto:

A petición que realiza a alumna *** entendo que debería obter unha resposta 
favorable, de darse as circunstancias que ela mesma alega. Así, No artigo 12.1 
das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estu-
dos de grao e máster universitario da UDC (Solicitude de realización de probas 
de avaliación en datas distintas da ordinaria), recóllese -para diversas circuns-
tancias como a que alega a alumna-, que “O estudante terá dereito a realizar as 
probas de avaliación que a guía docente estableza como de obrigada realización 
para a superación da materia nunha data distinta da ordinaria marcada no calen-
dario académico”.

Malia a que ao remate do propio art. 12.1 recóllese que “Quedan expresamen-
te excluídas as probas de avaliación continua que se realicen fóra do período de 
avaliación establecido polo calendario académico”, entendo que isto só debería 
ser de aplicación se ao alumnado se lle recoñecese o dereito a ser examinado 
polo 100% da cualificación na/s proba/s de avaliación da materia que se realicen 
dentro do período de avaliación establecido polo calendario académico, tanto na 
1.ª como na 2.ª oportunidade de avaliación.

A guía docente da materia “***” parece restrinxir as posibilidades de ser ava-
liado polo 100% da cualificación á “Oportunidade adiantada“. Na proba obxec-
tiva, tanto da 1.ª como da 2.ª oportunidade, avalíase só polo 70% da cualifica-
ción final (o 30% restante corresponde ao “Obradoiro”, que se avalía ao longo 
do cuadrimestre).

De non poñer remedio este tipo de situacións (remedio que por outra parte 
parece doado), entendo que se estarían a vulnerar dereitos tan básicos como 
os recollidos, con bo criterio, nos apartados a) a f) do art. 12.1: causas de enfer-
midade, falecemento dun familiar, citación xudicial, asistencia a unha sesión do 
Consello de Goberno, etc ).

Reclamante: Alumna    

Inicio: 05/12/2018  

Remate: 27/12/2018    

CASO 720/497  Data 30/11/2018

Motivo

Actuacións

Resolución
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Por se fora preciso, cómpre tamén considerar as posibilidades que abre o art. 
12.5 para resolver dunha maneira xusta en base a circunstancias excepcionais: 
“Calquera outra circunstancia quedará ao criterio do profesor. En caso de confli-
to decidirá o decanato ou a dirección do centro.

Ao notificar o decano que someterá a cuestión formulada á Comisión Académica 
do centro, «dado que unha reposta favorable ao solicitado suporía unha altera-
ción importante do criterio que este centro veu aplicando a resolución de cues-
tións similares», envíolle un novo correo complementando a información tras-
ladada no precedente. O contido íntegro deste segundo correo é o seguinte:

Agradezo a súa disposición a que o asunto sexa tratado pola Comisión Académica 
do centro. Confío en que esta comisión actuará como corresponda para dar xus-
to cumprimento tanto ao fondo como ao espírito dunha norma que pretende dar 
unha saída xusta a quen, por causas alleas á súa vontade, se atope nunha situa-
ción de excepcionalidade que resulte doado resolver.

A este respecto, agradeceríalle que trasladase aos membros desa comisión 
a valoración inicial que fixen do asunto no meu correo precedente, e máis as 
seguintes consideracións:

• Tanto por norma como por lóxica, debemos ter presente o que se recolle no 
parágrafo 1 do artigo 18.5 das Normas de avaliación. Así, salvo que as activida-
des realizadas durante o curso non sexan realmente recuperables (prácticas en 
empresas, practicum, prácticas clínicas) a/o estudante debería ser avaliado polo 
100% da cualificación na segunda oportunidade de avaliación.

• En ningún caso parece xusto que o alumnado dunha materia non se poida 
examinar por valor do 100% da cualificación na 2.ª oportunidade de avaliación, 
sempre que iso sexa posible, e menos aínda, se cabe, por non ter podido parti-
cipar no proceso de avaliación continua por causas alleas á súa vontade. Os cri-
terios de avaliación para a oportunidade adiantada da materia “***” son a proba 
de que si resulta posible avaliar todos os coñecementos e competencias desa 
materia sen necesidade de ter participado no proceso de avaliación continua 
(véxase a guía docente).

• Mesmo no caso de interpretarse dunha maneira restritiva para o alumnado 
(que non comparto en absoluto por pura racionalidade), o que se recolle no 2º 
parágrafo do artigo 18.5 (“A guía docente recollerá, de ser posible, activida-
des alternativas ás obrigatorias no caso de non poder organizarse estas, para 
garantir a posibilidade de superación da materia na segunda oportunidade”) 
como que abondaría con garantir a posibilidade de superar a materia (aínda que 
fora posible avaliar polo 100% da cualificación), supoño que, cando menos isto 
debería de concretarse en posibilidades reais de superación. Cabería preguntar 
neste caso á Comisión de Garantía de Calidade do centro sobre os resultados 
que abalarían as posibilidades reais de aprobar a “***” cando só se opta ao 
70% da cualificación. Por razóns que non alcanzo a comprender (pois parto da 
base de que as horas a dedicar por crédito son as mesmas independentemente 
das materias a cursar), a porcentaxe de alumnos que superan anualmente esta 
materia é moi baixa e ostensiblemente inferior á acadada nas demais materias 
do mesmo curso en que se está a impartir (3.º curso).

• Entendo que podería darse a picaresca, por unha parte do alumnado, de tratar 
de cambiarse de grupo para ser avaliados noutro, mais nese caso cumpriría pre-
guntarse o por que e tratar de solucionar o problema en orixe. En calquera caso, 
se os criterios que manexe a Comisión Académica son claros (a mera aplicación 
dos puntos a) a f) que xa figuran recollidos no artigo 12.º e máis unhas poucas 
situacións excepcionais que puideran xurdir e que deberían ser valoradas con 
esmero) e se aplican con rigor, pensando só no presente e no inmediato futu-
ro, a súa aplicación non poderá máis que redundar en beneficio da equidade e 
da xustiza.

Agradeceríalle o envío dun informe motivado sobre o acordo que adopte a 
Comisión Académica do centro sobre este caso.

Agradézolle tamén a súa disposición a falar sobre o asunto. Poderíamos vernos 
cando o considere máis oportuno, tanto antes como despois ou mesmo, se se 
estima procedente, ao comezo da reunión da Comisión Académica.
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A alumna comunícame que estaría disposta a presentar calquera parte médico 
ou escrito do departamento de alto risco do hospital en que está a realizárselle 
o seguimento.

Nun correo do 18/12/2018, o decano dáme traslado do acordo de desestima-
ción acadado pola Comisión Académica do centro, que se concreta nos seguin-
tes termos:

Logo de examinar detidamente a cuestión formulada, a CAD decidiu non dar 
satisfacción á demanda da estudante acolléndose ao establecido polo art. 
12.1 das Normas de Avaliación, Revisión e Reclamación das Cualificacións dos 
Estudos de Grao e Máster Universitario. Nel afírmase que as probas de ava-
liación continua que se realicen fóra do período de avaliación establecido polo 
calendario académica están expresamente excluídas da obriga do profesor de 
realizar probas de avaliación en datas diferentes da ordinaria. Tendo en conta 
que a proba á que estudante non puido asistir responde á dita tipoloxía, a CAD 
colixiu que a estudante non se pode acoller a ese dereito e que a profesora 
actuou en todo momento dentro da normativa.

A CAD é coherente coas resolucións que adoptou no pasado en casos simila-
res. Vén aplicando este criterio de maneira reiterada á hora de interpretar a dita 
norma para evitar a proliferación de situacións que farían inviable un sistema 
de avaliación continua nun centro co número de estudantes como o que neste 
momento ten a Facultade de ***.

Aproveito a ocasión para agradecer sinceramente a súa dedicación e reflexións 
sobre a normativa de avaliación, xa que propiciaron un interesante debate no 
seo da Comisión.

Chegado a este punto, entendín que non me quedaba outra solución máis que 
enviar á interesada a resposta da Comisión e sinalarlle a posibilidade de pre-
sentar dunha reclamación ante o reitor, o que lle comuniquei o 27/12/2018 por 
medio dun correo co seguinte contido:

Achégolle a resposta que me enviou o decano do seu centro tras a reunión da 
comisión académica (CAD).

Respecto o criterio da CAD, mais non podo compartilo polos motivos que xa 
fixen explícitos nos meus escritos dirixidos ao decano, e que obran xa no seu 
coñecemento.

Como valedor universitario, carezo de capacidade executiva. Así, a única vía que 
lle queda a vostede para tratar de resolver a súa situación dentro da UDC é a de 
presentar unha reclamación perante o reitor. Porén, témome que mentres non 
se modifiquen as actuais normas de avaliación, revisión e reclamación das cua-
lificacións dos estudos de grao e máster universitario da UDC no senso que eu 
mesmo suxerín á vicerreitora de Oferta Académica e Innovación Docente nun 
detallado documento de suxestións que lle enviei o  2 de novembro de 2018, as 
posibilidades dunha resolución favorable seguramente non sexan moi elevadas.
En caso de decidirse a presentar vostede reclamación ante o reitor, comunícolle 
que está vostede plenamente autorizada a presentar todos os correos que eu 
mesmo lle enviei (incluído este), se fose o seu desexo.
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Como profesor interino de substitución a tempo completo considera ter dereito 
a que lle sexan avaliados e recoñecidos méritos docentes (quinquenios). Solicita 
que se lle tramite a solicitude de quinquenios que achega á instancia, así como 
que se poña fin á discriminación de dereitos entre profesores fixos e eventuais 
ou temporais.

O escrito de solicitude vai dirixido ao tempo ao director do Departamento de ***, 
ao director do centro e ao vicerreitor de Profesorado e Planificación Docente.

Normativa, documentación diversa e reitoría.

Visto que a cuestión afectaría a todo un colectivo, decido actuar de oficio. Logo 
de analizar a situación, o 10/01/2019 envío un escrito de recomendación ao rei-
tor en defensa dos seus dereitos (véxase a recomendación de oficio no anexo 
a esta memoria).

O 11/01/2019 poño o asunto en coñecemento do interesado, e o 30/01/2019 
apróbase no Consello de Goberno da UDC unha modificación da normativa de 
avaliación dos méritos docentes e unha convocatoria extraordinaria ao inicio do 
ano 2019 para dar cabida ao PDI temporal.

Reclamante: PDI

Inicio: 14/12/2018 

Remate: 11/01/2019     

CASO 721/498  Data 14/12/2018

Motivo

Actuacións

Resolución

Recoñecemento de méritos docentes (quinquenios) como profesora interina de 
substitución a tempo completo. Idénticos argumentos e solicitude aos expos-
tos no caso anterior (ref. 721/498).

Normativa, documentación diversa e reitoría.

Véxase o caso 721/498 e mais a xa mencionada recomendación de oficio nes-
ta memoria.

Reclamante: PDI

Inicio: 20/12/2018  

Remate: 11/01/2019     

CASO 722/499   Data 20/12/2018

Motivo

Actuacións

Resolución

Asignación pola reitoría da docencia da Área de *** nunha materia básica a 
outra área de coñecemento, en contra do criterio do Departamento de *** e do 
centro. Como coordinador da sección departamental considera esta resolución 
arbitraria e totalmente inxusta para os intereses do centro e do Departamento 
de ***.

Normativa, dirección do centro e Vicerreitoría de Profesorado e Planificación 
Docente.

O 10/01/2019 envío un oficio ao vicerreitor de Profesorado en que lle comunico 
a solicitude e pido un detallado informe.

O 06/02/2019 recibo un informe do director do centro en que me fai coñecedor 
do pronunciamento contrario da Xunta de Escola, en que se argumenta que a 
docencia da materia en cuestión levaba a ser impartida pola Área de *** desde 
había 24 anos, cunha valoración moi positiva, e que estaba a ser impartida por 
doutores enxeñeiros.

Recibido o informe do vicerreitor o 01/04/2019, procedo a unha análise porme-
norizada da cuestión, que se substancia na elaboración dun detallado informe 
en que se destaca, dun lado, o recollido no apartado 7 do Procedemento para 
a elaboración do plan docente anual (PDA) 2018/19 («Antes de contratar novo 
profesorado para unha área de coñecemento determinada, comprobarase se 
esta imparte docencia en materias básicas. En caso afirmativo, asignarase a 

Reclamante: PDI

Inicio: 10/01/2019   

Remate: 17/04/2019      

CASO 723/500  Data 20/12/2018

Motivo

Actuacións

Resolución
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docencia das materias básicas á/s área/s afín/s que conten con exceso de capa-
cidade»); e, do outro, se inclúen consideracións sobre as competencias e a per-
tinencia ou non da nova encarga docente. Inclúe, así mesmo, as conclusións 
que deseguido se detallan:

Consideracións sobre as competencias e a pertinencia ou non do novo 
encargo docente

O artigo 15 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro de universidades 
(LOU), recolle: “O Consello de Goberno é o órgano de goberno da Universidade. 
Establece as liñas estratéxicas e programáticas da Universidade, así como as 
directrices e procedementos para a súa aplicación, nos ámbitos de organización 
das ensinanzas, investigación, recursos humanos e económicos...”.

A LOU recolle tamén que “as escolas e facultades son os centros encargados 
da organización das ensinanzas e dos procesos académicos, administrativos e 
de xestión conducentes á obtención de títulos de grao...” (art. 8), e “os departa-
mentos son as unidades de docencia e investigación encargadas de coordinar as 
ensinanzas de un ou varios ámbitos do coñecemento en un ou varios centros, de 
acordo coa programación docente da universidade, de apoiar as actividades e ini-
ciativas docentes e investigadoras do profesorado, e de exercer aquelas outras 
funcións que sexan determinadas polos estatutos.” (art. 9).

Os Estatutos da Universidade da Coruña sinalan explícitamente que é ao 
Consello de Goberno a quen corresponde, entre outros, “acordar a creación 
e minoración de prazas, así como o sistema de provisión” (art. 27f)), e “apro-
bar e modificar as relacións de postos de traballo” (art. 27q)). Entre as funcións 
que competen aos centros inclúese a de “organizar e supervisar as actividades 
docentes e a xestión dos servizos da súa competencia” (art. 11.2b)) e entre as 
que corresponde aos departamentos, recóllese a de “organizar e desenvolver, 
nos diferentes ciclos dos estudos universitarios, as ensinanzas propias da área 
ou áreas de coñecemento da súa competencia” (art. 9.2a)). 

Os Estatutos da UDC recollen tamén que, entre outras, corresponde á xunta 
de centro ”formular anualmente, antes do comezo do curso académico, o plan 
docente do centro, en coordinación cos departamentos adscritos ao centro” 
(art. 30)”, e ao consello de departamento “programar as actividades docentes e 
eventualmente investigadoras do departamento, elaborar o seu plano de organi-
zación docente e propoñer os programas de doutoramento” (art. 32a)) e “formu-
lar as demandas de persoal docente e investigador” (art. 32c)). Compre sinalar 
tamén que, segundo se recolle no artigo 54.2 destes Estatutos, “a oferta docen-
te dos departamentos organizarase de acordo coas necesidades de formación 
dos estudantes e coa especialización do seu profesorado” (art. 54).

O artigo 80 dos  Estatutos da UDC merece unha mención aparte, pois nel recó-
llese, por un lado, que “o Consello de Goberno establecerá anualmente no esta-
do de gastos do orzamento da Universidade a relación de postos de traballo 
do seu profesorado e acordará a súa modificación” (punto 1) e, por outro, que 
“decidirá a convocatoria das prazas de persoal docente e investigador e, de ser 
o caso, a duración dos contratos ou nomeamentos, de conformidade coas esi-
xencias da normativa aplicable a cada tipo de persoal e tendo en conta as nece-
sidades manifestadas polos departamentos e institutos” (punto 2).

Calquera cambio na asignación da docencia ao profesorado dun área de coñe-
cemento pode afectar en maior ou menor medida as súas expectativas e, polo 
tanto, deber ser valorado como corresponde. Mais a crúa realidade é que, nos 
últimos anos, as universidades españolas en xeral e as galegas en particular 
están a verse seriamente condicionadas por uns orzamentos a todas luces insu-
ficientes para poder facer fronte a unha docencia de calidade, e que levan a ter 
que aquilatar ata límites insospeitados calquera nova contratación de profesora-
do. Unha rápida lectura dos artigos 81 e 82 da LOU modificada abonda para dar-
se conta da dimensión do problema e do control que se está a exercer sobre as 
universidades, coartando en gran medida a autonomía universitaria. Así, compre 
citar, entre outros, o punto 4 do artigo 81, que recolle: “A estrutura do presu-
posto das universidades, o seu sistema contable, e os documentos que com-
prenden as súas contas anuais deberán adaptarse, en todo caso, ás normas 
que con carácter xeral se establezan para o sector público. Neste marco, aos 
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efectos da normalización contable, as Comunidades Autónomas poderán esta-
blecer un plan de contabilidade para as Universidades da súa competencia. Ao 
estado de gastos correntes, acompañarase a relación de postos de traballo do 
persoal de todas as categorías da Universidade especificando a totalidade dos 
seus custos e incluíndo un anexo en que figuren os postos de novo ingreso que 
se propoñen. Os custos do persoal docente e investigador, así como de admi-
nistración e servizos, deberán ser autorizados pola Comunidade Autónoma, no 
marco da normativa básica sobre Oferta de Emprego Público...”

Ademais da obriga de render contas ante a Administración autonómica, os esca-
sos orzamentos de que dispón a UDC para facer fronte ás nóminas do seu pro-
fesorado actual serían motivo máis que suficiente para tratar de aproveitar ao 
máximo todos os recursos humanos dispoñibles antes de proceder a novas 
contratacións, e máis aínda tendo en conta que haberá que facer fronte ao incre-
mento de gasto que supón o recente acceso aos complementos retributivos 
por méritos do persoal contratado con carácter temporal, así como á previsible 
necesidade de ter que afrontar en breve a estabilización do profesorado contra-
tado acreditado que encadea varios anos consecutivos de contratos sen un hori-
zonte de estabilidade, en cumprimento da cláusula 5 da Directiva 1999/70/CE.

Parece evidente que, dado que as competencias en materia de contratación 
de profesorado corresponden ao Consello de Goberno, de ningún modo pode 
interpretarse como vinculante a proposta que a tal respecto emane do consello 
de departamento, e máis aínda sendo o Goberno da Universidade quen ten que 
render contas pormenorizadas do uso dos orzamentos.

Polo informado e pola documentación aportada, parece claro que a cuestión da 
re-asignación da docencia de *** foi amplamente debatida polas partes e que, 
a decisión finalmente adoptada foi comunicada de maneira motivada polo vice-
rreitor de Profesorado e Planificación Docente ao director do centro e aos direc-
tores dos dous departamentos implicados a primeiros de xullo (09/07/2018), e 
non en setembro, case iniciado o curso.

O cumprimento do artigo 7 do procedemento para a elaboración do Plan docen-
te anual (PDA) 2018/2019, aprobado en Consello de Goberno do 03/04/2018, é 
inescusable cando se pretende a contratación de novo profesorado. Este é un 
procedemento que xa se está a aplicar tamén noutras universidades e, en todo 
caso, obedece a unha norma en vigor na UDC, que non parece ter tachas de 
legalidade, e que responde a necesidades obxectivas reais.

Pola súa propia natureza e fins (ver art. 12 do Real decreto 1393/2007, de 29 de 
outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias ofi-
ciais), parece claro que a docencia das materias básicas non require dunha ele-
vada especialización, e que pode xeralmente correr a cargo de varias áreas de 
coñecemento. Desde logo, non hai dúbida ningunha de que a *** como mate-
ria de formación básica pode ser perfectamente impartida por profesorado da 
área de coñecemento de ***, axustándose en todo momento aos descritores 
da materia. De feito, esta é a área que figura como preferente no caso que nos 
ocupa (preferencia 1).

Conclusións

Tendo en conta o antedito, que a COAP encárgase de supervisar a análise sobre 
o encargo docente en materias de formación básica antes de proceder á con-
vocatoria de novas prazas de profesorado, e que a asignación da *** á área de 
coñecemento de *** do Departamento de *** parece axustada á norma, enten-
do que a reclamación carece de suficientes fundamentos. Dito isto, entendo 
tamén que no momento en que resulte doado reverter a situación, e se así o 
acorda a Xunta de Escola, debería procederse a modificar de novo o encargo da 
docencia nesa materia.
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Recoñecemento de acceso aos quinquenios de docencia ao PDI temporal.

Normativa, documentación diversa e reitoría.

Tras diversas consultas e queixas sobre a falta de recoñecemento do dereito ao 
complemento por méritos docentes (quinquenios) ao PDI temporal, decido ana-
lizar a cuestión e realizar unha recomendación ao reitor. Recóllese como reco-
mendación de oficio nos anexos desta memoria.

O 30/01/2019 apróbanse no Consello de Goberno da UDC unha modificación da 
normativa de avaliación dos méritos docentes e unha convocatoria extraordina-
ria, ao inicio do ano 2019, para dar cabida ao PDI temporal.

Reclamante: PDI 

Inicio: 10/01/2019 

Remate:10/01/2019  

CASO 724/501  Data 10/01/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Problemas relacionados coa adaptación a unha nova titulación.
Quéixase da súa situación e solicita unha análise desta antes de presentar, 
eventualmente, un recurso de alzada.

Dirección do centro e normativa.

De seguido recóllese o informe presentado ao interesado o 08/02/2019, en que 
se resumen as actuacións levadas a cabo polo Valedor Universitario e as consi-
deracións que se derivan:

Recibido o seu escrito de data 29/01/2019 e tras analizar diversos documen-
tos e normas que gardan relación co asunto sometido á miña consideración, 
onte 07/02/2019, tiven unha reunión conxunta con cinco membros da dirección 
da Escola *** para falar abertamente sobre o seu caso. Froito desa análise e 
da información que me foi transmitida pola dirección do centro, trasládolle as 
seguintes consideracións:

1. O único dereito que lle asiste formalmente a todo o alumnado procedente do 
Grao en *** que se incorpora, primeiro ao Grao en *** e, unha vez rematado 
este, ao Máster universitario en *** é ao recoñecemento dos créditos e mate-
rias que figuran nas respectivas memorias de verificación.

2. As facilidades dadas polo centro na procura do mellor encaixe posible do 
alumnado procedente de anteriores sistemas de ordenación (título de ***, grao 
en ***) na nova organización *** serviron para paliar moitos dos problemas cos 
que se atopaban numerosos estudantes.

3.As diferentes posibilidades de tránsito ao *** terían sido tratadas polo miúdo 
por diversos órganos de goberno e comisións do centro coa participación activa 
dos representantes do alumnado e co coñecemento deste (diversas reunións, 
información na web do centro, respostas a consultas). A dirección do centro 
maniféstame que, neste curso, non houbo ningún cambio de criterio con res-
pecto ao xa anunciado.

4. Polo que me asegura a dirección do centro, ningún alumno nas súas mesmas 
circunstancias (defensa do TFG do *** o pasado mes de decembro, non ter 
cumprido o curso pasado cos requisitos fixados e coñecidos por todo o alumna-
do e non ter cursado as materias que se impartiron durante o 1º cuadrimestre 
do presente curso 2018/19) goza de ningún trato diferenciado que puidera supo-
ñer para vostede unha situación de agravio comparativo.

5. Segundo me comenta a dirección do centro, o feito de que neste curso non 
haxa docencia das materias no 2º cuadrimestre (posibilidade prevista na memo-
ria do título de *** verificada) débese á falla de alumnado suficiente e a que na 
vicerreitoría de profesorado non aceptan facer fronte ás necesidades de pro-
fesorado que iso suporía. O feito de que as actas desas materias se abran en 

Reclamante: Alumno 

Inicio: 29/01/2019 

Remate:14/02/2019   

CASO 725/502   Data 29/01/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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xuño, a pesar de ter sido impartidas só no 1º cuadrimestre, obedecería a cues-
tións de xestión informática alleas ao centro.

6.- A estas alturas do curso e vistas as escasas posibilidades de éxito dun recur-
so de alzada, aconséllolle que proceda a solicitar o recoñecemento dos créditos 
correspondentes ás materias e se limite á petición dunha bolsa parcial para a 
realización do TFM. Salvo que vostede decida apostar pola incerta vía do retorno 
ao *** (cuestión a dirimir, de selo caso, pola vicerreitoría de Oferta Académica 
e Innovación Docente co concurso do seu persoal técnico, na que podería ter 
un peso importante o compromiso de non retorno que fóra asinado por voste-
de no paso do *** ao ***), aconséllolle que retire canto antes o recurso que 
xa ten presentado e se centre na realización do TFM. Segundo me comentou o 
xefe de estudos e aparece recollido no calendario, vostede podería rematar os 
seus estudos do Máster universitario en *** neste mesmo curso, coa defensa 
do seu TFM na oportunidade de avaliación fixada para o 27-28/06/2019 ou na 
fixada para o 19-20/09/2019.

Recibido o informe, o interesado pide cita e mantemos unha reunión no meu 
despacho o 14/02/2019. Nela clarificáronse algunhas cuestións e o alumno 
manifestou a súa intención de interpoñer un recurso de alzada.

Profesor interino de substitución a tempo completo que solicita que se lle reco-
ñezan os servizos prestados noutra universidade pública e, por tanto, os trienios 
correspondentes, para todos os efectos. Comenta que xa presentara unha soli-
citude no ano 2012 e que non se lle deu resposta por escrito.

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente.

A solicitude ía dirixida ao vicerreitor de Profesorado e Planificación Docente, con 
copia ao Valedor Universitario, polo que desde esta oficina nos limitamos a com-
probar que o asunto se estaba a tratar polas canles oportunas.

Reclamante: PDI 

Inicio: 11/02/2019  

Remate: 11/02/2019

CASO 726/503   Data 31/01/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Falta de espazo e microondas para que o alumnado que cursa estudos en tres 
facultades dun campus, que o desexe ou o precise, poida comer de friameira. A 
demanda leva facéndoa, sen éxito, durante varios anos.

Dirección dos centros do campus.

Tras recibir a queixa da alumna, e despois dunha breve conversa coas direc-
toras dos centros do campus, o 15/02/2019 solicítolles, por medio dun oficio, 
unha análise e unha resposta motivada. Malia a limitación do espazo dispoñible 
e unha certa afectación á cafetaría existente, entendo que a solicitude da alum-
na vai claramente na liña dun incremento dos dereitos e liberdades de todos os 
membros da comunidade universitaria que estudan e traballan nese campus.

O 01/04/2019 recibo un escrito de resposta ao meu oficio asinado polas deca-
nas da primeira e a segunda das facultades. A decana da terceira facultade xa 
me comentara que no seu propio centro dispoñen desde hai tempo do espazo 
solicitado e que só é utilizado para impartir docencia dun máster.

Esta resposta é negativa, a se alegar, dun lado, falta de espazo nos centros, e, 
do outro, que a cafetaría é transcendental no campus e que a colocación nela 
dun microondas ameazaría sensiblemente o seu funcionamento. Dado que na 
oficina do Valedor Universitario xa recibiramos queixas similares doutros cen-
tros, decido tomar a iniciativa de actuar de oficio coa intención de que desde 
a Xerencia, co apoio da iniciativa UDC Saudable e do Servizo de Contratación, 
Patrimonio e Xestión Económica, se analice polo miúdo cal é a situación en 
todos os centros da UDC. Trátase de dar un salto cualitativo e apostar decidida-
mente por un modelo de xestión que poña o foco nunha alimentación saudable 
compatible coa oferta que razoablemente poden realizar as cafetarías dos cen-
tros (véxase a recomendación de oficio nos anexos desta memoria).

Reclamante: Alumna 

Inicio: 15/02/2019   

Remate: 01/04/2019

CASO 727/504    Data 04/02/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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Atópase nun estado avanzado de xestación, ten dispensa académica, e por ir a 
unha das súas citas médicas non puido asistir a unha das prácticas que compu-
tan na cualificación da materia. Fala coa profesora da materia e con outras ins-
tancias e non lle solucionan o problema.

Dirección do centro.

Contacto co vicedecano de Alumnos e Ordenación Académica do centro, quen 
me manifesta que a alumna debía ter acudido precisamente a el e non o fixera. 
Respóndolle que a miña intención xa era indicarlle á alumna que procedese de 
tal xeito, mais que antes preferira verificar que era el quen asumía esa compe-
tencia e aproveitar para comentarlle que o procedemento de avaliación utilizado 
non parecía que se axustase ao estipulado na guía docente da materia.

Comunícaselle á alumna que debe poñerse en contacto con este vicedecano.

Reclamante: Alumna

Inicio: 12/02/2019 

Remate: 12/02/2019  

CASO 728/505  Data 05/02/2019 

Motivo

Actuacións

Resolución

Tras cursar unha materia, quéixase do seu contido, de como se imparte e do 
sistema de avaliación empregado pola profesora (incomprensibilidade, falta de 
equidade, cambio de criterios ao longo do cuadrimestre etc.).

Normativa.

Cítase o alumno, que detalla os problemas que tivo coa materia. Logo disto e 
de observar eu o considerable incremento do fracaso que se estaba a dar nos 
resultados da avaliación da materia coa incorporación desta profesora no curso 
precedente (2017/18), coméntolle as diferentes posibilidades de reclamar de 
que dispón o alumnado en tal situación, tanto a título individual como colectivo. 
Indícolle, así mesmo, que o prazo para reclamar as cualificacións das materias 
do cuadrimestre xa rematara.

Doutra banda, explícolle o procedemento para presentar unha queixa ou recla-
mación no centro (documento PA-04 do sistema de garantía de calidade) e siná-
lolle que, tratándose dun cuestionamento ao parecer xeneralizado, a queixa 
mesmo podería ser presentada por calquera representante do alumnado, 
quen tería a obriga de manter a confidencialidade das persoas que a apoiasen. 
Indícolle que, se o solicitan, a dirección do centro ten que darlles resposta unha 
vez analizado o caso, tal e como está previsto no procedemento.

Apunto tamén que deberían facer referencia ao artigo 38 das Normas de avalia-
ción, pois parece patente que non se acadan nin de lonxe os resultados espe-
rados nunha situación normal, e suxírolle que analicen a ficha da materia na 
memoria de verificación do título para ver se os contidos que figuran na guía 
docente se axustan ou non ao recollido nela.

Coméntolle, por último, que será entón, se consideran que a queixa non foi 
debidamente atendida polo órgano competente, cando procedería presentar 
unha reclamación formal nesta oficina.

Reclamante: Alumno

Inicio: 18/02/2019 

Remate: 20/02/2019  

CASO 729/506   Data 14/02/2019 

Motivo

Actuacións

Resolución
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Quéixase pola imposibilidade da súa filla para realizar o Practicum e o Traballo 
de Fin de Grao (TFG) por suspender dúas estadías clínicas no primeiro cuadri-
mestre, xa que considera que debería ter a posibilidade de recuperalas até que 
remate o curso. Tamén se queixa polas reiteradas ocasións en que se lle negou 
información desde o centro, e porque se teñen dirixido a el en galego. 

Igualmente, solicita os detalles da avaliación formativa da súa filla nas materias 
suspensas, o plan de estudos do grao que está a cursar, a titulación académica 
da profesora que imparte as prácticas e mais a súa experiencia docente e inves-
tigadora. Pide a intervención do Valedor Universitario para non verse obrigado a 
reclamar ao centro a responsabilidade patrimonial correspondente aos danos e 
as perdas que lle van causar.

Normativa.

Como queira que o reclamante era doutra comunidade autónoma, que mani-
festara descoñecer o galego e que non presentara autorización ningunha da 
súa filla para representala, respondo en castelán á súa solicitude por medio dun 
escrito co seguinte contido:

Salvo erro, toda a lexislación e a normativa pola que se rexe a Universidade 
da Coruña (UDC) e todos os seus centros está dispoñible na súa páxina web, 
organizada de tal forma que resulta accesible non so para calquera membro da 
comunidade universitaria mais tamén para calquera persoa que non pertenza 
a ningún dos colectivos que a integran (estudantes, persoal docente e inves-
tigador e persoal de administración e servizos). En cada titulación, figuran non 
so o plan de estudos que se publica no BOE, senón tamén a propia memoria 
verificada, as guías docentes de cada materia, os calendarios e calquera outra 
información relacionada coa organización académica, e mesmo, de xeito cifrado 
e gráfico, os resultados obtidos en cada materia polo conxunto do alumnado. 
[Engádenselle os correspondentes enlaces].

Nas guías docentes das materias figura o profesorado responsable da súa 
docencia. Tamén está dispoñible na páxina web da UDC a categoría profesional 
de todo o seu profesorado. No caso da Facultade de *** dita información pode 
atoparse en [Engádese enlace].

Naturalmente, e aínda que toda esta información está accesible a través da 
web, calquera estudante que a solicite a calquera órgano ou servizo da UDC ten 
dereito a que lle sexa proporcionada e a ser atendido como corresponde. Aínda 
que inicialmente podan responderlle en galego, si se manifesta o desexo de ser 
atendido en castelán, teñen que informarlle nesa lingua, e todo iso ao ampa-
ro da lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Como no resto das universidades españolas, os planes de estudos dos títu-
los oficiais que se imparten nas diferentes facultades e escolas da UDC son 
sometidos a un detallado proceso de verificación por axencias recoñecidas 
polo ministerio de universidades, coa participación de profesorado universitario 
experto. Os órganos de goberno e a administración do centro non poden máis 
que cumprir e facer cumprir o regulado. [Ver “Requisitos previos” para cursar o 
Practicum recollidos na memoria verificada (Aptdo. 5: Anexo 1.-...)].

Cando un alumno suspende unha materia ten todo o dereito a reclamar a súa 
cualificación polas canles establecidas, que na UDC aparecen recollidas no capí-
tulo VII das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos 
estudos de grao e máster universitario que, xunto con numerosas outras nor-
mas, está dispoñible en [Engádese enlace].

Como estudante universitaria, maior de idade, e na súa condición de interesa-
da, é a alumna a que, se o estima oportuno, pode reclamar e solicitar directa-
mente ao seu centro a documentación que crea conveniente en defensa dos 
seus dereitos.

Reclamante: Alleo

Inicio: 18/02/2019 

Remate: 18/02/2019  

CASO 730/507  Data 18/02/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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Como valedor universitario da UDC, isto é todo canto podo informarlle. Ademais 
de que o artigo 15 do Regulamento do Valedor Universitario da UDC, aprobado 
polo Claustro Universitario o 5 de maio de 2006, recolle que son os membros da 
comunidade universitaria que invoquen interese lexítimo quen se podan dirixir 
ao valedor universitario, a disposición adicional decimo cuarta da Lei Orgánica 
6/2001, de 21 de decembro, de Universidades pola que se establece con carác-
ter obrigatorio a figura do Defensor Universitario nas universidades españolas, 
recolle que as Universidades a establecerán na súa estrutura organizativa “para 
velar polo respecto aos dereitos e as liberdades dos profesores, estudantes e 
persoal de administración e servizos, ante as actuacións dos diferentes órganos 
e servizos universitarios”. Por todas estas razóns, e no cumprimento do artigo 
16 do devandito regulamento, comunícaselle a non admisión a trámite da recla-
mación presentada por vostede o 18 de febreiro de 2019.

Imposibilidade de realizar o Practicum e o TFG, ao suspender dúas estadías clí-
nicas no primeiro cuadrimestre.

Considera que non superar esas estadías tivo máis que ver con malentendi-
dos de índole persoal que coa adquisición de competencias. Solicita os infor-
mes relacionados coa súa avaliación formativa nesas materias para corrixir as 
deficiencias detectadas e pide que se lle permita, cautelarmente, continuar coa 
súa formación até que se aclaren os malentendidos que cre que se produciron.

Dirección do centro.

Tras conversar coa decana para coñecer os pasos dados até ese momento pola 
interesada, envíolle unha resposta co contido que de seguido se recolle: 

Recibida a súa solicitude do 18 de febreiro de 2019 a respecto da non supera-
ción das materias *** e *** e da petición de que se lle permita cautelarmen-
te continuar coa súa formación ata que se aclaren os malentendidos que cree 
que se teñen producido, notifícolle a súa non admisión a trámite polos seguin-
tes motivos:

A figura do Valedor Universitario establécese na estrutura organizativa das uni-
versidades para velar polo respecto aos dereitos e as liberdades dos profesores, 
estudantes e persoal de administración e servizos, ante as actuacións dos dife-
rentes órganos e servizos universitarios (disposición adicional decimo cuarta da 
Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades).

A Universidade da Coruña ten plenamente regulado o proceso de reclamación 
da cualificación das materias nas “Normas de avaliación, revisión e reclama-
ción dos estudos de grao e máster universitario”, aprobadas polo Consello de 
Goberno na súa reunión do 19 de decembro de 2013, e modificadas por últi-
ma vez o 29 de xuño de 2017. Dando cumprida resposta á súa consulta do 5 
de febreiro do 2019, o pasado día 11 envieille un correo con toda a información 
que vostede precisaba para reclamar as cualificacións das materias, seguindo o 
procedemento establecido no título VII destas normas, e mesmo lle concretei 
a data en que remataba o prazo para presentar as reclamacións (o 18/02/2019 
para as materias do 1º cuadrimestre).

En conversa coa decana da Facultade de ***, o pasado 20 de febreiro, comén-
tame que xa lle tiñan informado tamén no centro do procedemento de recla-
mación como única vía pola que se poden chegar a modificar as cualificacións 
das materias, mais que vostede non chegou a presentar formalmente ningunha 
reclamación no decanato seguindo as normas establecidas.

Tendo sido vostede informada do procedemento a seguir e non tendo presen-
tado reclamación ningunha en prazo que puidera, de estimarse a súa solicitude, 
chegar a modificar a cualificación das materias *** e/ou ***, non cabe esperar 
xa ningunha actuación da decana ao respecto, sobre a que intervir desde esta 
oficina cumprindo co estipulado na antedita Lei orgánica 6/2001.

Reclamante: Alumna

Inicio: 20/02/2019 

Remate: 22/02/2019  

CASO 731/508  Data 18/02/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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O curso pasado non puido facer as prácticas do máster por motivos laborais. 
Para evitar volver ter problemas relacionados coa súa actividade laboral e rema-
tar as prácticas con tempo abondo para preparar un bo TFM, acordou coa coordi-
nadora do máster que el mesmo buscaría un centro para poder realizar as prácti-
cas canto antes. Pois ben, a pesar de que foi aceptado para realizar as prácticas 
nun departamento doutra universidade coa cal xa existe convenio de colabora-
ción, e así llo comunicou en varios correos á coordinadora (desde o 12/09/2018) 
e posteriormente ao decano, a coordinadora segue sen dar os pasos precisos 
para poder iniciar as prácticas e mesmo sen indicarlle unha data orientativa.

Dirección do centro e coordinadora do máster.

Logo de conversar co decano do centro e tratar o caso coa coordinadora do 
máster, o asunto resólvese favorablemente para o interesado. A coordinadora 
envíalle un correo de desculpas e notifícalle o inminente inicio dos trámites. O 
25/02/2019 o alumno comunícanos que todo está xa en marcha e agradece a 
nosa atención e axuda.

Reclamante: Alumno

Inicio: 21/02/2019  

Remate: 25/02/2019  

CASO 732/509   Data 19/02/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Falta de respecto da profesora dunha materia cara a el e outros estudantes.

Normativa.

Infórmase o alumno de que, mentres non se produza unha actuación ante o 
decanato do seu centro, non lle corresponde intervir ao Valedor Universitario. 
Ofréceselle a posibilidade de concertar unha cita comigo para asesoralo sobre 
o procedemento que cómpre seguir no caso de que desexe denunciar o asun-
to ante o decano.

Ao non obter resposta do interesado, dáse o caso por pechado.

Reclamante: Alumno

Inicio: 14/03/2019 

Remate: 14/03/2019  

CASO 733/510    Data 13/03/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Estabilidade do profesorado contratado con carácter temporal.

Reitor.

A precariedade dunha parte moi substancial do profesorado, por mor da escase-
za dos orzamentos e das taxas de reposición impostas nos últimos anos, está a 
levar a unha perda considerable da calidade docente e da produción científica, 
e está a afectar seriamente a calidade democrática das universidades por causa 
dunha maior vulnerabilidade dos seus cadros de PDI. 

En moitos casos están a producirse verdadeiros abusos na contratación, sen 
que as universidades teñan posibilidade de actuar. Malia que a UDC se atopa 
seguramente entre as que mellor xestionaron a defensa do seu cadro de PDI 
en tempos de crise, cómpre, sen máis dilación, reclamar ante os responsables 
dos organismos e institucións alleos competentes a modificación das normas e 
a achega dos recursos necesarios. Para iso non se precisa de máis argumentos 
que a obriga de cumprir coa legalidade nunha materia (abuso de contratación) 
sobre a que se están a pronunciar en repetidas sentenzas diversos tribunais de 
xustiza.

O escrito de recomendación enviado ao reitor sobre esta cuestión achégase 
como recomendación de oficio nos anexos desta memoria.

Reclamante: De oficio

Inicio: 25/03/2019  

Remate: 25/03/2019  

CASO 734/511   Data 25/03/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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Deficiente coordinación dun máster, en especial no relativo á asignación de 
prácticas. A mediados de abril, segue sen saber nada destas, ao igual que 
algúns compañeiros. Non conseguen contactar coa coordinadora nin que lles 
responda os correos que lle envían.

Coordinadora do máster.

Dáselle traslado da queixa á coordinadora do máster, con copia ao decano. 
Pídeselle que trate de solucionar o asunto sen máis dilación, e máis tendo en 
conta que a memoria de prácticas forma parte do traballo de fin de máster 
(TFM). Solicítaselle tamén unha planificación máis adiantada no tempo para o 
próximo curso.

Reclamante: Alumna

Inicio: 15/04/2019   

Remate: 15/04/2019  

CASO 735/512   Data 12/04/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Varias consultas e queixas recibidas por parte do alumnado de diferentes cen-
tros nos últimos anos, en relación coa falta neles dunha mínima infraestrutu-
ra adecuada para poder comer dunha maneira máis saudable e/ou económica.

Xerente.

Pensamos que a UDC debería dar un salto cualitativo na procura dunha alimen-
tación saudable, polo que recomendamos á Xerencia realizar un detallado estu-
do sobre a cuestión e a materialización das medidas que sexan precisas. 

A recomendación enviada ao xerente recóllese como recomendación de oficio 
nos anexos desta memoria.

Reclamante: De oficio

Inicio: 23/04/2019    

Remate: 23/04/2019  

CASO 736/513   Data 23/04/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Solicita a mediación do Valedor Universitario por non poder facer uso do permi-
so por accidente ou enfermidade moi graves dun familiar de primeiro grao de 
consanguinidade ou afinidade, recollido na Resolución do 30/01/2019 pola que 
se regula a xornada, o horario de traballo, as vacacións e a concesión de permi-
sos e licenzas do PAS da UDC.

O xerente comunícalle reiteradamente que para acceder a este permiso deberá 
achegar un informe médico en que se estableza tanto que a enfermidade é moi 
grave como que a persoa enferma necesita coidados.

 Xerencia e normativa.

Logo de recibir a solicitude de intervención, así como a documentación xustifi-
cativa, esta oficina ponse en contacto coa Xerencia, que mostra a súa vontade 
de buscar unha solución. Máis adiante a interesada infórmanos de que xa non 
ten interese en solicitar o permiso, mais manifesta a súa desconformidade coas 
resolucións negativas recibidas.

Dáse por pechado o caso, mais fago a recomendación á Xerencia de que estu-
de a posibilidade de como clarificar e que parámetros ter en conta para clasificar 
unha enfermidade como moi grave no apartado de xustificación/documentación 
do permiso recollido no punto A.10 do anexo da Resolución do 30/01/2019 da 
Xerencia.

Reclamante: PAS

Inicio: 25/04/2019     

Remate: 16/05/2019  

CASO 737/514   Data 25/04/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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En marzo de 2018 realiza un curso de acción formativa e o 29/12/2019 comu-
nícanlle que, ao non entregar o xustificante do permiso de ausencia, non se lle 
emitirá o diploma e pasará ao final das listaxes. 

A interesada considera que a responsabilidade foi do Servizo de PAS, pois non 
apareceu como excluída da listaxe provisional e, daquela, non tiña coñecemen-
to de que lle faltaba documentación por entregar. Ademais apareceu na listaxe 
definitiva e realizou o curso.

Tras a negativa da Comisión de Formación de emendar o erro, solicita a interven-
ción desta oficina para obter o diploma do curso recibido e non ser penalizada.

Servizo de PAS.

Póñome en contacto co Servizo de PAS e solicito o correspondente informe. O 
28/05/2019 comunícanlle á interesada que, por indicación da Xerencia, o Servizo 
de PAS vai proceder á anulación da penalización e emitirá ao seu nome o certi-
ficado correspondente do curso realizado. Temos constancia disto nesta oficina 
o 05/06/2019.

Reclamante: PAS

Inicio: 25/04/2019     

Remate: 05/06/2019  

CASO 738/515   Data 25/04/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Trato recibido pola empresa que xestiona os accidentes de traballo.

Tras sufrir unha lesión no xeonllo cando ía ao traballo, cobre os formularios perti-
nentes e acode á mutualidade correspondente. Esta redacta un informe en que 
di que, ao non acreditar o accidente, non cumpre cos requisitos para recoñecer-
lle unha lesión como consecuencia dun accidente de traballo, polo que lle reco-
mendan que pida cita no seu médico de familia.

Por todo iso, presenta esta reclamación e propón que se informe os traballado-
res no protocolo da UDC dos requisitos que se deben cumprir en caso de acci-
dente laboral. Quéixase, ademais, do trato recibido.

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Logo de falar coa xefa do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, dou traslado 
da queixa ao dito servizo, con copia para o Servizo de Retribucións, Seguridade 
Social e Acción Social, para que, de ser o caso, tomen as medidas oportunas 
coa mutualidade.

Reclamante: PAS

Inicio: 06/05/2019      

Remate: 06/05/2019  

CASO 739/516         Data 26/04/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Varios alumnos culpan a administración de non inscribilos para participar nun 
campionato universitario de España, a pesar de faceren todos os trámites.

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria (VEPEU).

Tras ter coñecemento de que o alumnado presentara as correspondentes 
queixas ante a VEPEU, é informado de que a Valedora Universitaria non pode 
intervir, pero que se velará polos seus dereitos.

A VEPEU infórmanos de que, logo de se reunir, a comisión pertinente pediu 
desculpas ao alumnado, por se tratar dun erro do servizo responsable. Así mes-
mo, comunicoulle ao alumnado que decidira que recibise igualmente os crédi-
tos correspondentes. O alumnado foi finalmente ás competicións, nas cales 
participou aínda que non competiu.

Reclamante: Alumnado

Inicio: 09/05/2019       

Remate: 15/05/2019  

CASO 740/517   Data 08/05/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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Diferente persoal de biblioteca está a realizar un curso de formación en liña para 
o que se require a instalación dun software específico nos equipos do traballo, o 
que está a xerar problemas para a xente que traballa na quenda de tarde.

Sinalan que o persoal da quenda de tarde se atopa totalmente sen recursos en 
canto ao soporte informático, o que lle supón traballar en desigualdade de con-
dicións con respecto aos compañeiros da quenda de mañá, polo que solicitan 
os mesmos dereitos e as mesmas condicións que estes.

Xerencia, Xunta de Persoal do PAS e Servizo de Formación.

Contáctase coa Xerencia e a Xunta de Persoal do PAS, que nos remiten ao 
Negociado de Formación. Desde este servizo, que está a levar o asunto, infór-
mannos de que hai dous problemas: un, a falta de apoio informático na quen-
da de tarde; e dous, a instalación do software para poder realizar o curso. 
Posteriormente comunícannos que se vai poder iniciar o curso, xa que o tema 
do software está resolto. 

Segundo nos explican, o problema radica en que os usuarios non poden acceder 
aos equipos para instalar ningún programa, só poden facelo os informáticos da 
UDC, que nestes momentos teñen moita carga de traballo. A empresa encar-
gada do curso comprometeuse a enviar unha ligazón que sirva para descargar 
o material necesario.

Reclamante: Grupo 
de PAS

Inicio: 27/05/2019 

Remate: 27/05/2019  

CASO 742/519  Data 23/05/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Alumna do programa SICUE que ten un problema coa firma do acordo acadé-
mico inicial por parte da universidade de destino. Segundo relata, tiña que facer 
unhas modificacións de materias no segundo cuadrimestre e, posto que o prazo 
se abriría en febreiro, pensou que o acordo definitivo se asinaría ao final e non 
firmou por iso o acordo inicial.

O servizo correspondente da UDC non está de acordo con esa interpretación, 
xa que o documento debía estar asinado en setembro e posteriormente ao final 
coas modificacións. Por outra parte a universidade de destino firma as modifica-
cións finais, que para ela constitúen o acordo válido.

Coordinadora programa SICUE, Administración Centro

Tras falar coas persoas responsables do programa SICUE, infórmase a alum-
na de que o asunto se está a resolver favorablemente a falta dalgún trámite. 
Finalmente a Administración fai os cambios e recoméndaselle á interesada que 
comprobe no seu expediente se son os axeitados. Así mesmo, aconséllaselle á 
alumna que permaneza en contacto co centro, coa coordinadora e coa adminis-
tración de destino para seguir os trámites que restan.

Reclamante: Alumna

Inicio: 16/05/2019        

Remate: 06/06/2019  

CASO 741/518    Data 15/05/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Alumna que, por motivos persoais, non puido realizar o pago da matrícula en 
prazo. Logo de intentar facerse co documento de liquidación a través de diferen-
tes medios, infórmana de que o seu acceso á Secretaria Virtual está bloqueado 
e de que se lle requiriu o pagamento a través do BOE.

A interesada quéixase de que a Administración non cumpriu co procedemento 
legalmente establecido no referente aos prazos, alén de actuar de forma arbi-
traria e discrecional.

Administración do centro.

Coa intención de contar cunha información completa e contrastada, o día 
27/05/2019 solicitase á Administración do centro un informe sobre o asunto da 

Reclamante: Alumna

Inicio: 22/05/2019  

Remate: 10/06/2019  

CASO 743/520   Data 22/05/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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queixa. Con data do 04/06/2019, a administradora achega un informe no que 
relata minuciosamente os procedementos utilizados para requerirlle á alumna o 
pagamento de matrícula.

Cumpre sinalar que:

1º.-Débese actuar segundo o artigo 10.4.1. das Normas de Xestión Académica 
do curso 2018/2019 .

2º.- O alumno ten a obriga de indicar un domicilio a efectos de notificación. 
Neste caso, o intento de notificación repetiuse dúas veces sen conseguirse 
realizala .

3º.- Aínda que desde a Administración do centro non hai a obriga de avisar por 
vía telefónica ao alumnado fíxose un par de intentos.

4º.- Ao alumnado que ten algunha débeda coa Universidade, sempre que entra 
na súa Secretaría Virtual, aparécelle unha mensaxe que llo indica polo que son 
coñecedores da súa situación económica desde o momento en que se lle acti-
van as follas de liquidación de prezos públicos.

Analizados os documentos e realizadas as consultas oportunas, conclúese que 
a Administración da Facultade de ***, seguindo os artigos 5 e 6 da Resolución 
reitoral do 27/04/2012, mediante a que se aproba o procedemento para a reca-
dación de «impagados» por prezos públicos de matrícula, e logo de recibir da 
Sección de Bolsas a listaxe do alumnado a que se denegou a bolsa do MEC, 
actuou correctamente.

Canto á queixa da alumna polo trato recibido e o feito de non se respectaren os 
prazos previstos na normativa, é certo que unha vez publicado o requirimento 
no BOE a persoa ten 10 días para recoller o documento de pago e outros 10 días 
para facer o pagamento. Estes prazos deben respectarse, pois independente-
mente de que as datas sexan moi avanzadas, a administrada ten dereito a usar 
eses prazos. Así e todo, cómpre sinalar que o alumnado ten que ser consciente 
do que supón o pago aprazado da matrícula por solicitude de bolsa, e as conse-
cuencias de non cumprir con el unha vez recibida a denegación da bolsa.

Con data do 25/06/2019 recíbese un escrito dunha alumna en que relata que, no 
curso 2018/19, realizou un curso específico de posgrao organizado pola Oficina 
de Cooperación e Voluntariado (OCV), e que eses créditos non llos recoñecen 
na carreira que está a cursar.

Servizo de Organización Académica e Unidade de Apoio a Departamentos e 
Investigación (UADI) do campus de Ferrol.

Desde esta oficina puxémonos en contacto co Servizo de Organización 
Académica e a UADI do campus de Ferrol para informarnos da situación e das 
súas posibles solucións.

A normativa pertinente é o Procedemento para o recoñecemento académico de 
créditos por participación en activades universitarias nos graos da UDC, amais 
da Resolución reitoral do 16/10/2017 da UDC pola que se establecen as activi-
dades polas que se recoñecen créditos nos estudos de grao, pola participación 
en actividades universitarias culturais, deportivas, de representación estudantil, 
solidarias e de cooperación.

En concreto, no apartado 7 do anexo II desta última resolución indícase que o 
estudantado só poderá solicitar o recoñecemento, por curso académico, de até 
un máximo de 3 ECTS pola súa participación nas actividades de voluntariado, 
cooperación e internacionalización organizadas pola OCV. Xa que logo, a alum-
na, a pesar de realizar un curso específico de posgrao e outras actividades orga-
nizadas pola OCV, só pode solicitar que se lle recoñezan 3 ECTS.

Reclamante: Alumna

Inicio: 26/06/2019 

Remate: 08/07/2019  

CASO 744/521   Data 25/06/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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A alumna é informada disto, así como de que para obter o recoñecemento por 
unha materia deberá completar en cursos sucesivos ese número de créditos 
que ten até chegar á cantidade mínima de créditos dunha materia optativa do 
seu plan de estudos.

Negativa do Departamento de ***, reiterada, a enviarlle o borrador do Plan de 
organización docente (POD). A persoa que reclama di que en sucesivas con-
vocatorias do Consello de Departamento non se lle achegou a documentación 
relativa ao POD nese punto da orde do día. Por tanto, descoñece o contido do 
documento do POD que se vai tratar na vindeira reunión, algo que lle pasou en 
varias ocasións.

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente (VPPD) e dirección do 
departamento implicado.

Ademais de manter diversas entrevistas e conversas telefónicas, logo de recibir 
o informe da dirección do departamento implicado, solicitouse documentación 
á VPPD e consultáronse algunhas cuestións técnicas á Secretaría Xeral da UDC. 
Analizada toda a documentación, hai dous temas principais na queixa: un é que 
coa convocatoria da reunión deste departamento non se entrega a documenta-
ción relativa ao POD, solicitada en varias ocasións; o outro refírese aos cambios 
realizados no POD desde a primeira proposta que enviou a área correspondente 
no mes de maio até a proposta aprobada o 24/06/2019. A persoa quéixase de 
que non se lle expliquen as causas destes cambios, posto que considera que 
ten dereito a que se manteña a súa petición inicial, ao ser a persoa desa área 
con máis categoría e antigüidade.

No referente ao primeiro punto, a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime 
xurídico do sector público, di o seguinte na súa sección 3.ª, sobre os órganos 
colexiados das distintas administracións públicas (artigo 17.3): 

Salvo que non resulte posible, as convocatorias serán remitidas aos membros 
do órgano colexiado a través de medios electrónicos, facendo constar nelas a 
orde do día xunto coa documentación necesaria para a súa deliberación cando 
for posible, as condicións en que se vai celebrar a sesión, o sistema de conexión 
e, se for o caso, os lugares en que estean dispoñibles os medios técnicos nece-
sarios para asistir e participar na reunión.

Por outra banda, no artigo 16.3 do Regulamento marco de departamentos da 
UDC, aprobado polo Consello de Goberno na súa sesión do 23/11/2016 e modi-
ficado na sesión do 29/06/2017, establécese isto: 

As convocatorias serán remitidas aos membros do Consello de Departamento 
cunha antecedencia mínima de dous días hábiles, a través de medios electróni-
cos, incluíndo a orde do día e a documentación que corresponda, ben como o 
día, hora e lugar da sesión e o sistema de conexión para a asistencia a distancia.

De acordo coas normativas citadas, é claro que a documentación relativa ao 
POD debe ser enviada a todos os membros dun consello de departamento xun-
to coa convocatoria, non é necesario pedila. No caso que nos ocupa, dado que 
a persoa solicitou en varias ocasións a documentación expresamente, con máis 
motivo debería recibila. Ademais disto, calquera persoa administrada, en virtude 
da transparencia que ten que primar nos servizos públicos, debe poder contar 
coa información e a documentación que poida afectarlle.

Respecto ao segundo punto, sobre os cambios no POD que afectan á ese 
membro do PDI, cómpre subliñar que houbo unha primeira proposta de borra-
dor de POD no mes de maio, que foi enviada pola Área, en que a persoa recla-
mante participou e que reflectía as materias para o curso 2019/20 que solicita-
ba impartir. 

Reclamante: PDI

Inicio: 10/06/2019  

Remate: 24/07/2019  

CASO 745/522    Data 10/06/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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Despois de que o decanato solicitase cubrir a docencia dalgunhas materias a 
profesora decatouse nun cambio no POD o que provocou que demandase rei-
teradamente o borrador do POD. 

Na información que se nos remitiu desde a VPPD obsérvase que o POD final 
aprobado non é o da proposta inicial do mes de maio.

No informe enviado pola directora do Departamento de *** exponse que os 
sucesivos cambios que sufriu o documento até chegar á súa versión definitiva 
foron realizados polas persoas da Área, e que só elas coñecen esa información.
Na miña opinión, debe haber unha ou varias causas deses cambios no POD, 
que seguramente terán unha xustificación acorde coa normativa, mais clarifica-
ría moito e quizais resolvese esta situación que se desen a coñecer tales cau-
sas á persoa.

No informe do Departamento de *** dise que é a Área de *** a que fai a pro-
posta. Se desde esta área non se deu ningunha explicación con anterioridade, 
quizais sexa agora o momento de facelo. Porén, como a Área non ten entidade 
xurídica nin responsabilidades de goberno, é razoable que a aclaración se soli-
cite ante a dirección do Departamento. Na queixa, solicítase coñecer as razóns 
dos cambios para saber se se están a vulnerar os seus dereitos.
Parece claro que o conflito podería resolverse se existise unha comunicación 
máis fluída entre todas as persoas que interveñen. As dinámicas que se están 
a crear non benefician a ninguén, enrarecen as relacións de traballo, non teñen 
consecuencias positivas nin persoal nin profesionalmente e poden afectar 
tamén a terceiros.

Solicito a todas as persoas implicadas un esforzo para aclarar este asunto. 
En resumo esta valedora solicita o seguinte:
• Que se entregue a documentación dos consellos de departamento coa 
convocatoria.
• Que se achegue aquela información e documentación que o profesorado soli-
cite, especialmente nos temas que poidan afectarlle.
• Que se solicite a información necesaria para dar a coñecer os motivos dos 
cambios producidos no POD na área correspondente desde a proposta inicial 
até a aprobada.
• Que se faga un esforzo por parte da dirección do Departamento e do persoal 
da Área para aclarar a situación suscitada e poder comezar o curso 2019/20 con 
total normalidade. 

No seguimento do caso, tiven coñecemento de que a VPPD se reuniu co persoal 
da Área e o conflito foi resolto tras varios axustes no POD do curso 2019/20.

Tras a desestimación dun recurso ante a da Vicerreitoría de Internacionalización 
e Cooperación (VIC), sobre o recoñecemento dunhas materias que cursou nun-
ha estadía como Erasmus presenta unha queixa e solicita que se estude o seu 
caso. 

VIC, coordinador Erasmus do centro e directora da Oficina de Relacións 
Internacionais (ORI).

Coa finalidade de clarificar este asunto, reúnome en varias ocasións coa direc-
tora da ORI e o coordinador Erasmus do centro. Nestas xuntanzas analízase a 
documentación achegada pola alumna, en que queda clara a actuación impe-
cable, en todo o proceso, tanto da ORI como do coordinador Erasmus. Porén, 
obsérvase tamén que se produciu unha demora excesiva por parte dos respon-
sables da universidade de destino á hora de asinar os documentos que a alum-
na debía enviar á UDC.

Con data do 05/07/2019 recíbese nesta oficina unha copia da resolución a unha 
segunda reclamación presentada pola interesada ante a VIC. Na resolución, con 
carácter excepcional, acéptanse fóra de prazo os cambios feitos no contrato de 
mobilidade da alumna. O asunto dáse por pechado.

Reclamante: Alumna

Inicio: 04/06/2019 

Remate: 09/07/2019  

CASO 746/523  Data 04/06/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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A alumna expón que solicitou o 13/12/2017, por reunir os requisitos, obter a 
condición de persoa con discapacidade, o que se a Xunta de Galicia lle conce-
deu o 21/01/2019 con efectos retroactivos. Por este motivo, solicita a devolu-
ción das taxas ao decanato do seu centro, que resolve negativamente con base 
nun informe do Servizo de Organización Académica (SOA) en que se sinala a 
imposibilidade de aplicar con efectos retroactivos a súa condición tendo en con-
ta o que establece o artigo 12.2 do Decreto 65/2017, do 6 de xullo, polo que se 
fixan os prezos públicos para o curso 2018/19.

Administración do centro, Vicerreitoría de Planificación Académica e Innovación 
Docente e Reitor.

Nun primeiro momento, informo a alumna de que ten a opción de presentar un 
recurso de alzada ante o reitor. Máis adiante, o 27/06/2019, a alumna ponse en 
contacto novamente con esta oficina para comunicarnos que presentou o recur-
so de alzada ante o reitor e que o dito recurso foi desestimado, polo que solici-
ta a nosa intervención e o noso asesoramento sobre os pasos que debe seguir. 
Indícaselle cales son os recursos que pode presentar. Ademais, como valedora, 
elaboro un informe que é enviado ao Reitor.

Nese informe dise que, por unha parte, o decreto de prezos públicos da Xunta 
de Galicia establece unhas datas para que o alumnado forneza os documentos 
xustificativos da exención de taxas no momento da matrícula, e en principio con 
esas datas impídese que se aplique a retroactividade. Mais a alumna recibe un 
documento da mesma administración, a Xunta de Galicia, en que se lle concede 
a condición de discapacitada con efectos retroactivos. Ante esta contradición, a 
Valedora no escrito enviado ao Reitor recomenda que desde a UDC se inste a 
Xunta de Galicia a que en vindeiros decretos se deixe claro este punto de apli-
cación da retroactividade para non prexudicar este alumnado.

Por outra parte, no devandito decreto as datas que se mencionan fan referencia 
ás datas de matrícula das universidades, polo que entendo que se a Xunta non 
fai modificacións no Decreto de Prezos Públicos, desde a UDC poden estable-
cerse prazos extraordinarios para resolver estas situacións. O problema afecta 
ao alumnado que recibe as resolucións, en ocasións, até dous anos despois de 
solicitar a condición de persoa con discapacidade.

Reclamante: Alumna

Inicio: 07/06/2019 

Remate: 16/07/2019  

CASO 747/524  Data 06/06/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Alumno doutra universidade que está matriculado nun máster interuniversita-
rio en que tamén imparte docencia profesorado da UDC. Este alumno e outros 
compañeiros quixeron participar na avaliación docente do profesorado, mais foi-
lles imposible acceder ás enquisas docentes. Tras varias incidencias comunica-
das ao Centro de Atención ao Usuario, infórmanos da imposibilidade de realiza-
ren as enquisas por se tratar de alumnado que non está matriculado na UDC.

Están á espera dunha nova resposta e recalcan que nese máster interuniversi-
tario hai materias que teñen catro alumnos e só un está matriculado na UDC.

Responsable do Programa de avaliación docente.

Logo de recibir esta queixa contactamos coa responsable do Programa de ava-
liación docente, que nos informa de que, tal como foi deseñada a aplicación 
informática, non se pode incorporar estudantes doutras universidades. Así mes-
mo, comunícanos que o problema tería que resolverse de maneira conxunta 
coas outras universidades implicadas.

En calquera caso, co obxecto de dar satisfacción á demanda destes estudantes, 
achéganselles as enquisas para que poidan cubrilas de xeito manual, con garan-
tía do seu anonimato. 

Reclamante: Alleo

Inicio: 05/07/2019  

Remate: 08/07/2019  

CASO 748/525   Data 02/07/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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Solicitou inscribirse nun grao da UDC e, por un erro, non achegou a documenta-
ción. Por tanto, non aparece na listaxe definitiva de persoas admitidas.

Administración do centro.

Tras contactar coa Administración do centro afectado, infórmannos de que o 
acceso a este grao ten un prerrequisito que a persoa interesada non cumpriu, 
ao non entregar o título solicitado.

Comunícaselle á interesada esta información, e aprovéitase para comentarlle 
que a Valedora Universitaria non ten entre as súas competencias este tipo de 
reclamacións

Reclamante: Allea

Inicio: 16/07/2019   

Remate: 16/07/2019  

CASO 749/526    Data 12/07/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

A persoa formula unha serie de peticións e problemas entre os que están os 
seguintes: o acceso ás actas e ás listaxes do alumnado en varias materias; o 
procedemento de concesión de quinquenios ou a custodia das actas. Por últi-
mo, sinala que sufriu varias veces acoso laboral e solicita que se acredite este 
suposto.

Dirección do Departamento de ***.

Despois de consultar os órganos pertinentes e analizar toda a información, tras-
ládaselle á persoa interesada unha resposta estruturada en catro apartados, dos 
cales fago un resumo a seguir:

l. Coordinación das materias e sinatura das actas

Existe unha ampla normativa sobre a elaboración do POD, no tocante aos temas 
que estamos abordando. Por outra banda, debe terse en conta que a Comisión 
de Organización Académica e Profesorado, por delegación do Consello de 
Goberno, é a encargada de dilucidar calquera dúbida ou problema en relación 
coa interpretación dos procedementos. 

Tal como indica a normativa, cando un consello de departamento elabora o POD 
e o somete a aprobación debe indicar, para cada materia, o profesorado encar-
gado de de impartila, e ademais sinalar quen será o/a profesor/a encargado/a de 
elaborar a guía docente, coordinar a materia e asinar as actas.

Segundo o informe da dirección do Departamento, e de acordo co especificado 
no POD deste, a persoa que presenta a reclamación foi coordinadora dunha das 
materias e tamén a persoa autorizada para asinar as actas.

Canto á outra materia, inicialmente a coordinadora foi outra persoa, e só de xeito 
transitorio asumiu a coordinación a dirección do Departamento. Parte da docen-
cia da materia asignouse a persoa reclamante por considerar o Departamento 
que era o adecuado debido á súa menor carga docente. 

Na documentación achegada obsérvase que houbo cambios, durante o trans-
curso do curso académico, no tocante á persoa que debía asinar as actas da 
materia, mais estes cambios foron informados e xustificados ante as persoas 
interesadas e tamén foron notificados ao centro implicado.

O profesor quéixase de que estas modificacións realizadas no curso 2018/19 
son extemporáneas. Neste punto é recomendable que ao longo do curso acadé-
mico se fagan poucas modificacións no POD, e, de ser necesarias, que estas se 
efectúen o antes posible. É normal facer cambios no POD, mais isto non debe 
afectar en absoluto á boa marcha da materia, pois as guías docentes están apro-
badas desde o mes de xullo e deben respectarse.

Reclamante: PDI

Inicio: 03/07/2019    

Remate: 01/09/2019  

CASO 750/527     Data 28/06/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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A persoa quéixase de que o feito de non poder asinar as actas lle supón moitos 
contratempos para avaliar o alumnado.

É importante aclarar que na UDC, entre todo o profesorado implicado nunha 
materia, na maioría dos casos só unha persoa asina as actas, aquela designa-
da polo departamento correspondente. Isto, que non se debería percibir como 
ningún agravio, tampouco exime da responsabilidade das obrigas docentes nin 
resta autoridade ou lexitimidade ao profesorado ante o alumnado. 

Para evitar os problemas que se comentan no escrito, na miña opinión, debe ser 
no momento da elaboración do POD, no ámbito do consello de departamento, 
cando o profesorado debe formular as súas preferencias con respecto á coordi-
nación de materias, a sinatura das actas etc., para que isto poida debaterse, e 
as funcións de cadaquén estean claras.

Por outra banda, cómpre subliñar que todo o profesorado que figura no POD 
dunha materia ten acceso na Secretaría Virtual á listaxe do alumnado desa 
materia.  

II. Quinquenios

O Real decreto 1086/1989, do 28 de agosto (BOE n.º 216, do 09/09/1989), 
sobre retribucións do profesorado universitario (modificado polo Real decreto 
1949/95, do 1 de decembro, BOE n.º 16, do 18/01/1996; e polo Real decreto 
74/2000, do 21 de xaneiro, BOE n.º 19, do 22/01/2000), establece a posibilida-
de de retribucións adicionais para o profesorado baixo determinadas condicións.
A normativa relativa á avaliación de méritos docentes ou «quinquenios» na 
UDC, que desenvolve a normativa estatal, indica que coa solicitude que cóm-
pre presentar debe achegarse un informe da persoa solicitante e tamén senllos 
informes do departamento e do centro a que pertenza. Tanto o informe do cen-
tro como o informe do departamento poden ser favorables ou desfavorables. 
Na normativa non se impide que os informes poidan ser sometidos a votación. 
Os centros e os departamentos non son os órganos encargados de conceder 
ou denegar os quinquenios, só poden emitir os informes.

Posteriormente, na UDC hai unha comisión que avalía os méritos docentes. Na 
resolución que emite a dita comisión infórmase de que a persoa interesada ten 
a posibilidade de presentar un recurso de reposición ante o reitor e, de ser o 
caso, un recurso contencioso-administrativo.

III. Custodia das actas

A Normativa vixente na UDC relativa a este punto atopámola nas Normas sobre 
a elaboración, tramitación, modificación e custodia das actas de cualificacións 
correspondentes aos títulos oficiais de grao e mestrado universitario da UDC, 
aprobadas no Consello de Goberno do 23/04/2013 e o 28/05/2013. 

IV. Acoso laboral

A Valedora Universitaria non ten competencias nese tema. Tal como se lle 
comunicou por correo electrónico ao momento, a UDC, para estes casos, conta 
cun protocolo de actuación moi detallado que poden seguir as persoas que se 
consideren afectadas por acoso laboral.
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Método de avaliación dunha materia. O alumnado manifesta varios problemas 
relacionados coa avaliación dunha materia, que consideran arbitraria e que lles 
produce indefensión, en concreto, a parte da avaliación continua. Reciben as 
notas das actividades, pero non se lles explica a que se deben, polo que non 
teñen a opción de reclamar nin de cuestionalas. A xustificación que reciben é 
que o motivo de obter esa nota foi a actitude. O alumnado tamén mostra preo-
cupación porque no vindeiro curso, tal como din que sucedeu en cursos ante-
riores, é previsible que a persoa responsable da materia imparta docencia a un 
familiar, extremo que solicitan que non se repita.

Dirección do centro e dirección do Departamento de ***.

Tras reunirme co alumnado e analizar as guías docentes, envío cadanseu escrito 
ao director do centro e ao director do Departamento sobre os asuntos que tra-
tamos. Neles recoméndase:

• que na guía docente se retire que a cualificación dependa da actitude ou do 
interese mostrado polo alumnado;
• que se fixe a porcentaxe da asistencia á clase;
• que se defina en que consiste e como se avalía a participación activa;
• e que naquelas actividades que supoñan unha cualificación se detalle como se 
obtén a puntuación e que esta sexa revisable.

Nun segundo escrito, expoño que, de ser certo que a persoa responsable da 
materia participa na avaliación dun familiar, a lexislación existente indica que 
debe absterse de avalialo. Se non o fai, recomendo que se establezan as medi-
das oportunas, aquelas que desde o Departamento consideren máis axeitadas, 
para que non se repita de novo a circunstancia que é motivo da queixa.

Dáselle traslado ao alumnado das medidas tomadas.

En setembro un dos alumnos informa nesta oficina de que nas guías docentes 
aparece só unha persoa como docente e de novo está matriculado un familiar.

Logo de falar coas persoas responsables, comunícaselle ao alumnado que o 
problema está resolto. O director do departamento afectado indícame que se 
realizaran cambios na docencia no seo do Consello de Departamento e que se 
procedera a reflectilos no POD.

Reclamante: Alumnado

Inicio: 18/07/2019 

Remate: 02/10/2019  

CASO 751/528  Data 18/07/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

O alumno expón que non se seguiron correctamente os criterios establecidos na 
guía docente dunha materia. Solicita a esta oficina que se lle aprobe a materia.

Decano do centro.

Infórmase o alumno de que ante a Valedora Universitaria non se reclama a cua-
lificación de materias e achégaselle a normativa pertinente. Ademais, explícase-
lle cal é o órgano en concreto a que debe dirixir a súa reclamación e os prazos 
que indica a normativa.

Reclamante: Alumno

Inicio: 31/07/2019

Remate: 07/08/2019  

CASO 752/529  Data 31/07/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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Solicita que se incorpore en varias guías docentes a posibilidade da dispensa 
académica. 

Á alumna, que cursou a carreira hai anos, fáltanlle algunhas materias para rema-
tar os seus estudos. Xustifica que ten unhas circunstancias persoais moi com-
plicadas que lle impiden vivir durante o curso na Coruña.

Servizo de Organización Académica (SOA), subdirector do centro, xefatura de 
Estudos do centro e docentes implicados.

Tras analizar o caso, contáctase co subdirector do centro responsable, así como 
co xefe de Estudos, e recoméndase a incorporación da matrícula a tempo par-
cial, a dispensa académica ou outras vías especificas de aprendizaxe e avalia-
ción nas guías docentes para atender casos excepcionais. Envíase un escrito 
en que se informa de diversas normativas e recomendacións existentes para 
favorecer o estudo das persoas que teñen que compatibilizalo coa vida laboral, 
familiar etc. 

Entre outras tómanse como referencia  o Estatuto do Estudantado,  as Normas 
de Avaliación, Revisión e Reclamacións da UDC, a Norma que Regula o Réxime 
de Dedicación ao Estudo e a Permanencia e a Progresión dos Estudantes de 
Grao e Máster Universitario na UDC, ou a Normativa de Xestión Académica da 
UDC curso 2019/2020

A experiencia demostra que en moitas guías docentes non se incorpora a posi-
bilidade de dispensa académica, nin medidas específicas para o seguimento e 
avaliación das competencias do alumnado, cando a maioría, salvo excepcións 
moi xustificadas, deberían contemplalo. Este feito prexudica seriamente a aque-
les estudantes que deben compatibilizar os seus estudos co seu traballo, co coi-
dado de persoas ao seu cargo, con unha discapacidade etc. 

Polo exposto anteriormente a valedora recomenda ao centro e ao profesorado 
implicado:

Que se valore a opción de incluír nas guías docentes a posibilidade da dispen-
sa académica ou alúmenos contemplar que se poidan establecer, en situación 
excepcionais, actividades de aprendizaxe e avaliación específicas que o profe-
sorado considere adecuadas para que o estudante poida adquirir as competen-
cias esixidas e como consecuencia disto poida superar a materia. 

Considero que a petición da alumna é xusta e razoable, que non prexudica a 
terceiros e que se queremos aplicar o que contemplan as normativas teremos 
como mínimo que entrar a valorar casos como o desta alumna que só lle restan 
dúas materias e o TFG para rematar os seus estudos.

Temos coñecemento, a través do SOA, de que se lle concede á alumna a matrí-
cula a tempo parcial, e de que tanto a dirección do centro como o profesorado 
implicado se puxeron en contacto con ela para estudar un plan de traballo que 
lle permita compatibilizar os seus estudos coa súa situación.

Reclamante: Alumna

Inicio: 17/07/2019 

Remate: 25/09/2019

CASO 753/530   Data 17/07/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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Erros ao facer a conversión das cualificacións das materias que cursou durante 
a súa estadía Erasmus ás cualificacións das materias da UDC.

A alumna, unha vez rematados os estudos de mobilidade, envía as súas cualifi-
cacións de destino á coordinadora Erasmus do seu centro. Segundo sostén, a 
conversión das notas foi realizada dun xeito aleatorio e que non se correspon-
de coa realidade. Por iso, solicita unha corrección xusta e equitativa das súas 
cualificacións.

Coordinadora Erasmus do centro 

Tras recibir a queixa e falar coa interesada, contáctase coa coordinadora Erasmus 
do seu centro. Esta comunícame que xa fixera os cambios oportunos no expe-
diente da alumna no momento da queixa, logo de detectar os erros, mais a 
alumna non comprobara este feito. Infórmase a alumna, daquela, de que a súa 
solicitude está resolta.

Reclamante: Alumna

Inicio: 02/08/2019 

Remate: 02/08/2019  

CASO 754/531  Data 01/08/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

A queixa sinala que, por unha información incompleta na web dun máster da 
UDC e un mal asesoramento por parte da responsable da especialidade, non 
aparece nas listaxes de admitidos no máster. Ademais disto, non se lle requiriu 
a documentación precisa segundo sinala o artigo 68, sobre a emenda e mellora 
da solicitude, da Lei do procedemento administrativo común.

Coordinador do máster.

Solicítase ao coordinador do máster información sobre os pasos que se segui-
ron no proceso de admisión do interesado. Posteriormente recíbese o acordo 
da Comisión de Selección do Máster en que se admite a excepcionalidade da 
situación e se decide aceptar a reclamación. Como resultado, a persoa  recla-
mante pode acceder a cursar o máster.

Reclamante: Alleo

Inicio: 02/08/2019 

Remate: 13/09/2019

CASO 755/532  Data 31/07/2019

Motivo

Actuacións

Resolución

Alumno que vén trasladado doutra universidade. Unha vez admitida e resolta a 
súa solicitude de recoñecemento de créditos, quéixase de que o dito recoñe-
cemento non se axusta á normativa, de que foi realizado dun xeito arbitrario. 
Desde o centro infórmano de que a única vía que lle resta é a de presentar un 
recurso de alzada ante o reitor.

Segundo nos comenta, ten coñecemento de que o seu caso non é o único, polo 
que se pon en contacto con esta oficina para denunciar a situación. 

Servizo de Organización Académica (SOA).

Recoméndaselle que presente o recurso de alzada para que se poida resolver 
canto antes a súa reclamación sobre o recoñecemento de créditos, tendo en 
conta que xa houbo casos semellantes que foron estimados.

Tendo coñecemento da situación, mantense unha reunión co SOA para tratar o 
asunto e atopar unha solución a estes casos repetidos.

Reclamante: Alumno 

Inicio: 19/08/2019  

Remate: 27/08/2019  

CASO 756/533  Data 16/08/2019

Motivo

Actuacións

Resolución
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Irregularidades no seu centro con respecto ao TFG. A queixa inclúe os seguin-
tes puntos:

Desatención por parte dalgúns titores, o sistema de adxudicación de TFG, a fal-
ta de informe do tribunal do TFG no caso dun suspenso, o incumprimento dos 
prazos de revisión.

Secretaría académica do centro.

Unha vez analizada a queixa, elaboro un informe que inclúe algunhas 
recomendacións.

A primeira causa da queixa está relacionada coa desatención dalgún titor/a 
cara ao seu alumnado de TFG, o que xera desamparo e desorientación neste 
alumnado que se considera agraviado polas consecuencias negativas destas 
actuacións.

Neste punto compre dicir que o Regulamento do traballo fin de grao do centro 
establece as responsabilidades do profesor/a titor/a.

A Comisión de Docencia da Facultade aprobou posteriormente uns criterios 
para a elaboración do TFG,  que contradicen o Regulamento anteriormente cita-
do, pois este inclue unha titorización completa ao alumnado por parte dos/das 
titores/as. Algún dos criterios aprobados pola Comisión tamén vai en contra do 
que establece o Real Decreto 1791/2010, de 30 de decembro, polo que se apro-
ba o Estatuto dos Estudante Universitario, en concreto no artigo 8, apartado g. 
É razoable a queixa recibida. Segundo o RD debe haber unha titorización efecti-
va que non pode reducirse exclusivamente aos aspectos formais do TFG.

Recomendo que se revisen os regulamentos propios do centro relacionados co 
TFG, para que teñan en consideración o establecido no devandito Real Decreto.
Na queixa dise que o problema de desamparo vese incrementado debido a que 
o alumnado non pode escoller o/a seu titor/a. Neste punto a valedora entende 
que é competencia do centro elaborar o procedemento de asignación de titores.
En relación a que o alumnado suspenso non recibe informes ao respecto com-
pre dicir que isto vai en contra do regulamento do centro polo que se recomen-
da que desde o decanato se lembre ao profesorado e tribunais esta obriga.

En resumo  é recomendable revisar a normativa elaborada no centro para que 
quede garantido o dereito do alumnado a ser titorizado e a recibir as correspon-
dentes explicacións sobre a cualificación que obtén en cada materia, incluída o 
TFG.

Reclamante: Alumna 

Inicio: 27/08/2019  

Remate: 10/09/2019 

CASO 757/534  Data 24/08/2019

Motivo

Actuacións

Resolución



43VOLTAR AO ÍNDICE

Despois da relación de casos que se presentou no 
apartado anterior, nesta sección inclúese unha breve 
análise deses datos acompañada dos correspondentes 
gráficos, que permiten visualizar dunha forma máis clara 
a distribución dos casos (consultas e queixas) por colec-
tivos, por campus, por sexo ou por área temática. Tamén 
se indica como é a distribución por centros e por órga-
nos de goberno da reitoría, e, finalmente, pode observar-
se cal é a distribución dos casos segundo os diferentes 
meses do curso e en que período de tempo se resolven.

É importante subliñarmos que aínda que algúns órga-
nos de goberno, centros etc. aparezan con máis fre-
cuencia, iso non implica que debamos facer unha valo-
ración negativa deles. É indubidable que cada centro 
ten as súas especificidades, diferente número de títu-
los de grao e de máster, diferente número de alumna-
do ou diferente complexidade das titulacións. O mesmo 
ocorre coas diferentes vicerreitorías ou servizos, pois as 
súas funcións e competencias poden ser moi variadas. 

Cómpre, así mesmo, aclararmos que nin todas as con-
sultas nin todas as queixas que se produciron están moti-
vadas por un mal funcionamento do órgano ou servizo 
que se ve implicado na resolución do asunto. Ás veces 
son asuntos novidosos que merecen unha análise espe-
cífica, mentres que noutras ocasións hai que interpre-
tar as normativas existentes para dar resposta ao asunto 
formulado ou mesmo instar o equipo de goberno para 
que se aborde en institucións alleas á UDC. Nalgunhas 
oportunidades tamén algún órgano ou servizo contacta 
coa Valedora Universitaria para aclarar as dúbidas que se 
lle presentan, e outras veces é esta oficina a que solici-
ta informes ou aclaracións a estes órganos para abordar 
algún caso concreto.

DATOS
ESTATÍSTICOS
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DISTRIBUCIÓN 
DE CONSULTAS
POR COLECTIVOS

78

83%
 

13%
4%
0%

65
  

10
3
0

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

TOTAL

DISTRIBUCIÓN 
DE QUEIXAS
POR COLECTIVOS

51

64%
 

12%
8%

10%

33
  

6
4
5

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

TOTAL

DISTRIBUCIÓN 
DE CASOS 
POR COLECTIVOS

129

76% 

12%
6%

98
  

16
7

ESTUDANTES

PDI

PAS

TOTAL

DISTRIBUCIÓN 
DE CASOS 
POR CAMPUS

129

  82%
 

  18%
106
  

23
A CORUÑA

FERROL

TOTAL

4%5
ALLEOS

2%3
VALEDORA 
UNIVERSITARIA

6%3
VALEDORA 
UNIVERSITARIA
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ESTUDANTES
PDI
PAS
ALLEOS

DISTRIBUCIÓN 
DE CASOS
POR SEXO

40

  31
 

7
2
0

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

TOTAL

34
 

3
1
0

38

CONSULTAS   

29

 21
 

2
4
2

ESTUDANTES

PDI

PAS

ALLEOS

TOTAL

12 

4
0
3

22

M                     H M                    H

QUEIXAS 

CONSULTAS   QUEIXAS 

M   H  M   H  

0
VALEDORA 
UNIVERSITARIA

0 0
VALEDORA 
UNIVERSITARIA

3



46VOLTAR AO ÍNDICE

DISTRIBUCIÓN DE CASOS
POR ÁREA TEMÁTICA

ÁREA TEMÁTICA

Acceso, taxas e xestión académica

Validacións, adaptacións e recoñecementos

Organización e actividade docente

Exames e criterios de avaliación

Asuntos laborais

Bolsas e axudas ao estudo

Oposicións, concursos e contratos

Comportamento

Infraestrutura e funcionamento dos servizos

Procedementos e recursos

Outros

TOTAL

( C ) CONSULTAS
( Q ) QUEIXAS

ESTUDANTES PDI PAS

C

13

5

10

28

0

2

0

0

0

3

4

65

Q

5

3

10

7

0

0

0

1

6

1

0

33

C

0

0

2

1

4

0

0

1

0

1

1

10

Q

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

6

C

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

3

Q

0

0

0

0

3

0

0

0

1

0

0

4

ALLEOS

Q

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

5

Q

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

0

3

ESTUDANTES
PDI
PAS
ALLEOS
VALEDORA

CONSULTAS

QUEIXAS

Acceso, taxas e xestión académica
Validacións, adaptacións e recoñecementos
Organización e actividade docente
Exames e criterios de avaliación
Asuntos laborais
Bolsas e axudas ao estudo
Oposicións, concursos e contratos
Comportamento
Infraestrutura e funcionamento dos servizos
Procedementos e recursos
Outros

Acceso, taxas e xestión académica
Validacións, adaptacións e recoñecementos
Organización e actividade docente
Exames e criterios de avaliación
Asuntos laborais
Bolsas e axudas ao estudo
Oposicións, concursos e contratos
Comportamento
Infraestrutura e funcionamento dos servizos
Procedementos e recursos
Outros

VALEDORA
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS
POR CENTROS

ETS de Arquitectura

ETS de Náutica e Máquinas

EU de Enfermaría

EU de Arquitectura Técnica

EU de Deseño Industrial

EU Politécnica

Facultade de Ciencias

Facultade de Ciencias da Comunicación

Facultade de Ciencias da Educación

Facultade de Ciencias da Saúde

Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física

Facultade de Ciencias do Traballo

Facultade de Dereito

Facultade de Economía e Empresa

Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Facultade de Filoloxía

Facultade de Fisioterapia

Facultade de Humanidades e Documentación

Facultade de Informática

Facultade de Socioloxía

Non corresponde a ningún centro

TOTAL

CONSULTAS QUEIXAS

11

4

2

2

2

0

6

1

6

1

3

1

3

9

6

4

3

2

0

5

0

71

3

2

1

1

0

1

2 

0

2

0

0

1

6

2

3

0

2

3

1

0

1

31

ETS de Arquitectura
ETS de Náutica e Máquinas
EU de Enfermaría
EU de Arquitectura Técnica
EU de Deseño Industrial
EU Politécnica
Facultade de Ciencias
Facultade de Ciencias da Comunicación
Facultade de Ciencias da Educación
Facultade de Ciencias da Saúde
Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física
Facultade de Ciencias do Traballo
Facultade de Dereito
Facultade de Economía e Empresa
Facultade de Enfermaría e Podoloxía
Facultade de Filoloxía
Facultade de Fisioterapia
Facultade de Humanidades e Documentación
Facultade de Informática
Facultade de Socioloxía
Non corresponde a ningún centro

CONSULTAS
QUEIXAS
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS
POR ÓRGANOS DE 
GOBERNO DA REITORÍA

Reitor

Secretaría Xeral

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente

Xerencia

TOTAL

CONSULTAS QUEIXAS

1

1

1

0

0

2

0

2

7

4

0

3

1

1

3

3

5

20

CONSULTAS
QUEIXAS

Reitor

Secretaría Xeral

Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria

Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia

Vicerreitoría de Internacionalización e Cooperación

Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente

Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente

Xerencia
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TEMPO 
DE RESOLUCIÓN 
DOS CASOS

1 A 7 DÍAS

7 DÍAS A 1 MES

1 A 3 MESES

+ 3 MESES

70%
18%
10%

2%

DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DOS CASOS

CONSULTAS
QUEIXAS
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NÚMERO DE ACTUACIÓNS 
POR COLECTIVO E 
CURSO ACADÉMICO

ESTUDANTES

PDI

PAS

VALEDORA

TOTAL

ALLEOS

79

65
  

5
4

0
5

2010 / 11

93  

6
7

1
14

121

2011 / 12

95  

13
8

1
11

128

2012 / 13

105  

13
2

2
8

130

2013 / 14

113
25

5

1
6

150

2014 / 15

82
18

1

2
12

115

2015 / 16

79
10

6

1
6

102

2016 / 17

68
23

7

0
12

110

2017 / 18

98
16

7

3
5

129

2018 / 19
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Despois da confianza prestada polo Claustro ao votar 
a miña candidatura como valedora da UDC, quero des-
tacar a satisfacción que me produciu constatar, en xeral, 
o importante compromiso tanto dos órganos desta uni-
versidade como dos membros da comunidade universi-
taria aos cales lles foi solicitada a súa colaboración. Máis 
alá do establecido no artigo 12.2 do Regulamento da 
Valedora Universitaria da Universidade da Coruña, amo-
saron sempre unha actitude encomiable, polo que é obri-
gado o meu recoñecemento. 

No curso 2018/19 presentáronse un total de 129 
casos, dos cales 51 foron queixas e 78 consultas. 
Cómpre dicir que este é un número similar ao daque-
las universidades cun número aproximado de persoal e 
estudantado. Algunhas queixas non foron sometidas a 
trámite, ben por non apreciarse nelas ningunha concul-
cación de dereitos dos membros da comunidade univer-
sitaria, ben por exceder as competencias da valedora ou 
porque nalgúns casos os temas estaban sendo obxecto 
de reclamación nalgún outro órgano da UDC.

Nos cadros é gráficos das páxinas anteriores presén-
tanse os diferentes casos distribuídos por colectivos, 
campus, centros etc., seguindo o procedemento de 
memorias anteriores. Os casos tamén aparecen clasifi-
cados por áreas temáticas. Esta é unha clasificación aná-
loga ás empregadas en moitas das valedorías universi-
tarias 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, mais para 
unha visión máis detallada é recomendable analizar as 
queixas de xeito particular. 

Como se pode observar, a maioría das consultas do 
estudantado refírese aos exames, os criterios de avalia-
ción ou os procesos administrativos de tipo académico; 
a maioría das súas queixas encádrase na organización 
e actividade docente. Para o persoal de administración 

e servizos e o persoal docente e investigador, o maior 
número de queixas ten que ver esencialmente con 
temas laborais.

A lectura das intervencións levadas a cabo ao longo 
deste curso permite detectar algunhas situacións que, 
pola súa incidencia, deben ser destacadas para lembrar 
a necesidade de que a UDC adopte as medidas correcto-
ras que sexan precisas, e iso ten que ver cos obxectivos 
que se formula a oficina da Valedora Universitaria para o 
vindeiro curso, os cales poden resumirse nos seguintes 
puntos: 

No relativo ao estudantado, cómpre insistir en varios 
aspectos: que se deseñen os mecanismos adecuados 
para que sexa posible o estudo a tempo parcial; que se 
superen as dificultades para a avaliación continua das 
materias, en particular no que se refire á avaliación da 
segunda oportunidade; que se revisen aqueles procede-
mentos máis complexos, como poden ser os correspon-
dentes aos intercambios Erasmus ou a xestión de bol-
sas; que se garantan os dereitos das persoas con disca-
pacidade en relación coa devolución dos prezos públicos 
de matrícula no caso de recibiren certificados de disca-
pacidade con efectos retroactivos ou que o estudantado 
poida recibir o Suplemento Europeo ao título en todos os 
niveis de estudos oficiais da UDC.

No tocante ao profesorado, hai que seguir prestan-
do atención á resolución dos asuntos relacionados coa 
súa precariedade laboral e estabilización. Polas queixas 
recibidas, é importante tamén poñer en práctica meca-
nismos que garantan que na elaboración dos POD dos 
departamentos se cumpra  o establecido na Lei Galega 
de Universidades no relativo á conciliación e a espe-
cialización do profesorado. Ademais destes dous con-
dicionantes, para a elección de materias sería desexa-
ble que se establecesen criterios de elección de docen-
cia homoxéneos para todos os departamentos que res-
pectasen os dereitos dos colectivos que os compoñen, 
especialmente os dos máis vulnerables.      

    

CONCLUSIÓNS 
E OBXECTIVOS



52VOLTAR AO ÍNDICE

Para o persoal de administración e servizos, é nece-
sario atender a demanda reiterada daquel que traballa na 
quenda de tarde de gozar das mesmas oportunidades 
que o persoal da quenda de mañá, especialmente no 
que se refire a optar á formación. Hai tamén que seguir 
atentos aos axustes na relación de postos de traballo 
(RPT) e a que se resolva a escaseza de persoal nalgúns 
servizos.

Un tema que afecta a todos os colectivos refírese ao 
tratamento e traslado das vítimas de violencia de xéne-
ro no ámbito universitario. Despois da recomendación 
conxunta das valedorías do sistema universitario de 
Galicia (SUG) aos reitores das tres universidades gale-
gas, faise necesario seguir traballando cos equipos de 
goberno e coas oficinas de igualdade de xénero na ela-
boración de procedementos máis áxiles e seguros para 
facer efectivos estes traslados, tal como se reflicte no 
documento mencionado.

Os obxectivos anteriores están elaborados en función 
das queixas recibidas, o que non quita que poidan apa-
recer outros asuntos a maiores que merezan atención, 
debido a feitos ou queixas que se presenten, e que, en 
consecuencia, deban ser tratados.

Ademais dos puntos sinalados, desde a oficina da 
Valedora Universitaria queremos impulsar a difusión da 
figura e das funcións deste órgano entre a comunida-
de universitaria, polo que pretendemos fomentar as reu-
nións con grupos, colectivos, centros, servizos etc. coa 
intención de contribuír a resolver aqueles problemas, 
procedementos etc. que lles afecten.

Está tamén entre as nosas prioridades colaborar coas 
institucións na resolución de novos problemas que están 

xurdindo e que son comúns a todas as universidades, 
como poden ser, por exemplo, os relativos ao plaxio ou a 
avaliación en liña. Son asuntos en que se necesita contar 
cunha clara regulación que ofreza garantías para o profe-
sorado e o alumnado.

Por último, desde a perspectiva institucional, o ante-
rior valedor participou no Encontro Fundacional da 
Rede Iberoamericana de Defensorías Universitarias, no 
XXI Encontro da Confederación Estatal de Defensores 
Universitarios e na XI Asemblea Anual da Conferencia 
Estatal de Defensores Universitarios (CEDU).

A actual valedora participou nunha xornada técnica 
de traballo organizada pola CEDU e dedicada ao tema 
«Transtornos y malestar psicológico en el ámbito uni-
versitario»; mantivo reunións coas outras valedorías do 
SUG e participou nas reunións destas cos reitores das 
tres universidades galegas.

Todas as xornadas, xuntanzas, foros etc. permiten a 
colaboración, o contraste de opinións, a elaboración de 
documentos conxuntos etc. entre as valedorías de toda 
España, para prestar un mellor servizo á comunidade 
universitaria. 

Avanzouse tamén satisfactoriamente na colaboración 
coas universidades do norte de Portugal e de América 
Central e do Sur, coa creación de diferentes redes que 
inclúen ás correspondentes valedorías.

É a miña intención continuar con estas reunións e 
colaboracións, que son de grande utilidade para coñecer 
os problemas, os diferentes puntos de vistas e a bús-
queda de solucións  que se abordan nas valedorías de 
moitas universidades.
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ANEXO 1GASTOS NA OFICINA DO 
VALEDOR UNIVERSITARIO (2018)

CRÉDITO INICIAL

Cotas

Material de oficina

Axudas de custo

Gastos de viaxe

TOTAL GASTOS

3.000,00  

225,00

624,54

169,18

931,58

1.950,30



ANEXO 2RECOMENDACIÓNS 
DE OFICIO 
CURSO 2018/19
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Valedor Universitario

RECOMENDACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN SAUDABLE NOS CENTROS DA UDC 

 

Estimado xerente, 

Tras atender diversas consultas e queixas na Oficina do Valedor Universitario ao longo destes 
últimos anos sobre a falla dunhas mínimas condicións para poder comer de tupper nalgúns 
centros (habilitación de espazos, microondas...), con respostas e resultados diversos e non 
sempre satisfactorios, penso que cómpre, sen máis demora, que a Universidade da Coruña dea 
un salto cualitativo, procedendo á regulación e á dotación xeneralizada dunhas mínimas 
infraestruturas compatibles coa oferta que en relación coa alimentación poden razoablemente 
realizar as cafetarías dos centros. 

Trátase, en definitiva, de apostar decididamente por un modelo de xestión que poña o foco 
nunha “alimentación saudable”, centrado no benestar e a saúde, que teña en conta as 
dificultades económicas de moitos membros da comunidade universitaria e que, ao tempo, 
contribúa a reforzar as liberdades individuais polas que a propia LOU encarga explicitamente 
velar á figura do Valedor Universitario. 

Por todo isto, recoméndolle a realización dunha análise pormenorizada da situación nos 
diferentes centros que conforman a UDC e a posta en práctica das medidas que fagan posible 
reconducila, cando sexa preciso. Entendo que, polos seus coñecementos, competencias, 
implicación e experiencia, a participación, entre outros, da UDC Saudable e do Servizo de 
Contratación, Patrimonio e Xestión Económica poderán ser de gran axuda tanto na valoración 
da situación actual como na procura das solucións máis axeitadas. 

Na convicción de que desde a Xerencia se lle dará a este asunto a relevancia e o tratamento 
que se merece, sen esquecer que a Universidade adoita ser un modelo de referencia para a 
sociedade da súa contorna, agradézolle de antemán a súa toma en consideración. 

Atentamente, 

Enrique Martínez Ansemil 

Valedor Universitario 

XERENTE
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Valedor Universitario

1

Recomendacións para a estabilidade do profesorado acreditado 
contratado con carácter temporal

Estimado reitor,

Como é sobradamente coñecido, debido especialmente á escaseza de orzamentos e ás 
taxas de reposición impostas nos últimos anos para a contratación, a estabilización e a 
promoción do profesorado universitario, as universidades públicas españolas dispoñen a 
día de hoxe dun cadro de PDI integrado case exclusivamente por persoal estable de 
avanzada idade e por persoal precario pouco ou mesmo exiguamente remunerado, que 
pugna por unha estabilidade que, no mellor dos casos, acada tras quince ou vinte anos 
de dedicación á investigación e á docencia.

Esta situación está a levar a unha perda considerable de calidade docente e de produción 
científica, e está a afectar seriamente a calidade democrática das universidades por mor 
dunha maior vulnerabilidade dos seus cadros de PDI. O motivo que me leva a formular 
esta recomendación non é outro que o da mellora da calidade universitaria da 
Universidade da Coruña, centrándome, neste caso, na defensa do dereito á estabilidade 
dunha parte importante do profesorado vinculado por contratos de duración 
determinada: o profesorado precario que está a cubrir ano tras ano necesidades docentes 
á marxe das necesarias substitucións por motivos ben taxados (interinidades reais, 
coberturas de baixas temporais). Poño por diante que, polo que eu coñezo, a 
Universidade da Coruña está seguramente entre as que mellor levan xestionando a 
defensa do conxunto do seu cadro de PDI en tempos de crise, mais entendo que cómpre 
xa, sen máis demora, dar un paso decisivo na procura da estabilización do PDI precario 
acreditado.

Tras diversas sentenzas en distintos ámbitos xudiciais a recursos interpostos por PDI 
doutras universidades, tanto o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades como 
a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia e a propia Universidade 
da Coruña acabaron por incorporar o profesorado contratado con carácter temporal nas 
súas respectivas convocatorias para o recoñecemento de complementos retributivos, e 
dar, así, axeitado cumprimento á cláusula 4 (principio de non discriminación) do Acordo 
marco sobre o traballo de duración determinada, que se recolle na Directiva 
1999/70/CE. Mais o cumprimento desta directiva implica tamén evitar o abuso dos 
contratos de duración determinada para cubrir necesidades reais de prestación de 
servizos de carácter indefinido (cláusula 5: medidas destinadas a evitar a utilización 
abusiva do traballo de duración determinada).

Como queira que nos últimos anos se están a ditar tamén sentenzas xudiciais en que se 
estiman recursos do PDI precario contra as súas universidades por abuso de contratación 
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Valedor Universitario

2

temporal, parece recomendable que a Universidade da Coruña proceda, sen máis 
dilación, ao recoñecemento pleno de todos os dereitos que asisten ao profesorado 
precario acreditado que se atopa nesas circunstancias. Entendo as enormes 
dificultades/barreiras (taxas de reposición, orzamentos) ás que se enfrontan as 
universidades públicas españolas en xeral e as universidades galegas en particular para 
poderen facer efectivos todos eses dereitos, mais cando se trata do cumprimento de 
dereitos recoñecidos non se precisa de máis argumentos para reclamar, a quen 
corresponda, unha adecuada solución. Deste modo, en relación coa estabilidade do 
profesorado contratado impropiamente con contratos de duración determinada na 
Universidade da Coruña, RECOMENDO:

a) Continuar coa política interna de estabilidade do profesorado acreditado e 
impulsala ata onde sexa posible cos medios actualmente ao alcance da 
Universidade da Coruña.

b) Solicitar de urxencia e, de ser preciso, reclamar con vehemencia aos 
responsables dos organismos e institucións alleos competentes, a modificación 
das normas e a achega dos recursos necesarios para que a Universidade da 
Coruña poida cumprir axeitadamente coas súas obrigas legais a respecto do seu 
cadro de PDI. Un orzamento complementario, non previsto no Plan de 
financiamento 2016-2020, semella imprescindible para poder facer fronte ao 
incremento dos custos relacionados coa estabilidade do PDI acreditado e mais 
para o pagamento dos complementos retributivos aos que acaban de ter acceso.

Atentamente,

Enrique Martínez Ansemil

Valedor universitario

SR. REITOR DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
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ANEXO 3

Preámbulo

En cumprimento do establecido na disposición adi-
cional décimo cuarta da Lei orgánica 6/2001, do 21 de 
decembro, de universidades (BOE do 24 de decem-
bro) 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 pre-
sente disposición normativa, aprobada polo Claustro da 
Universidade na súa sesión de 5 de maio do 2006, ten 
como finalidade regular a figura do valedor universita-
rio como órgano independente encargado da defensa e 
da protección dos dereitos e das liberdades de todos os 
membros da comunidade universitaria, e cuxas actua-
cións 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 univer-
sitaria, mais sempre que así for requirido de común acor-
do polas partes implicadas.

Artigo 2

Na Universidade da Coruña, o valedor universitario, 
para os efectos de protocolo e de complemento retri-
butivo, será equiparable a vicerreitor. Poderá ser dispen-
sado total ou parcialmente das súas tarefas académicas 
coa Universidade.

Artigo 3

1. No exercicio das súas funcións, o valedor universi-
tario non está sometido a mandato imperativo de ningún 
tipo, nin recibe instrucións de ningunha autoridade aca-
démica 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 fun-
cións que ten encomendadas con independencia, con 
obxectividade e con autonomía no marco que estable-
cen 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 actua-
cións. Ao valedor universitario non se lle poderá abrir un 
expediente nin se lle poderá sancionar por causa das opi-
nións expresadas ou das accións realizadas no exercicio 
das súas funcións.

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 univer-
sitaria 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 
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censo actualizado dos membros do Claustro e o calen-
dario 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 candida-
ta, 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 pre-
sentan a candidatura, o sector e o centro ao que perten-
cen 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 candidatu-
ras, 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 rectifica-
ción 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.

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 mem-
bros 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 pri-
meira volta. Será proclamado candidato electo en segun-
da votación o que obtiver o voto favorable da maioría 
absoluta dos membros do Claustro.

4. O reitor nomeará como valedor universitario a per-
soa 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 des-
empeñar 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 debe-
res inherentes ao cargo. A solicitude de cesamento diri-
xida 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 convoca-
rá nun prazo non superior a quince días lectivos, que hai 
que contar desde a presentación da solicitude de cesa-
mento, unha sesión claustral que terá como único pun-
to da orde do día a solicitude de cesamento do vale-
dor 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 nes-
te 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 máxi-
mo dun mes o proceso de elección dun novo valedor 
universitario de conformidade co procedemento previs-
to neste regulamento para a elección do valedor univer-
sitario. Mentres tanto, actuará como tal o/a catedrático/
a en activo de maior idade e con máis antigüidade na 
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Universidade da Coruña que non desempeñe ningún 
cargo académico nin de goberno nin de representación. 
Tamén poderá actuar como tal no caso de que o vale-
dor universitario se atope imposibilitado temporalmen-
te 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 arti-
go 1 deste regulamento e coidará, de oficio ou por ins-
tancia 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 inde-
fensión ou de arbitrariedade. En ningún caso poderá 
actuar en relación con actos que esgoten a vía adminis-
trativa ou contra os que se interpuxese un recurso admi-
nistrativo ou xudicial.

2. O valedor universitario poderá solicitar da adminis-
tración universitaria a colaboración que considere axei-
tada para o desenvolvemento das súas funcións. Os 
órganos colexiados e unipersoais, así como os diversos 
servizos da Universidade da Coruña, deberán prestar-
lle a axuda necesaria para o cumprimento das súas fun-
cións, dentro do prazo que fixe o valedor. Tamén pode-
rá 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 asis-
tencia como observador ás sesións de calquera órgano 
da Universidade, cando el considere que se tratan mate-
rias 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 econó-
mica 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 procede-
mentos perante o valedor universitario seguiranse todas 
as garantías previstas legalmente para os procedemen-
tos administrativos.

Capítulo I
Por instancia de parte

Artigo 15

1. Calquera membro da Universidade da Coruña que 
invoque un interese lexítimo poderá dirixirse, sen nin-
gunha 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 documen-
to oficial de identidade ou pasaporte, o sector ao que 
pertence e o seu domicilio para os efectos de notifica-
ción. 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 liber-
dade de forma, sen prexuízo da existencia de impresos 
que faciliten a presentación da reclamación por parte das 
persoas interesadas, que ademais poderán solicitar ase-
soramento para cubriren os impresos ou presentaren os 
seus propios escritos de reclamacións.

Artigo 16

1. O valedor universitario contará cun rexistro pro-
pio, non integrado no sistema xeral de rexistros da 
Universidade da Coruña, aínda que deberá estar en coor-
dinación con el. Este rexistro terá carácter reservado co 
fin de garantir a confidencialidade dos asuntos tramita-
dos 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 
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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 aque-
las outras cuxa tramitación prexudiquen dereitos lexíti-
mos de terceiras persoas.

3. Tampouco entrará no exame daquelas reclama-
cións que estiveren pendentes de resolución nun proce-
so xudicial ou nun expediente administrativo. E suspen-
derá calquera actuación se, no transcurso da súa trami-
tación, 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 requiri-
mentos, o valedor universitario informará deles á autori-
dade 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 pro-
ceder ao estudo da documentación necesaria. Para tales 
efectos, terá acceso a todo expediente ou documenta-
ción 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 recomen-
dacións que considere convenientes para a emenda, no 
seu caso, das deficiencias apreciadas.

3. As decisións e as resolucións do valedor universi-
tario non teñen a consideración de actos administrativos 
e non serán obxecto de ningún recurso. Tampouco son 
xuridicamente vinculantes e non modificarán por si pro-
pias acordos ou resolucións emanadas dos órganos da 
Universidade da Coruña.

Capítulo II
De oficio

Artigo 19

Se o valedor universitario tiver coñecemento fidedig-
no de feitos que puidesen atentar contra dereitos de cal-
quera membro da comunidade universitaria, individual 
ou colectivamente, ou do mal funcionamento adminis-
trativo 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 autorida-
des 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 confli-
tos que se produciren entre membros da comunidade 
universitaria.

2. As solicitudes de mediación e de conciliación for-
malizaranas as persoas interesadas no Rexistro do vale-
dor 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 clare-
za os feitos que motivan a solicitude, o alcance da pre-
tensión que se formula e o pedimento mediador ou con-
ciliador que se dirixa ao valedor universitario.

3. O valedor universitario, no desenvolvemento da 
súa actuación, servirase dos medios que considere ade-
cuados 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 acor-
dos adoptados en conciliación.

Titulo V
Informes e recomendacións

Artigo 21

1. O valedor universitario poderá presentar perante os 
órganos colexiados da Universidade da Coruña os infor-
mes que entenda oportunos, por iniciativa propia ou can-
do así sexa requirido por unha quinta parte dos membros 
do órgano colexiado correspondente.
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2. Tamén poderá formularlles aos distintos órganos 
da Universidade da Coruña recomendacións e suxes-
tións 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 debe-
rá conter información, cando menos, sobre o núme-
ro e o tipo de reclamacións presentadas, as reclama-
cións 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 universita-
ria, a memoria será divulgada e unha copia desta será 
enviada a todos os órganos colexiados e unipersoais da 
Universidade.

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 ter-
zo dos membros do Claustro universitario. A iniciativa 
deberá ir acompañada da relación detallada dos precep-
tos e das disposicións cuxa modificación se propón e do 
seu texto alternativo.

3. A aprobación da modificación esixirá o voto afirma-
tivo 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.


