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O artigo 22 do Regulamento do valedor universitario 
da UDC recolle: “O valedor universitario presentará unha 
memoria anual sobre a xestión realizada durante o curso 
académico e os seus obxectivos para o seguinte curso. 
A memoria deberá conter información, cando menos, 
sobre o número e tipo de reclamacións presentadas, as 
reclamacións obxecto de investigación, o resultado des-
tas e as recomendacións e suxestións xerais formula-
das para a mellora do funcionamento da Universidade 
da Coruña.”

Cumprindo co devandito regulamento, na presen-
te memoria resúmense os casos tratados na nosa ofi-
cina xunto coas recomendacións e suxestións formula-
das durante o curso académico 2013/14, ao tempo que 
se formulan os obxectivos para o curso 2014/15, cons-
cientes de que estes obxectivos poderían mudar en bre-
ve, pois o meu mandato de catro anos como Valedor 
Universitario remata a finais do próximo mes de marzo.

Corren tempos difíciles para todos os sectores da 
comunidade universitaria: a) para os estudantes que ini-
ciaron os seus estudos cunhas expectativas de bolsas 
que se viron notablemente rebaixadas, e para os que as 
súas familias foron présa do paro ou, aínda traballando, 
viron seriamente minguados os seus ingresos; b) para 
un persoal docente e investigador que contaba cunhas 
expectativas e un compromiso de estabilidade ou de 
promoción, para os que teñen méritos sobradamente 
recoñecidos e acreditados, e se atopan de fronte cun-
ha fiscalización externa na saída de prazas a concurso, 
nun claro exercicio de intromisión na autonomía univer-
sitaria; c) para os traballadores da universidade que ven 
como diminúe considerablemente o seu poder adquisi-
tivo e mesmo non se lles aboa aquilo que se lles debe 

e que os tribunais de xustiza están a recoñecer; d) para 
un equipo de goberno que, a pesar de ter recibido e de 
manter unhas finanzas saneadas, non é quen de afron-
tar o pagamento dunhas débedas das que non é res-
ponsable, ao non percibir o financiamento que lle corres-
ponde para facer fronte a elas, e que ten que xestionar 
uns orzamentos a todas luces insuficientes para poder 
cumprir dignamente coas misións que ten encomenda-
das como servizo público de docencia e investigación; e 
e) para toda unha universidade, á que se lle pide compe-
tir nun mercado europeo contando cun orzamento que, 
en relación co PIB, apenas supera a metade da media 
dos estados membros da Unión Europea, e cuns fondos 
externos para a investigación moi escasos a nivel auto-
nómico e estatal.

A perda de dereitos e liberdades, xunto coa mingua 
da calidade universitaria que levan emparelladas todas 
estas cuestións, son aspectos que ocupan e preocupan 
cada vez máis aos valedores universitarios, como puiden 
comprobar no recente encontro da Conferencia Estatal 
de Defensores Universitarios (CEDU), que tivo lugar o 
pasado mes de outubro en Badaxoz, e no que a CEDU 
deu un importante salto cualitativo como colectivo cen-
trado na defensa destes valores.

Se o compromiso e a acción común da CEDU poden 
chegar a ser importantes na defensa colectiva dos derei-
tos e as liberdades na Universidade, a entrega e a deci-
sión de cada valedor universitario na súa propia univer-
sidade son as que poden dar os principais froitos: axuda 
na solución de dúbidas e conflitos, control do respecto 
aos dereitos e ás liberdades en todos os ámbitos, e for-
mulación de propostas para a mellora de normativas e 
regulamentos.

ENRIQUE MARTÍNEZ ANSEMIL VALEDOR UNIVERSITARIO
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Son clara maioría os órganos de goberno e os ser-
vizos da UDC que prestan de bo grao a súa colabora-
ción co valedor universitario no desempeño do seu 
labor. Trátase de compañeiras e compañeiros que teñen 
una clara vocación de servizo á universidade e que, en 
moitos casos, suplen coa súa dedicación a escaseza de 
recursos, ao teren presente que detrás de cada papel ou 
de cada actuación súa hai unha persoa que se podería 
ver afectada por unha neglixencia ou por unha decisión 
pouco meditada ou inxusta. Lamentablemente, tamén 
hai compañeiras e compañeiros que ocupan cargos de 
responsabilidade e que non sempre están á altura do 
que cabería agardar, especialmente cando os cargos se 
asumen con carácter voluntario.

Aínda sendo consciente da saturación de traballo de 
moitos dos que estades a ler o limiar deste documento, 
atrévome a pedirvos un esforzo suplementario e conti-
nuar cunha lectura crítica súa para que, na medida das 
vosas posibilidades e competencias, poidades contribuír 
cun maior coñecemento de causa á mellora dos dereitos 
e das liberdades dos membros da comunidade universi-
taria da Universidade da Coruña.

No meu traballo diario como Valedor Universitario e 
na realización da presente memoria, acompáñame un 
ano máis, con grande entusiasmo e dedicación, dona 
Rosa gonzález Romero.

A Coruña, 3 de decembro de 2014
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CONSULTAS 
E QUEIXAS

Entre o 1 de setembro de 2013 e o 31 de agosto de 
2014 tratáronse na Oficina do Valedor Universitario un 
total de 92 consultas e 38 queixas, reclamacións ou 
actuacións de oficio.

Ao igual que en anos anteriores, unha pequena par-
te das consultas son de natureza simple e de carácter 
exclusivamente administrativo, polo que se resolveron 
de inmediato desde a Oficina ou se desviaron ás admi-
nistracións correspondentes.

Aquelas consultas sobre aspectos en que podería ter 
cabida máis dunha interpretación son analizadas na pro-
pia Oficina desde onde se solicita, con frecuencia, a cola-
boración de distintos órganos e servizos da administra-
ción. Unha parte destas consultas acaban por converter-
se en queixas ou reclamacións que se incorporan como 
tal no relatorio de casos.

A maioría das queixas ou reclamacións que chegan 
á Oficina do Valedor Universitario trátanse amplamen-
te coa parte reclamante por vía telefónica ou presencial; 
posteriormente analízanse polo miúdo para, a continua-
ción, proceder á fase de conversa e solicitude de ale-
gacións á outra parte en litixio, á recompilación de toda 
canta documentación e informes foren precisos para a 
resolución do caso e, finalmente, á redacción do corres-
pondente informe, que se pretende sempre detallado e 
claramente motivado.

Da análise dalgunhas queixas ou reclamacións acá-
banse derivando, en ocasións, recomendacións ou 
suxestións de mellora de normas ou protocolos a dife-
rentes órganos ou servizos.

RELATORIO DE CASOS

1. CONSULTAS

Para cada consulta efectuada á Oficina do Valedor 
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

Alleos

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Alleos

CENTRO/SERVIZO

ETS Náutica e Máquinas

Vic. de Títulos, Calidade e N. T. 

Facultade de Dereito

Sec. de Estudos de Doutoramento

Escola Politécnica Superior

EU de Arquitectura Técnica

Fac. de CC. da Educación

Fac. de Economía e Empresa

Fac. de Ciencias

EU de Arquitectura Técnica

Fac. de CC. da Educación

Oficina de Relac. Internacionais  

EU de Enfermaría

ETS de Arquitectura

Xerencia

DATA

Setembro/2013

Setembro/2013

Setembro/2013

Setembro/2013

Setembro/2013

Setembro/2013

Setembro/2013

Outubro/2013

Outubro/2013

Outubro/2013

Outubro/2013

Outubro/2013

Outubro/2013

Outubro/2013

Novembro/2013

ASUNTO

Coincidencia de horario de exames

Créditos de libre elección

Acceso a un mestrado

Pausa na tese de doutoramento

Temas académicos

Validacións

Acreditación do nivel B1(mestrado)

Cambio de grupo

Recollida do título académico

Validación de ciclos superiores de FP

Matrícula a tempo parcial

Acreditación do nivel B1(Erasmus)

Avaliación por compensación

Reclamación dunha cualificación

Reclamación sobre prazas
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Estudantes

Estudantes 

PDI

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Alleos

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

Alleo

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

PDI

Sección de Bolsas

Vic. de Estudantes D. e Cultura

Fac. de Filoloxía

Reitor

Fac. de Informática

EU de Arquitectura Técnica

EU de Arquitectura Técnica

Fac. de CC. da Educación

Serv. de Extensión Universitaria

Fac. de CC. da Educación

ETS de Arquitectura

ETS de Arquitectura

Fac. de Dereito

Fac. de CC. da Educación

Escola Politécnica Superior

Fac. de CC. da Educación

Fac. de CC. do Deporte e E.F.

Fac. de Filoloxía

Fac. de Dereito

Fac. de CC. da Educación

Vic. de Títulos, Calidade e N. T.

EU de Arquitectura Técnica

EU de Relacións Laborais

EU de Arquitectura Técnica

Fac. de Socioloxía

EU de Arquitectura Técnica

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

Fac. de Fisioterapia

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

Fac. de Fisioterapia

ETS de Arquitectura

Fac. de CC. da Educación

Fac. de Ciencias

Fac. de CC. da Saúde

Sec, de Estudos de Doutoramento

EU de Turismo

Fac. de CC. da Educación

Fac. de Economía e Empresa

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

Xerencia (Serv. de Retribucións...)

Fac. de Dereito

Fac. de CC. da Educación

Fac. de CC. da Educación

Fac. de Socioloxía

Fac. de Ciencias

Vic. de Investigación e T. 

Novembro/2013

Decembro/2013

Decembro/2013

Decembro/2013

Decembro/2013

Decembro/2013

Decembro/2013

Decembro/2013

Decembro/2013

Decembro/2013

Decembro/2013

Xaneiro/2014

Xaneiro/2014

Xaneiro/2014

Xaneiro/2014

Xaneiro/2014

Xaneiro/2014

Xaneiro/2014

Xaneiro/2014

Xaneiro/2014

Xaneiro/2014

Xaneiro/2014

Xaneiro/2014

Febreiro/2014

Febreiro/2014

Febreiro/2014

Febreiro/2014

Febreiro/2014

Febreiro/2014

Febreiro/2014

Febreiro/2014

Febreiro/2014

Febreiro/2014

Febreiro/2014

Febreiro/2014

Marzo/2014

Marzo/2014

Marzo/2014

Marzo/2014

Marzo/2014

Abril/2014

Abril/2014

Abril/2014

Abril/2014

Maio/2014

Maio/2014

Bolsas de transporte urbano

Bolsas de colaboración

Deberes docentes

Validacións

Recargo da matrícula

Exames especiais

Normas de 5.ª e 6.ª convocatoria

Recurso de alzada

Recoñecementos de actividades

Seguro Hac Luce

guías docentes

Avaliación por compensación

Reserva dunha cualificación

Desistencia total de matrícula

Asistencia a prácticas

Acceso e validacións

Número mínimo de aprobados

Créditos de libre elección

Cualificación Erasmus e TFg

Asistencia a conferencias

Validacións

Plans de estudos para extinguir 

Taxas de matrícula

Acta de expulsión dun exame

Exames copiados

Reclamación dunha cualificación

Matrícula do Practicum

Prazos para revisar exames

Reclamación dunha materia

Cualificacións e peche de actas

Protección de datos

Practicum dun mestrado

Cualificación nun mestrado

Programas dun mestrado

Simultanear licenciatura/doutoramento

Recargo por impagamento

Estudos a tempo parcial

Cambio de data dun exame

Reclamación dunha cualificación

Contratos posdoutorais

Matrícula do TFg

Integración nun traballo de grupo

Matrícula a tempo parcial

Avaliación docente

Rematar coa tese de doutoramento

Sen dereito á prestación por desemprego
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Estudantes

PDI

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

PDI

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Estudantes

Fac. de CC. da Educación

Fac. de Dereito

ETS de Arquitectura

ETS de Arquitectura

EU de Enfermaría

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

EU de Arquitectura Técnica

Fac. de CC. da Educación

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

Fac. de CC. da Educación

ETS de Arquitectura

Fac. de CC. da Educación

EU de Arquitectura Técnica

Vic. de Estudantes D. e Cultura

Fac. de Ciencias

Escola Politécnica Superior

EU de Fisioterapia

Fac. de Economía e Empresa

ETS de Arquitectura

Fac. de Enfermaría e Podoloxía

ETS de Náutica e Máquinas

Vic. de Relac. Internacionais e C.

Escola Politécnica Superior

Fac. de CC. da Educación

Fac. de CC. da Educación

Fac. de Ciencias

Xerencia

Fac. de Economía e Empresa

Fac. de CC. da Educación

EU de Arquitectura Técnica

Fac. de Filoloxía

Maio/2014

Maio/2014

Maio/2014

Maio/2014

Maio/2014

Xuño/2014

Xuño/2014

Xuño/2014

Xuño/2014

Xuño/2014

Xuño/2014

Xuño/2014

Xuño/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Xullo/2014

Agosto/2014

Agosto/2014

Agosto/2014

Agosto/2014

Realización do TFM

Solicitude de datos

Recoñecemento de créditos de libre elección

Recollida de documentación

Cualificación dunha materia

Defensa do TFg 

Exames extraordinarios para plans vellos

Revisión e reclamación de exames

Segunda oportunidade de exame

Reclamación dunha materia

Avaliación por compensación

Actas na Secretaría Virtual

Exames extraordinarios para plans vellos 

Bolsas de formación complementaria

Desacordo cunha cualificación 

Non asistencia ao exame do profesor 

Dispositivos móbiles nas probas

Avaliación por compensación

Reclamación dunha cualificación 

Incumprimento de funcións

Pagamento de taxas do TFg

Cualificacións de Erasmus

Reclamación e irregularidades dun docente

Reclamación dunha cualificación

Situación de discapacidade

Dirección da tese de doutoramento

Complementos de excelencia

Matrícula

Desestimación dunha reclamación

Convocatorias extraordinarias

Cualificación de exames
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Denégaselle, por falta de documentación, un cambio de grupo que solicitaba 
por causa médica xustificada. Expón que descoñece cal é a documentación non 
presentada.

Dirección do centro.

Tras contactar coa dirección do centro, procedeuse á revisión da solicitude de 
cambio de grupo que, finalmente, foi concedida ao cumprir o interesado cos 
requisitos previstos no regulamento para o efecto.

Reclamante: Alumno

Inicio: 23/09/2013

Remate: 27/09/2013

CASO 528/305 Data 23/09/2013

Motivo

Actuacións

Resolución

Para cada queixa ou reclamación que se presen-
ta na Oficina do Valedor Universitario 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 vicerrei-
torías, 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, coincidindo coa da remisión 
do informe final sobre o caso desde a Oficina.

2. QUEIXAS

Solicita que se lle facilite un cambio de grupo ao que cre ter dereito para poder 
conciliar os estudos coa súa vida laboral.

Dirección do centro.

Tras falar coa dirección do centro, indícanselle as posibles vías polas que se 
podería tratar de solucionar a situación: intercambio de quenda con outro alum-
no ou nova solicitude para analizar pola comisión, alegando as súas especiais 
circunstancias de escolarización que traen causa na matrícula efectuada o cur-
so precedente.

Coméntaselle cales son os límites dos seus dereitos a conciliar os estudos coa 
vida laboral e infórmaselle de que de non optar por ningunha das dúas vías pro-
postas só lle quedaba a vía do recurso, para o que, ao meu xuízo, disporía como 
único fundamento das expectativas derivadas da escolarización o pasado curso 
nun grupo específico para ese tipo de alumnado.

Reclamante: Alumna

Inicio: 03/10/2013

Remate: 11/10/2013

CASO 529/306 Data 02/10/2013

Motivo

Actuacións

Resolución
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Quéixase do trato recibido por parte dunha traballadora da universidade á hora 
de recadar información para os seus fillos sobre as bolsas para o transporte 
urbano, cuxos prazos cuestiona.

Xefa da Sección de Bolsas.

Solicítaselle á persoa denunciada que presente as súas consideracións/alega-
cións sobre os feitos que se reclaman, tendo en conta o seu alcance, de terse 
producido estes tal e como relata a interesada [que al oirme hablar en español 
no sólo se negó a facilitarme la información solicitada sino que insistió en que 
se la formulara en gallego, aduciendo que “si estoy en galicia tengo obligación 
de hablar en gallego”].

A traballadora manifesta que os feitos denunciados son completa e absoluta-
mente falsos, que na oficina nunca se lle negou información a ninguén por falar 
nunha ou outra lingua nin se lle esixiu a ninguén expresarse en galego para ser 
atendido, pois, de feito, todos os días se atende a ducias de castelanfalantes 
sen a máis mínima incidencia. A denunciante fora atendida por outros dous 
compañeiros en español antes de falar con ela e xa lle proporcionaran a mes-
ma información a respecto da convocatoria. A traballadora argumenta que non 
se extralimitou no uso dos seus dereitos amparados pola Lei de normalización 
lingüística, os Estatutos da UDC e o Regulamento de usos da lingua galega na 
Universidade da Coruña, e que foi a denunciante quen, ao transmitirlle unha 
información que non lle satisfacía, quixo iniciar unha discusión polo feito de ter-
lle respondido ao teléfono en galego.

Remíteselle á interesada a resposta íntegra da denunciada nun escrito que con-
clúe coas seguintes consideracións do valedor universitario:

“Como Administración Pública, la Universidade da Coruña debe hacer compa-
tibles el derecho que asiste a administradores y administrados a expresarse en 
cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma con el dere-
cho que asiste a estos últimos a ser debidamente informados para facilitarles el 
ejercicio de sus derechos.

Todo parece indicar que fue usted debidamente atendida en castellano en su 
consulta sobre las becas para el transporte urbano. En cuanto al trato dispensa-
do por la Jefa de la Sección de Becas, su versión y la de ella resultan contradic-
torias. Sin prejuzgar a quién le asiste la razón en mayor o menor medida, le agra-
dezco el traslado de su queja, al tiempo que le participo que, desde que tengo el 
honor de ocupar el cargo de Valedor Universitario de la UDC, nunca antes había 
recibido una queja relacionada con el uso del idioma en la Sección de Becas.

También es cierto que la Convocatoria de ayudas para el transporte urbano para 
el curso 2013/14 parece mejorable, siendo esta una competencia asumida por 
el Vicerrectorado de Estudiantes, Deportes y Cultura con el apoyo técnico del 
Servicio de Estudiantes a través de la Sección de Becas.

Como defensor universitario remitiré un escrito a la vicerrectora de Estudiantes, 
Deportes y Cultura solicitándole diversas mejoras en la convocatoria para los 
próximos cursos.”

O escrito con recomendacións sobre as melloras na convocatoria de axudas 
para o transporte urbano remitiuse o 7 de xaneiro de 2014, xunto cunha reco-
mendación de mellora nas convocatorias de bolsas de colaboración en forma-
ción complementaria. Reproducimos aquí o devandito escrito:

I.- Axudas para o transporte urbano:

• Incluír un apartado específico en que se detallen os requisitos para poder 
ser beneficiario dunha axuda, e incorporar nel o que agora figura como un 
apartado máis ao remate da convocatoria baixo a denominación “TARXETA 
MILLENIUM”.

Reclamante: Allea 

Inicio: 14/10/2013

Remate: 25/10/2013

CASO 530/307 Data 08/10/2013

Motivo

Actuacións

Resolución
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• No apartado “RESOLUCIÓN” deberían incluírse, cando menos, unhas previ-
sións sobre o prazo para a publicación da relación provisoria das solicitudes con-
cedidas e denegadas.

• Na última convocatoria figura como requisito estar “matriculado no curso 
2013-2014 dun mínimo de 30 créditos nunha titulación oficial”. Se, como pare-
ce ser o caso, o cómputo se fai polo número de créditos para efectos de paga-
mento de matrícula, sería conveniente sinalar de maneira máis explícita este 
extremo na convocatoria, e evitar, así, que poidan producirse falsas expectati-
vas entre o alumnado matriculado en materias de plans en extinción sen dereito 
a docencia, pois a pesar de que no impreso de matrícula lles figura só un crédito 
por materia (CR: Número de créditos da materia), a realidade é que para efec-
tos académicos o número de créditos que aparece atribuído a cada materia no 
correspondente plan de estudos non varía.

• Seguramente conviría tamén clarificar se é requisito imprescindible ou non 
que a matrícula estea plenamente formalizada e que se estea xa en posesión da 
Tarxeta Millenium antes de que remate o prazo para a presentación de solicitu-
des, ou se se consideran situacións en que, por algunha razón, poderían acep-
tarse solicitudes de estudantes que están pendentes dalgún trámite concreto 
(concesión de praza, traslados de expediente...), e condicionar a concesión defi-
nitiva da axuda a un cumprimento ulterior deses requisitos.

• Aínda que non resulte imprescindible, talvez podería aproveitarse para proce-
der a unha revisión xeral da propia estrutura da convocatoria, co fin de evitar, por 
exemplo, incluír a Normativa de aplicación no apartado “OBXECTO”.

II.- Bolsas de colaboración en formación complementaria:

• Urxe unha nova redacción do apartado “REQUISITOS DAS PERSOAS 
SOLICITANTES”

[Entre os requisitos das persoas solicitantes figura o de estar matriculado en 
“Titulacións de segundo ciclo”. Tendo en conta o Real decreto 1393/2007, do 
20 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universita-
rias oficiais, cabería esperar que calquera estudante matriculado en estudos ofi-
ciais de mestrado estaría a cumprir coas bases da convocatoria. Así, o art. 8 do 
referido RD recolle: “As ensinanzas universitarias conducentes á obtención de 
títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional estrutúranse en 
tres ciclos, denominados respectivamente grao, Mestrado e Doutoramento...”

Todo parece indicar que a intencionalidade da convocatoria non era a de recoller 
as actuais titulacións de segundo ciclo (mestrados). O rexeitamento das solici-
tudes podería mesmo atopar un feble apoio no feito de que en caso de que así 
fose parecería máis lóxico que a referencia ás titulacións de 2.º ciclo se fixe-
ra como 3.º punto e non entre as titulacións para extinguir e os graos. Porén, 
o alumnado actual non ten mesmo por que saber da existencia das titulacións 
de 2.º ciclo que se recollían no Real decreto 1497/1987 e, pola contra, segura-
mente coñece que nas convocatorias de bolsas de colaboración do MECD si se 
inclúen os mestrados oficiais.

Vistos os resultados, tanto da presente como da pasada convocatoria de bolsas, 
comprobamos que se rexeitou un importante número de solicitudes de bolsas 
de colaboración da UDC por parte de estudantes de mestrado, polo que de cara 
ás próximas convocatorias parecería conveniente proceder a unha nova redac-
ción do apartado REQUISITOS DAS PERSOAS SOLICITANTES.]



10VOLTAR AO ÍNDICE

Achegamento de copia dun escrito para efectos de notificación de irregulari-
dades na resolución dunha reclamación a unha nota que está en proceso de 
resolución dun recurso de alzada ante o reitor. Solicita que se tomen as medi-
das axeitadas para que a resolución se faga de xeito correcto e axustada á 
normativa.

Servizo de Organización Académica.

Ao ter presentado un recurso de alzada sobre o particular con data 8 de agosto 
de 2013, comunícaselle que, de acordo co art. 16.3 do Regulamento do valedor 
universitario, non é posible intervir no asunto.

A raíz dunha consulta sobre o estado da reclamación na sesión do Claustro do 
4 de decembro de 2013, e como queira que transcorreran máis de tres meses 
sen se ditar resolución, desde a Oficina do Valedor Universitario solicítase infor-
mación ao Servizo de Organización Académica sobre o estado da reclamación, 
a cal se lle envía á interesada.

Reclamante: Alumna

Inicio:  14/10/2013

Remate: 04/12/2013

CASO 531/308 Data 11/10/2013

Motivo

Actuacións

Resolución

Móstrase en desacordo co requisito de “non estar matriculado en ningunha 
ensinanza universitaria” esixido para poder optar a unha bolsa para prácticas 
profesionais no estranxeiro (Proxecto Hi-Training, Programa sectorial Leonardo 
da Vinci). O alumno está matriculado nun mestrado na modalidade en liña, que 
sería compatible co traballo.

Vicerreitoría de Relacións Internacionais e Cooperación.

A vicerreitora comenta que ante o número elevado de solicitantes do Programa 
sectorial Leonardo da Vinci, e dado que a súa xestión resulta laboriosa e com-
plexa, moitas universidades deixaron de ofertalo e as que o ofrecen incorporan 
requisitos que, cumprindo coas bases e cos obxectivos do programa, acoutan 
dalgún xeito o número de expedientes para xestionar.

Comunícase á vicerreitora que parece oportuno repensar, cando menos, o asun-
to do cumprimento dos requisitos, vinculando a esixencia do requisito de non 
estar matriculado co momento da aceptación da bolsa. A vicerreitora manifesta 
a súa disposición a repensar os requisitos para vindeiras convocatorias.

Reclamante: Alumno 

Inicio: 21/10/2013

Remate: 30/10/2013

CASO 532/309 Data 18/10/2013

Motivo

Actuacións

Resolución

Busca dunha solución a unha singular situación académica derivada de non se 
presentar en prazo á última convocatoria do diploma de estudos avanzados 
(DEA, setembro de 2011) por motivos que a interesada considera alleos.

Tras varios anos tentando superar as diferentes vías que lle deran acceso ao 
programa de doutoramento, matricúlase nun mestrado en que se lle recoñecen 
21 créditos polos estudos cursados no antigo plan do DEA, e 30 créditos dun 
mestrado xa extinto. Para completar os 60 créditos necesarios para poder ser 
admitida nun programa de doutoramento, debe superar os 9 créditos restantes 
(3 materias), e solicita dispensa académica de asistencia a clases por motivos 
laborais. 

Coordinador do mestrado na UDC e Sección de Estudos de Doutoramento.

Logo de xuntar información ao respecto na Sección de Estudos de Doutoramento 
e interesarnos pola situación da alumna ante o coordinador do mestrado na 
UDC (trátase dun mestrado interuniversitario), a comisión interuniversitaria des-
te acorda outorgar á interesada a dispensa académica solicitada, o que lle per-
mitirá rematar os estudos requiridos para poder ser, finalmente, aceptada no 
programa de doutoramento.

Reclamante: Alumna 

Inicio: 06/11/2013

Remate: 25/11/2013

CASO 533/310 Data 04/11/2013

Motivo

Actuacións

Resolución
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Denuncia unha situación de fustrigamento e acoso por parte do director do seu 
departamento. Segundo relata o reclamante, a súa solicitude para a concesión 
dun quinquenio foi sometida a votación secreta por unhas acusacións falsas do 
coordinador dun mestrado e mais por un permiso que non chegara a pedir por-
que a viaxe en cuestión se producira fóra do seu horario laboral.

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

Pasados catro días desde a recepción da queixa, o denunciante remite un novo 
correo en que anuncia que en maio de 2013 recibira un correo do coordinador 
do mestrado no que “cun talante ameazador” se lle dicía que había protestas 
do alumnado por non ter colocadas as cualificacións na porta do despacho. Algo 
que considera “totalmente falso”. Neste correo o profesor alude, tamén, a que 
a votación para informar da idoneidade do quinquenio se fai dun modo totalmen-
te ilegal, pois tales falsidades non pertencen ao exercicio que abrangue o quin-
quenio que solicita.

Mentres agardo resposta do director do departamento a un oficio por min 
remitido o 20 de decembro, e despois de poñer en coñecemento do intere-
sado a recente creación da Comisión Institucional de Mediación, Arbitraxe e 
Conciliación (CIMAC), á que podía acudir directamente de o estimar oportuno (o 
interesado xa presentara unha queixa por acoso ante o valedor no pasado recen-
te; caso de ref. 480/257), o 27 de decembro recibo dous novos correos electró-
nicos en que o profesor abunda nas súas denuncias ao director do departamen-
to e ao coordinador do mestrado, e cualifica de abraiante a actuación da decana 
no tratamento do asunto do quinquenio na xunta de facultade.

Cando o 8 de xaneiro se rexistran na Oficina do Valedor Universitario cadan-
seu escrito de denuncia que foran entregados na Subdelegación do goberno 
da cidade onde reside o interesado, tómase a decisión de separar o asunto do 
mestrado nunha peza á parte (caso de ref. 535/312).

O 10 de xaneiro de 2014 recibo escrito de resposta do director do departamento 
e o día 13 solicítolle toda canta documentación estea ao seu dispor en relación 
coas irregularidades ás que fai referencia no seu escrito, así como un estrato 
das actas da sesión en que se tratou o asunto do quinquenio. A documentación 
é remitida polo director do departamento ao día seguinte e o extracto das actas 
polo secretario do departamento o 30 de xaneiro.

A finais de xaneiro e a finais de marzo (unha vez que o interesado recibe o infor-
me do caso de referencia 535/312), recíbense novos correos electrónicos e cha-
madas telefónicas do profesor, quen chega mesmo a denunciar que non se lle 
remite copia do “Informe do director” con anterioridade a ter lugar un consello 
de departamento.

No informe remitido desde a Oficina do Valedor Universitario aos interesa-
dos, á dirección do departamento e a dirección do centro, recóllese un deta-
llado “Relato das queixas e recompilación de documentación”, realízase unha 
extensa “Análise do caso” en que, durante o seu transcurso, o denunciante 
cuestiona abertamente actuacións do director do departamento, dos coordina-
dores de dous mestrados, da coordinadora dun itinerario dun destes mestra-
dos e da decana, e preséntanse unhas “Recomendacións” a modo de colofón. 
Limitámonos aquí a reproducir este último apartado:

“Aínda que no momento de redactar este informe o profesor *** xa ten reco-
ñecido o seu quinquenio de docencia e o prof. *** xa non é director do departa-
mento, a información que fun acumulando ao longo destes últimos anos lévame 
a pensar que, lamentablemente, pode seguir sendo útil realizar algunhas reco-
mendacións co fin de evitar, na medida do posible, que se reproduzan situa-
cións e comportamentos indebidos como algúns dos que quedan recollidos 
neste informe. Así:

Os órganos de goberno e demais cargos académicos deben extremar o celo na 
organización e a publicidade das diferentes actividades académicas e de xestión 

Reclamante: PDI 

Inicio: 20/12/2013

Remate: 28/04/2014

CASO 534/311 Data 12/12/2013

Motivo

Actuacións

Resolución
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Quéixase da situación que esta a vivir nun mestrado no que imparte docencia e 
considera que esta pode ter que ver coa situación de acoso laboral que di estar 
a sufrir no seu departamento. Solicita unha modificación de horarios por se sen-
tir discriminado e ao considerar que non se lle está a considerar a conciliación 
coa súa vida familiar.

Coordinador do mestrado.

O tratamento do caso apóiase nunha análise pormenorizada da numerosa infor-
mación e documentación requirida e remitida polas partes, pois foron numero-
sos os correos e as chamadas telefónicas do profesor atendidas na Oficina do 
Valedor Universitario ao longo de todo o proceso.

Realízase un amplo e detallado informe, que se remite ás partes e que remata 
coas seguintes consideracións finais do valedor universitario:

“Da documentación posta á miña disposición polas partes, non se desprende 
ningún indicio nin evidencia de discriminación nin de acoso ao profesor, nin por 
parte do coordinador do mestrado nin da coordinadora do itinerario.

O coordinador debe velar porque se aproben os horarios en tempo e forma. 
Só en casos excepcionais e por cuestións sobrevidas parece xustificada unha 
modificación de horarios con posterioridade á matrícula do alumnado. Os cam-
bios horarios poden afectar non só á programación do alumnado mais tamén á 
do profesorado.

A coordinación dun mestrado e a coordinación dos seus itinerarios non resultan 
nada doadas sen a colaboración do profesorado, entre outros, na configuración 
de calendarios e na verificación de posibles erros que afecten ás súas materias; 
o profesorado debe estar facilmente accesible para posibilitar un rápido e efi-
caz labor de coordinación, especialmente cando o seu réxime de dedicación é 
a tempo completo.

Ante calquera erro detectado nun horario relativo á defensa dun TFM, e mesmo 
cando pola súa natureza cabe esperar que será facilmente detectado e correc-
tamente interpretado polos membros do tribunal, as/os coordinadores deben 
extremar o celo asegurándose de que a comunicación do erro chegue a todos 
eles coa maior antelación posible.

Antes de proceder a remitir queixas ou acusacións de presunto acoso laboral, 
o profesor debería centrarse en solicitar e, de ser preciso, reclamar en tempo 
e forma, ante os órganos directamente responsables, o que considera os seus 
dereitos. O acoso laboral é unha cuestión moi seria tanto para quen puidera 
estar a sufrilo como para quen fora indebidamente acusado de cometelo, e non 
se pode basear en medias verdades ou claras esaxeracións.”

No tocante aos horarios, e unha vez que o profesor procede a solicitar expresa-
mente por escrito a conciliación da vida laboral e familiar, desde a dirección do 
centro dásenos traslado dun correo do coordinador do mestrado de 29/01/2014, 
dirixido aos coordinadores do itinerario e ao profesor, no que se recolle que, 
atendendo a solicitude do profesor, así como as orientacións do Valedor 
Universitario, os coordinadores do mestrado e do itinerario acordan modificar o 
horario do módulo. O novo horario permite ao interesado conciliar a súa activi-
dade docente no mestrado coa súa vida familiar.

Reclamante: PDI

Inicio: 13/01/2014

Remate: 11/03/2014

CASO 535/312 Data 08/01/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

da súa competencia, no control do cumprimento das obrigas de todo o profe-
sorado (asistencia a clases, cumprimento das guías docentes, titorías...), e en 
actuar en todo momento de acordo co procedemento establecido.

O profesor *** debe extremar o celo no cumprimento dos seus deberes como 
profesor titular de *** con dedicación a tempo completo, e tratar co debido res-
pecto que esixen o decoro e a lexislación aos órganos de goberno, e demais 
cargos académicos do departamento e do centro.”
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Desde o curso académico 2010/2011 manténselle un erro na cualificación dun-
ha materia no seu expediente, a pesar de que tal erro fora recoñecido polo pro-
fesor responsable e se lle comunicara que ía ser corrixido. 

Administración do centro e profesor da materia.

Tras contactar coa Administración do centro e comprobar que o profesor res-
ponsable da materia era outro, contáctase co profesor con quen falara o alumno 
no seu día e el mesmo se encarga de comunicarllo ao profesor responsable para 
que se proceda de inmediato á reparación do erro no expediente do alumno.

Reclamante: Alumno

Inicio: 13/01/2014

Remate: 14/01/2014

CASO 536/313 Data 10/01/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Realizou a súa matricula no mes de agosto de 2013 sen ningún problema, mais 
o 16 de xaneiro recibe unha notificación da Administración do seu centro en 
que se lle require matricularse de materias sen superar de cursos anteriores tal 
e como indica o artigo 5.2  da Normativa de xestión académica da UDC para o 
curso 2013-2014. Dáse a circunstancia de que o programa informático de matrí-
cula, no seu momento, non activara os filtros necesarios para obrigar ao alumno 
a matricularse das materias pendentes de cursos pasados. Solicita a mediación 
do valedor universitario para que se lle conserve a matrícula que fixo antes do 
comezo do curso, tendo en conta os prexuízos económicos e académicos que, 
de non ser así, se lle estarían a ocasionar.

Administración do centro, Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías 
e Servizo de Organización Académica.

Ante a situación deste alumno e outros afectados, remítese o tema á Vicerreitoría 
de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías para que o estude a fondo na busca 
dunha solución en positivo. Recoméndaselle ao alumno que se os órganos com-
petentes non resolven antes do prazo que ten para poder presentar un recurso, 
proceda a presentalo. Despois de varios atrancos na Administración do seu cen-
tro, guiado polo valedor universitario, o alumno decide reclamar ante a Reitoría.

O asunto resólvese favorablemente para o reclamante (Resolución reitoral do 
20 de febreiro de 2014).

Reclamante: Alumno

Inicio: 16/01/2014

Remate: 12/02/2014

CASO 537/314 Data 16/01/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Quéixase de que non consegue aprobar unha materia dun mestrado, o cal acha-
ca a un desencontro que tivo hai tempo coa profesora. Pide a intervención do 
valedor, ao tempo que afirma que nin sequera pensa ir á revisión do exame.

Normativa

Comunícaselle que neste intre non se dan as circunstancias que posibilitarían a 
admisión a trámite da súa queixa e que primeiro tería que seguir os pasos que 
están recollidos nas Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualifica-
cións de estudos de grao e mestrado universitario aprobadas polo Consello de 
goberno do 19 de decembro de 2013, comezando por acudir á revisión do exa-
me na data fixada e recorrendo logo ante o decanato, de non seguir conforme 
coa cualificación.
 
Notifícaselle, igualmente, que, de seren certas as súas acusacións, o asunto 
sería grave, polo que de persistir nesa convicción, unha vez dados os pasos 
regulamentarios oportunos, pode poñerse de novo en contacto coa nosa oficina 
para interesarnos polo caso.

Reclamante: Alumno 

Inicio: 24/01/2014

Remate: 24/01/2014

CASO 538/315 Data 23/01/2014

Motivo

Actuacións

Resolución
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Solicita ser examinado dunha materia por un tribunal imparcial, por inimizade 
manifesta co profesor. Presenta como xustificación un relato dos graves feitos 
que terían acaecido con ocasión dun exame e máis unha copia dunha denuncia 
que el mesmo efectuou na Policía ao día seguinte do exame. 

Secretaría Xeral e dirección do centro.

Tras comentar o asunto co secretario xeral e co decano, comunícase ao alumno 
que se trataría dunha recusación do profesor da materia segundo o previsto no 
artigo 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo común, e que a súa solicitude 
debe ser presentada ante o decano.

Reclamante: Alumno

Inicio: 31/01/2014

Remate: 01/02/2014

CASO 539/316 Data 28/01/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Solicita a mediación do valedor universitario ante o profesorado que lle estaría 
a obrigar a asistir a conferencias, charlas e demais actividades formativas fóra 
do seu horario lectivo. A falla a tales actividades podería levar á perda da condi-
ción de alumnos presenciais, o que lles ocasionaría serios problemas. A alumna 
alega as súas dificultades para a asistencia fóra do horario previsto por razóns 
de traballo.

Dirección do centro.

Infórmase da queixa á decana e solicítaselle que analice a situación co profeso-
rado implicado, tendo presente que, a pesar da rixidez imposta polos horarios 
oficiais aprobados na xunta de centro, non debería impedirse o aproveitamen-
to doutras actividades que se consideraren de interese para o alumnado, como 
tampouco debería penalizarse ao alumnado por non participar en actividades 
que se realizaren fóra do horario fixado, salvo que nas propias guías docentes 
se advertira desa posibilidade.

Logo de se reunir co profesorado implicado, a decana comunica ao valedor que, 
aínda que cando presentan as guías docentes informan ao alumnado de que 
“excepcionalmente” podería organizarse algunha actividade fóra do horario e 
mesmo fora da facultade (por non ser posible desenvolvela por motivos varios 
no horario establecido), e mesmo considerándoa moi interesante desde o punto 
de vista académico, en ningún caso se pretende penalizar o alumnado que non 
poida asistir. Ao tempo, a decana manifesta o seu ofrecemento a dialogar co 
alumnado se aínda lles quedase algunha dúbida en relación co asunto.
Envíase a resposta da decana á interesada.

Reclamante: Alumna

Inicio: 31/01/2014

Remate: 04/02/2014

CASO 540/317 Data 31/01/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Quéixase de que, a pesar de ser bolseiro do MECD, o Ministerio non se fai car-
go da súa matrícula por ter unha exención por discapacidade.

Desde a Sección de Bolsas explican que nestes casos, ao ter como exención 
prioritaria a discapacidade, o Ministerio non se fai cargo do importe do prezo 
público da matrícula previamente pagado, que correspondería aboar á Xunta de 
galicia.

Sección de Bolsas, Administración do centro, Vicerreitoría de Estudantes, 
Deportes e Cultura e Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade 
Social, e Asesoría Xurídica.

O 26 de febreiro remítese un escrito á vicerreitora do Campus de Ferrol e 
Responsabilidade Social e á vicerreitora de Estudantes, Deportes e Cultura para 
as informar do asunto e solicitarlles a intervención da UDC na medida en que 
corresponda. O caso estaría a afectar, cando menos, a outra alumna e de non 

Reclamante: Alumno

Inicio: 26/02/2014

Remate: 28/07/2014

CASO 541/318 Data 19/02/2014

Motivo

Actuacións

Resolución
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poñérselle remedio podería seguir afectando a máis estudantes con discapaci-
dade no inmediato futuro.

O 11 de maio recíbese resposta da vicerreitora do Campus de Ferrol e 
Responsabilidade Social. Nela faise referencia a que o alumnado de centros 
adscritos debe rexerse pola mesma normativa que a UDC, que na Normativa de 
xestión académica da Universidade da Coruña para o curso académico 2013/14 
se recolle que as persoas con discapacidade teñen dereito á exención do paga-
mento dos prezos públicos por servizos académicos establecidos en todas as 
tarifas do decreto da Xunta de galicia... (art. 13.2.6), e que neste senso enten-
den que o centro debería reembolsarlle ao alumno o importe da súa matrícula 
se efectivamente cumpre os requisitos esixidos: ter recoñecida unha discapaci-
dade igual ou superior ao 33%.

O 18 de xullo, a vicerreitora de Estudantes, Deportes e Cultura, achega, como 
resposta, unha copia do informe emitido pola Asesoría Xurídica. Nel, tras unha 
presentación das diferentes cuestións de índole xurídica relacionadas co asun-
to, indícase que “en materia de compensación, existe na actualidade un con-
flito competencial xa que algunhas CC. AA. non aboan a dita compensación ás 
universidades, semella que desde o entendemento de que debe ser o Estado o 
obrigado ao aboamento da compensación pola exención por discapacidade, por 
ser o Estado quen o regulou mediante a LOMLOU e non así as comunidades 
autónomas”. O informe da Asesoría Xurídica remata indicando que “á vista do 
exposto e da documentación que obra nesta asesoría, enténdese procedente 
dirixirse á Administración autonómica para os efectos de que aclaren a inciden-
cia referida, xa que, esta administración universitaria carece de competencias 
para o efecto”

Á vista deste informe, o 21 de xullo remito un correo á vicerreitora de Estudantes, 
Deportes e Cultura no que se recolle: “Recibido informe da Asesoría Xurídica 
sobre o caso da devolución do importe da matrícula aos alumnos bolseiros disca-
pacitados de centros adscritos, entendo que a solicitude de clarificación da inci-
dencia, á que se fai referencia no seu último parágrafo, levarase a cabo por par-
te da propia institución universitaria. Co fin de poder trasladar en todo momento 
unha información completa ao interesado, por favor, clarifíqueme este extre-
mo e mantéñame ao corrente dos pasos que se dean a este respecto”. O 23 
de xullo, recibo resposta da vicerreitora en que se notifica que “a Universidade 
non ten competencias no desenvolvemento da discrepancia que vostede pre-
senta xa que se trata dun conflito entre dúas administracións públicas (Xunta e 
Ministerio) no que a universidade non está lexitimada a entrar.”

O 28 de xullo infórmase detalladamente ao alumno e comunícaselle que, lamen-
tablemente, necesitará reclamar el mesmo ante a Xunta de galicia, para o que 
podería serlle de grande utilidade a información proporcionada. Ao tempo, mani-
féstaselle a disposición do valedor universitario a seguir interesándose polo 
caso, de non prosperar esta súa solicitude. O convenio de colaboración que 
viña de ser asinado entre os valedores universitarios do Sistema Universitario 
galego e o Valedor do Pobo podería ser unha vía pola que canalizalo.

O 24 de xuño de 2011, o valedor universitario emite un extenso informe en que 
se detallan as anomalías derivadas da impartición de dúas materias dunha titu-
lación do plan antigo como unha soa (caso de ref. 411/188). O informe, basea-
do nunha rigorosa análise do caso, remitiuse aos reclamantes, ao profesor res-
ponsable das materias, ao director do departamento, ao director do centro e 
á, daquela, vicerreitoría de Organización Académica e Titulacións. A pesar das 
recomendacións de adaptación flexible á norma, que parecía ían ser asumidas 
polos profesores, o 23 de xaneiro de 2014 manteño unha reunión de consulta 
cun alumno que dicía ter pendentes só as dúas materias para poder presentar o 
proxecto de fin de carreira e que desexaba pedir o aprobado por compensación. 
O alumno comenta que esas materias sempre foran avaliadas conxuntamente 
como unha, polo que lle resultaba imposible obter o aprobado por compensa-
ción de non seren consideradas tamén como unha para eses efectos.

Reclamante: De oficio

Inicio: 21/02/2014

Remate: 03/06/2014

CASO 542/319 Data 21/02/2014

Motivo
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Actuacións

Resolución

Tras algunhas pescudas que apuntaban no sentido manifestado polo alumno, 
decido actuar de oficio en defensa dos dereitos dos estudantes que se atopan 
nesas circunstancias, e indícolle ao alumno que, de non obter un compromiso 
dunha solución satisfactoria antes de rematar o prazo de solicitude do aprobado 
por compensación, sería conveniente que presentase no centro unha solicitude 
formal de avaliación por compensación para as dúas materias.

Dirección do centro, dirección do departamento, profesorado das materias e 
Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías.

Nun primeiro momento, e sempre cun ánimo conciliador, optei por solicitar do 
director do centro unha solución directa para todo o alumnado afectado, facén-
doo partícipe do informe que emitira en xuño de 2011, e comunicándolle que 
se non se arbitraban os mecanismos que fixeran posible o aprobado por com-
pensación nesas circunstancias, procedería a actuar de oficio en defensa do 
alumnado. O director coméntame que contactará cos profesores para buscar 
unha solución ao asunto. A piques de rematar o prazo para a solicitude do apro-
bado por compensación, contacto de novo co director para interesarme polo 
resultado das súas conversas e para comentarlle que contactei co vicerreitor de 
Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías para pedirlle que, de ser preciso, se habili-
tase unha ampliación do prazo para a solicitude do aprobado por compensación. 
O 29 de xaneiro, o director transmíteme por vía telefónica que os profesores 
aceptaban solucionar o asunto aos interesados e que, a través da web do cen-
tro, serían convocados para buscarlles unha solución.

Transcorridas dúas semanas sen que se producise a anunciada convocatoria, 
falo de novo co director, quen manifesta sentirse estrañado e indica que falará 
de novo cos profesores, pois quedaran en convocar ao alumnado e cumprir co 
acordado.

O 18 de febreiro, o director anúnciame que vén de falar cun dos profesores da 
materia e que este lle transmite agora que en realidade as materias foran avalia-
das por separado, pois aínda que se facía un único exame había preguntas dife-
renciadas para cada materia.

O propio 18 de febreiro, e dado que a reunión do Tribunal de Compensación 
estaba prevista para o día 21, fago novas pescudas e remito o seguinte correo 
ao director do centro: “Segundo me informan outras fontes distintas de quen 
ten formulada a solicitude do aprobado por compensación, ata o día de hoxe, 
a avaliación das dúas materias cuadrimestrais seguiu a producirse como antes 
de que eu advertira da ilegalidade do procedemento e instase a solucionalo no 
meu informe de 24 de xuño de 2011... De consideraren os profesores que se 
axustaron á legalidade no que se refire á avaliación diferenciada por materias 
tras a recepción do meu informe, deberían achegar suficientes elementos pro-
batorios, contando coa colaboración da Administración do centro: calendario ofi-
cial de exames cos horarios diferenciados para as dúas materias, publicación de 
actas separadas para as dúas materias, actas con notas diferenciadas nas dúas 
materias (salvo as poucas coincidencias que estatisticamente cabe agardar). En 
caso contrario, considero absolutamente urxente que se proceda a facer chegar 
a todo o alumnado potencialmente interesado (...) a posibilidade de que opten 
(libremente e sen coaccións) polo aprobado por compensación, utilizando para 
iso as vías que se estime oportuno.”

O 21 de febreiro, o director do centro remíteme un correo en que me anuncia 
que os profesores das materias citadas están a reunir a documentación solicita-
da para enviarma canto antes.

Estes son, de maneira resumida, os pasos dados pola miña parte ata que, vis-
tos os resultados do que podería ser cualificado como un intento de burla á figu-
ra do Valedor Universitario, transcorridos dous meses desde o primeiro contac-
to co director e 21 días desde este último correo, o 14 de marzo decido soli-
citar formalmente a documentación anunciada aos profesores e aos órganos 
competentes.

Os resultados deixan meridianamente claro que as dúas materias seguiran a 
ser tratadas coma unha (mesmas cualificacións, actas asinadas na mesma data 
dentro do prazo oficial de peche de actas fixado para as materias do segundo 
cuadrimestre...).
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Atrancos na posta en marcha da expedición do Suplemento Europeo ao Título 
(SET). O valedor decide interesarse polo asunto tras unha consulta dun profe-
sor ao respecto.

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías, Servizo de Organización 
Académica, valedores universitarios das universidades do SUg e Comisión 
Executiva da Conferencia Estatal de Defensores Universitarios.

O Servizo de Organización Académica infórmanos de que para os plans novos, 
tal como vén recollido no RD 1002/2010, de 5 de agosto, a expedición do SET 
resulta moi complexa e custosa para as universidades públicas, polo que está 
paralizada. Tras comentar a situación cos outros valedores universitarios das 
universidades galegas, o valedor da USC coméntame que na secretaría xeral da 
súa universidade coñécese o tema de preto por ter participado, a petición do 
Ministerio, nunha proposta para a modificación do devandito real decreto, modi-
ficación que levaba xa máis de dous anos en proxecto, sen que se lle vexan aín-
da trazas de que vaia para diante.

Os valedores universitarios galegos acordamos levar o asunto á seguinte reunión 
da Comisión Executiva da Conferencia Estatal de Defensores Universitarios 

Reclamante: De oficio                                                    

Inicio: 31/01/2014

Remate: En curso

CASO 543/320 Data 29/01/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Todo isto queda recollido nun amplo informe que remito aos profesores, ao 
director do centro, ao director do departamento e ao vicerreitor de Títulos, 
Calidade e Novas Tecnoloxías o 11 de abril de 2014. Este informe, no que mes-
mo se detalla o elevado número de alumnos que, a piques de remataren os 
seus estudos, tiñan pendente de aprobar as dúas materias en cuestión, remata 
coa seguinte solicitude:

“Solicito aos órganos competentes que adopten as medidas oportunas para 
corrixir esta situación de agravio e indefensión que está a sufrir o alumnado 
que cursa estudos de *** polo plan vello. Para iso suxiro dúas alternativas, que 
pasarían por posibilitar que quen, a día de hoxe, teña superado todas as mate-
rias do plan de estudos agás o PFC e as dúas materias en cuestión, poida solici-
tar xa o aprobado por compensación:

a) Unha solución interna en que o propio centro e os profesores deberían cola-
borar, aceptando (tamén para o aprobado por compensación) un tratamento das 
dúas materias como unha única materia, e buscando unha solución para reflec-
tilo convenientemente nas actas.

b) A aprobación, en Consello de goberno, dunha excepción temporal (vixente 
mentres non se extinga definitivamente o vello plan de estudos de ***) á nor-
ma que regula o aprobado por compensación. A excepción permitiría optar ao 
aprobado por compensación con dúas materias, cando na práctica foran trata-
das como unha soa. [Convén ter presente que o aprobado por compensación 
pode regularse para máis dunha materia e que, no caso que nos ocupa, se está 
a falar de dúas materias de 4,5 créditos cada unha, o que representa so un 2% 
dos 444 créditos que compoñen o plan de estudos]

De se percibir falla de colaboración polos profesores ou polos órganos de gober-
no responsables de que, por acción ou por omisión, se chegara a esta situación, 
recomendo que se abra un procedemento que leve, de ser o caso, a depurar as 
responsabilidades de cadaquén.”

Nun sucinto escrito dirixido o 23 de abril de 2014 ao Valedor da UDC, os profe-
sores manifestan expresamente a súa preferencia pola opción “a)”, o cal, como 
valedor universitario, comunico ao vicerreitor e ao director do centro.

A Resolución reitoral do 16 de maio de 2014, adoptada diante do recurso pre-
sentado polo alumno (ao que, entre tanto, se lle rexeitara no centro a súa solici-
tude de aprobado por compensación), toma en consideración o informe do vale-
dor universitario e resulta favorable para o alumno.



18VOLTAR AO ÍNDICE

Reclama que se lle conceda un prazo de emenda de erros en trámites formais. 
Un elevado número de alumnos figuran como excluídos por “Non estar inscrito/
a en bolsas.udc.es” na listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas na 
convocatoria de Bolsas Santander CRUE CEPIME.

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura, Secretaría Xeral e reitor.

Tras recadar información das partes implicadas,  sorprende que se producira 
a exclusión de preto de 500 solicitudes por “Non estar inscrito/a en bolsas.
udc.es”, e que non se permita a reparación de erros formais. A existencia de 
tan elevado número de erros nas solicitudes dificilmente semella explicable a 
non ser pola existencia dalgún defecto no procedemento ou na actuación da 
Administración, polo que, o 7 de marzo, remito un escrito ao secretario xeral da 
Universidade para lle solicitar un estrito control de legalidade do asunto que per-
mita garantir os dereitos de todos os solicitantes, tanto dos que figuran como 
excluídos na listaxe provisional como na dos xa admitidos.

Na resposta remitida polo secretario xeral ese mesmo día á vicerreitora de 
Estudantes, Deportes e Cultura e ao valedor universitario, recóllese: “... A pesar 
de ser un dereito procedemental básico recoñecido, non se menciona na con-
vocatoria, nin tampouco se menciona a posibilidade de emendar erros na pro-
pia publicación da listaxe provisoria. Porén, entendo que, supletoriamente, dada 
a natureza xurídico-pública da Universidade, debería darse a posibilidade de 
emendar a solicitude neste trámite de publicación da listaxe provisoria, dando 
un prazo máximo de cinco días. Posteriormente, unha vez refeita a listaxe e ele-
vada a definitiva, continuaría o procedemento...”

Tras a resposta recibida e pasados uns días sen que se proceda á publicación 
dun novo prazo para a emenda das solicitudes, o 12 de marzo remito un oficio á 
vicerreitora de Estudantes, Deportes e Cultura en que solicito a apertura do dito 
prazo atendendo ás consideracións do secretario xeral e en defensa das máxi-
mas garantías xurídicas para todos os candidatos.

Como queira que as miñas recomendacións á vicerreitora non se plasmaran aín-
da na esperada apertura dun prazo de emenda de erros, o 21 de marzo de 2014 
envío un escrito ao reitor para poñelo ao corrente dos feitos e indicándolle: “A 
día de hoxe, o último documento que figura na web sobre a convocatoria de 
bolsas Santander CRUE CEPYME segue a ser a listaxe provisional de persoas 
admitidas e excluídas, e o proceso de concesión de bolsas parece seguir cara a 
diante sen que se abra ningún período de emenda de erros”

A miña intervención no proceso remata o propio día 12 de marzo, cando acon-
sello ao alumno que, se o estimar oportuno, presente o correspondente recurso 
para unha maior seguridade xurídica.

Reclamante: Alumno

Inicio: 06/03/2014

Remate: 12/03/2014

CASO 544/321 Data 05/03/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

(CEDU) para o seu coñecemento e actuación na medida en que se conside-
re oportuno. A acollida foi favorable, pero seguramente pola prudencia dalgúns 
dos meus compañeiros da executiva, que non estaban moi familiarizados co 
asunto, non chegou a concretarse polo momento acción algunha ao respecto.
Comentado de novo o asunto cos outros valedores universitarios do SUg, deci-
dimos, na medida das nosas posibilidades, poñer o asunto en coñecemento 
doutros órganos, institucións ou persoas que dalgunha maneira puideran contri-
buír a que o MECD desbloquee canto antes o asunto.
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Irregularidades por parte dun docente do centro, das que seguramente a admi-
nistración e a dirección do centro non estean ao corrente, e consistentes na 
reiterada modificación dos horarios de clase e das datas oficias de exame sen 
motivos xustificados, así como na asignación dun libro de texto do que o propio 
profesor fala mal del. Parte dos feitos ocorreron o curso pasado, pero non pre-
sentou reclamación porque contaba con que ese profesor non lle ía volver dar 
clases, dado que o centro garante que quen leve varios cursos seguidos terá 
diferentes profesores.

Dirección do centro.

Informo do contido do escrito de queixa ao director do centro para que verifi-
que en que medida se están a producir ou non os incumprimentos denunciados 
pola reclamante e que, de ser o caso, interveña para que non se volvan producir. 
O 17 de outubro, o director do centro agradece a transmisión da queixa, mani-
festa o seu descoñecemento sobre o particular e comprometese a comprobar 
as posibles condutas anómalas denunciadas, prestando ao asunto toda a aten-
ción que se merece. Tocante ao anuncio que se fai na páxina web de que se 
cambiará de profesor periodicamente para que ningún estudante que permane-
za varios cursos no centro teña sempre o mesmo profesor, comenta que ese 
propósito non está a resultar nada doado, pois o cambio de profesor adoita pro-
vocar unha morea de queixas e mesmo “ameazas” con abandonar os estudos.
Comunícase a resposta do director á interesada.

Reclamante: Alumna 

Inicio: 14/03/2014

Remate: 17/10/2014

CASO 545/322 Data 10/03/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Tras incorporarse dun permiso de maternidade, solicita ser admitida nun curso 
de formación, toda vez que non se lle aplicou o artigo 60 da Lei orgánica  3/2007, 
do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, no que se reco-
lle que, durante un ano, se dará preferencia na adxudicación de prazas para par-
ticipar nos cursos de formación a quen se incorpore ao servizo activo proceden-
te dun permiso de maternidade.

Oficina de Igualdade de Xénero e Xerencia.

Visto que nos “Criterios de selección” da Convocatoria de formación do progra-
ma de accións formativas do Plan de formación integral do persoal de adminis-
tración e servizos para o primeiro semestre de 2014 non se inclúen as preferen-
cias recollidas no devandito art. 60 da Lei orgánica 3/2007, e dado que, ao pare-
cer, este artigo non se estaría a aplicar, faise unha consulta técnica á Oficina 
de Igualdade de Xénero (OIX) na procura dun axeitado cumprimento da lei para 
a igualdade efectiva de mulleres e homes no programa de formación do PAS.

Tras unha análise do asunto, e tendo en conta os argumentos dados pola direc-
tora da OIX e a documentación que os apoia, envíase un detallado informe ao 
xerente para a súa toma en consideración, pois todo parece indicar que, en 
cumprimento da legalidade vixente, ambas as dúas leis (a Lei 2/2009 da función 
pública de galicia e a Lei orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres 
e homes) deberían ser tomadas en consideración nas convocatorias de cursos 
de formación.

Comunícaselle o informe á interesada.

O xerente agradece a xestión e manifesta o seu compromiso no asunto.

Reclamante: PAS 

Inicio: 12/03/2014

Remate: 31/04/2014

CASO 546/323 Data 11/03/2014

Motivo

Actuacións

Resolución
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Solicitan que se aclare se a formación sobre o acoso laboral está incluída na 
formación de todos os postos de traballo tal e como mostra a Resolución da 
Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba e publica o 
Acordo do 6 de abril de 2011 da Mesa Xeral de Negociación da Administración 
Xeral do Estado sobre o Protocolo de actuación fronte ao acoso laboral na 
Administración xeral do Estado.

Tres membros do PAS, dun mesmo servizo, solicitaron permiso para asistir 
á “Xornada Técnica - Acoso Laboral: conceptos e avaliación” realizada polo 
Instituto galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSgA) o 13 de marzo, o cal 
lles foi denegado por parte do responsable do servizo quen alegou o aptdo. 6.16 
da resolución do xerente do 23 de novembro de 2006, en que se fai referencia á 
necesidade de que o contido dos cursos de formación e perfeccionamento para 
os que se solicita o permiso estean directamente relacionados co posto de tra-
ballo ou a carreira profesional do traballador na Administración.

Tras presentar unha reclamación dirixida ao xerente e ao Servizo de PAS, ale-
gando que “A información sobre o acoso laboral forma parte da formación de 
todos os traballadores independentemente do posto que ocupen”, e aludindo 
a que “A universidade non inclúe no seu programa a dita información”, reciben 
un escrito da xefa do Servizo de PAS en que se lles notifica que a Comisión de 
Formación acordou manter a denegación.

Xerencia.

Logo de analizar a diferente lexislación e normativa ao respecto; consideran-
do ademais que o punto 6 da Declaración de principios do Procedemento de 
Actuación por Violencia Psicolóxica ou Física no Traballo aprobado polo Consello 
de goberno da UDC o 20/12/2012 recolle explicitamente que “A Universidade 
da Coruña comprométese a aplicar estratexias que incluirán elementos de infor-
mación, educación, formación, capacitación, seguimento e avaliación, co obxec-
tivo non só de previr a violencia psicolóxica e física senón tamén de influír sobre 
as actitudes e comportamentos das persoas que integran a institución”; e tendo 
en conta a experiencia proporcionada por diversos casos que chegaran á nosa 
oficina, remítese un informe ao xerente en que se lle solicita a súa colaboración 
para que se adopten as medidas oportunas que permitan conxugar a mellor 
formación posible cos dereitos das/os traballadoras/es. No informe, ademais 
de recoller os fundamentos de dereito, realízanse as seguintes consideracións:

“Na miña opinión, conformada ao longo destes tres últimos anos por algúns 
casos que levan chegado á Oficina do Valedor Universitario, a formación sobre 
o acoso laboral pode ser unha ferramenta esencial que a Universidade debería 
poñer ao servizo do seu persoal, non só como medida preventiva tendente a 
evitar que se produzan novas situacións de acoso, mais tamén para que cada-
quén dispoña dunhas mínimas ferramentas que lle permitan facer unha axeita-
da valoración inicial da súa propia situación e, de ser o caso, acudir á Comisión 
Institucional de Mediación, Arbitraxe e Conciliación, de acordo co previsto no 
devandito Procedemento de Actuación por Violencia Psicolóxica ou Física no 
Traballo.

Mentres non se dea unha oferta de formación específica sobre o acoso laboral 
na UDC, debería procurarse, na medida do posible (de xeito gradual e en fun-
ción das dispoñibilidades do servizo), que aquelas/es que o demanden poidan 
recibir ese tipo de formación. A propia iniciativa de acudir á formación externa 
sobre o acoso laboral podería mesmo, nalgúns casos, estar a reflectir a percep-
ción dunha necesidade persoal de información sobre o particular, á que conviría 
dar prioridade.”

Comunícaselle o informe ás interesadas.

O xerente agradece a xestión e manifesta o seu compromiso no asunto.

Reclamante: grupo de 
PAS 

Inicio: 21/03/2014

Remate: 31/03/2014

CASO 547/324 Data 17/03/2014

Motivo

Actuacións

Resolución
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Tras recibir unha resolución en que se desestima a súa solicitude de revisión de 
cualificación, o alumno solicita a intervención do valedor para que comprobe os 
feitos, como paso previo a un recurso de alzada. Cuestiona tamén un axeitado 
cumprimento do profesor coas súas obrigas docentes. 

Dirección do centro.

Tras a análise da documentación solicitada ao director do centro en relación coa 
reclamación e a súa resolución, conclúese que os criterios de avaliación empre-
gados se axustan aos publicados na guía docente.

Con data 3 de abril, dentro do prazo para a presentación dun posible recurso 
de alzada, infórmase detalladamente ao alumno de por que non se aprecia fun-
damento ningún que sustente unha reclamación ante o reitor, e coméntaselle 
que, en calquera caso, esta é unha decisión que debe tomar o propio alumno, 
e de quedarlle a menor dúbida sobre a súa cualificación e o procedemento que 
a sustenta, pode consultar toda a documentación na Oficina do Valedor ou na 
dirección do centro.

Sobre as cuestións relativas ao incumprimento das obrigas docentes por par-
te do profesor, o 16 de abril de 2104 recíbese escrito do director do centro, 
acompañado dun informe do profesor. Logo de remitirlle ambos os documen-
tos ao alumno, este cuestiona abertamente en dous correos consecutivos de 
data 22/04/2014 diversos puntos do informe do profesor e pide de novo a inter-
vención do valedor universitario para que “se apliquen las normas relativas que 
figura en la legislación y en la guía docente y deje claro que mi objetivo principal 
es que se cumplan las mismas”. Nun terceiro correo, remitido dous días des-
pois, o alumno solicita ao valedor copia do exame “para corroborar los hechos.”

Nun último correo remitido ao alumno o 28 de abril de 2014, coméntaselle que 
unha vez presentado un recurso de alzada, a intervención do valedor universita-
rio xa non resulta procedente (art. 16.3 do Regulamento do valedor universita-
rio) e que xa ten neses momentos encamiñada a súa reclamación pola vía axei-
tada. Canto aos presuntos incumprimentos docentes do profesor, ao tratarse 
de asuntos que non foran denunciados por ninguén no seu día, non procedía 
agora ir máis aló dos pasos xa dados. O escrito remata co seguinte comentario: 
“De consideraren os/as estudantes que un profesor non está a cumprir coas 
súas obrigas docentes, e se unha vez que advirten ao profesor este non atende 
a razóns, deben poñelo inmediatamente en coñecemento do departamento e/
ou do centro, segundo o asunto do que se trate. Se a resposta dada pola direc-
ción do departamento e/ou do centro non leva a atallar o problema, é daquela 
cando resulta axeitada a intervención do valedor universitario.”

Reclamante: Alumno

Inicio: 26/03/2014

Remate: 28/04/2014

CASO 548/325 Data 19/03/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Quéixase da descoordinación e falla de programación do profesorado dalgunhas 
materias e solicita que se adopten as medidas oportunas para corrixilas.

Dirección do centro.

Solicítase á dirección do centro que verifiquen a existencia ou non das referidas 
fallas de programación e coordinación e que, de ser o caso, se adopten as medi-
das oportunas para palialas.     

O director do centro envía os informes que lle foron remitidos por moitos dos 
profesores implicados na docencia en cuestión e consigna os seguintes antece-
dentes: a) Desde hai dous anos, ao comezo do período de docencia, a dirección 
do centro convoca reunións de coordinación de todas as materias, nas que se 
acordan, entre outros aspectos, os contidos e as cargas non presenciais para os 
estudantes das diferentes actividades que as materias e o Taller propoñen, ten-
do por obxectivos xuntar esforzos e evitar, na medida do posible, solapamentos 
e entregas coincidentes (a organización realízase por semanas, desde a primei-
ra ata a quinceava); b) Noméanse coordinadores de cada cuadrimestre en xunta 

Reclamante: Alumno

Inicio: 21/04/2014

Remate: 30/04/2014

CASO 549/326  Data 18/03/2014

Motivo

Actuacións

Resolución
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Solicita unha xustificación por escrito dun proceso de cobertura dun contrato 
temporal. Tras estar a piques de asinalo, ao ser convocado para iso, outórgase-
lle finalmente a unha persoa que figura noutra listaxe de agarda.

Xerencia, Servizo de PAS, Dirección dos SAI e Vicerreitoría de Investigación e 
Transferencia.

Envíase un correo ao xerente para lle notificar que dado que o interesado entre-
gou o mesmo escrito noutras instancias, incluída a Xerencia, déixase o asunto 
nas súas mans e solicítaselle informe, logo de analizar o asunto.

Transcorridos catro meses desde a súa solicitude, o 21 de xullo de 2014 o inte-
resado presenta un novo escrito na Oficina do Valedor Universitario en que soli-
cita que se teña en conta o escrito inicialmente presentado e se lle comunique 
a esperada resposta.

O 22 de xullo remitimos ao xerente unha solicitude de informe sobre os trá-
mites que se están a levar a cabo e as previsións de tempo para dar cumpri-
da resposta á solicitude do interesado. A finais de xullo fálase telefonicamente 
co xerente sobre o particular, tendo en conta a proximidade das vacacións e a 
demora na resposta.

O 4 de agosto recíbese un correo da Xerencia; nel achégase o escrito de respos-
ta remitido ao interesado. Neste escrito o xerente comunica que se mudou de 
listaxe de agarda a instancias do director do SAI, coa xustificación da súa maior 
afinidade co traballo que se vai desempeñar.

Tras unha conversa mantida co interesado, e considerando que había cuestións 
de fondo sen clarificar, o 10 de setembro de 2014 solicítase unha ampliación 
de información ao director dos Servizos de Apoio á Investigación e á xefa do 
Servizo de PAS, nun escrito en que se formulan dúas cuestións concretas que 
fan referencia ao tipo e perfil da praza ofertada e ao criterio que levou a conside-
rar como máis afín a listaxe de agarda elixida en último termo.

O 25 de setembro e o 2 de outubro rexístrase respectivamente a entrada do 
escrito de resposta do director dos SAI e da xefa do Servizo do PAS, cuxas 
copias achego ao reclamante cumprindo así coa súa solicitude de información 
por escrito do proceso levado a cabo para a cobertura do posto de traballo.

Reclamante: Alleo

Inicio: 24/03/2014

Remate: 09/10/2014

CASO 550/327 Data 21/03/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

de centro e existe, ademais, un coordinador de cada Taller nas materias dos 
Talleres; c) Os resultados da coordinación publícanse en Moodle.

O informe do director conclúe coa indicación de que se cumpre coa progra-
mación semanal acordada, que dentro desa programación pode existir algunha 
variación de días de entrega nalgún grupo, atendendo aos horarios, peticións 
de estudantes ou axustes de cada profesor, e que entende que as reunións de 
coordinación programadas entre materias, dentro do taller e en cada materia 
son suficientes, polo que non procede tomar medidas excepcionais. Recolle, 
así mesmo, que existen deficiencias no proceso de transmisión desta informa-
ción de coordinación a algúns estudantes que descoñecen Moodle e o plan de 
estudos do grao.

Comunicáselle ao alumno toda a información remitida polo director do centro, 
ao tempo que se lle comenta o seguinte: por cuestións de procedemento, e 
para evitar unha carga extra de traballo ao profesorado e aos órganos de gober-
no do centro, sempre que sexa posible, o alumnado debería acudir en primeira 
instancia aos profesores, aos responsables de organización da docencia e aos 
órganos de goberno do propio centro. As/os representantes do alumnado cons-
titúen unha vía de actuación moi axeitada para informar de determinados proble-
mas cando, polas razóns que for, un estudante ten a teima de que unha actua-
ción máis directa podería chegar a prexudicalo/a.
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Como queira que poderían quedar aspectos por matizar, especialmente de cara 
á utilización futura das listaxes de agarda, comunícase ao interesado a posibi-
lidade de ter unha cita co vicerreitor de Investigación e Transferencia para tra-
tar abertamente sobre o particular. Tras agradecer o interesado as xestións da 
Oficina do Valedor para facilitar a cita, poñémonos en contacto co vicerreitor, 
quen agradece, así mesmo, a xestión e manifesta a súa plena disposición a falar 
co interesado.

Solicitan que se lles incorpore ás actas a cualificación que lles fora outorgada 
polo docente da materia.

Reciben un escrito do secretario do centro en que certifica un acordo adoptado 
pola comisión docente polo que se anula o exame da materia para o grupo ao 
que pertencen (grupo B) e se solicita ao departamento a realización dun novo 
exame. Argumentan as razóns polas que consideran que se lles debería mudar 
a cualificación de “Non presentado”, que figura no seu expediente, pola cualifi-
cación que lles fora outorgada polo profesor do seu grupo.

Dirección do centro.

Visto o escrito de queixa, quedo co alumnado en darlle resposta por medio dun 
informe, unha vez analizada a normativa de aplicación e vistos os fundamentos 
que se recolleran no informe da Secretaría Xeral e outros posibles informes non 
mencionados na notificación do acordo da comisión docente.

Logo de ver as solicitudes das/os reclamantes, a documentación remitida pola 
dirección do centro (escrito do director do departamento, que contén informe 
do profesor coordinador da materia sobre o exame; escrito do profesor coordi-
nador reclamando as cualificacións ao profesor do grupo B; escrito do profesor 
coordinador en relación ás actas; informe do secretario xeral; resolución reitoral 
de suspensión provisoria do profesor que impartira docencia no grupo B; reso-
lución da comisión docente do centro e a súa comunicación ao departamen-
to), e tras analizar a normativa de aplicación, realízase un informe que se remi-
te o día 15 de abril de 2014 ás persoas reclamantes, ao director do centro e ao 
director do departamento, e cuxa análise e recomendacións se reproducen a 
continuación:

Análise do caso

1) Tendo en conta que a disposición final das Normas de avaliación, revisión e 
reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mestrado universitario 
(aprobadas o 19/12/2013) recolle que estas “entrarán en vigor no curso acadé-
mico 2013/2014, ao día seguinte da súa aprobación polo Consello de goberno, 
agás o que corresponda á adaptación das guías docentes ao previsto nesta nor-
mativa”, para os efectos de valorar o que debería figurar na guía docente da 
materia, cumpriría considerar o que se recolle na anterior Normativa académi-
ca de avaliacións, de cualificacións e reclamacións (aprobada o 02/06/2006). En 
calquera caso, aínda que non dun xeito tan explícito como nas actuais normas 
–que aluden a “metodoloxías de avaliación”–, na anterior normativa recollíase 
xa que as guías docentes debían considerar como mínimo as “características, 
tipo de avaliación que se vai realizar e os criterios requiridos para esta avalia-
ción” (art. 3).

2) O artigo 14.2. das actuais normas recolle que “Queda prohibido o acceso á 
realización das probas de avaliación con instrumentos electrónicos ou disposi-
tivos móbiles acesos, non expresamente autorizados polo profesorado respon-
sable, o cal será causa suficiente de expulsión da proba, logo de redactar a acta 
correspondente que se enviará ao centro”. O coordinador da materia teríase 
limitado a comentar o asunto co profesor responsable do grupo B, o profesor 
***, e ante a resposta deste proseguiuse coa realización do exame. 

Cando un profesor responsable dunha materia considera que se está a incum-
prir coa norma debería advertir aos estudantes de que de proseguir no empeño 

Reclamante: grupo de 
alumnas/os

Inicio: 04/04/2014

Remate: 15/04/2014

CASO 551/328 Data 01/04/2014

Motivo

Actuacións

Resolución
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tería que proceder á súa expulsión e á redacción da correspondente acta. Ao 
non terse feito deste xeito e cumprir os estudantes co que lles transmitira o seu 
propio profesor, dificilmente poderían estes pensar que o seu exame ía ser inva-
lidado. A propia petición das notas do grupo B ao profesor *** para incorporalas 
ás actas antes do seu peche oficial parece un claro indicio de que na intención 
inicial do coordinador non estaba a invalidación do exame.
Aínda que normalmente o descoñecemento da norma non exime do seu cum-
primento, dadas as circunstancias e tendo en conta a recente aprobación das 
novas normas académicas, non parece procedente facer recaer sobre os pro-
pios estudantes ningún tipo de responsabilidades. 

3) Ao se presentaren reclamacións sobre as distintas condicións en que se rea-
lizara o exame segundo o grupo, os órganos de goberno víronse abocados a 
analizar a procedencia ou non da súa anulación. A decisión da comisión docen-
te materializouse, finalmente, nun acordo de anulación para o alumnado do gru-
po B, que foi notificado ao director do departamento de *** o 31 de marzo de 
2014.

Ao non figurar na guía docente da materia a realización de exames co uso de 
ordenadores, ao terse que respectar que os criterios, as actividades, probas e 
metodoloxía de avaliación teñen que ser coincidentes para os diferentes gru-
pos dunha mesma materia, e ao ter que garantirse o principio de igualdade para 
superar a avaliación, a anulación do exame realizado por quen non cumpría coa 
normativa parece procedente.

4) Mais o principio de igualdade debe tamén rexer para os alumnos do grupo B 
con respecto a todos os demais, polo que, na miña opinión, cómpre ter en con-
ta dous aspectos relevantes de cara á repetición do exame:

a) Se algún estudante do grupo B non fixo uso de ordenador portátil nin de nin-
gún outro soporte electrónico durante a realización do seu exame, debe res-
pectárselle a cualificación numérica que lle fora outorgada polo profesor *** e 
aprobar a materia se a súa cualificación final foi igual ou superior a 5,0. De dar-
se o caso, estes estudantes mesmo terían realizado o exame en condicións de 
inferioridade con respecto aos seus compañeiros dos grupos A e C, ao non ter 
participado o seu profesor na proposta de exame.

b) A mesma preocupación polo agravio comparativo que amosaron algúns estu-
dantes dos grupos A e C debería presidir agora a realización do novo exame, 
tendo en conta as diferenzas que poderían derivarse dunha desigual impartición 
de contidos e uso de metodoloxías durante a aprendizaxe da materia. Así, debe 
terse especial coidado en aplicar aos alumnos do grupo B unha avaliación sobre 
o que a eles realmente se lles impartiu durante o 1.º cuadrimestre, evitando que 
se vexan abocados agora a preparar nova materia en pleno 2.º cuadrimestre; o 
novo exame debería posibilitar que, cos coñecementos xa adquiridos, obtiveran 
unhas cualificacións semellantes ás acadadas polos estudantes dos grupos A e 
C no exame do 23 de xaneiro.

Ademais dos inconvenientes de ter que acudir a un novo exame, non parece-
ría procedente facer recaer agora sobre os alumnos do grupo B ningún tipo de 
carga adicional alegando supostas responsabilidades como discentes, especial-
mente  cando as diversas e importantes irregularidades nas que puido incorrer 
o profesor *** ao longo destes últimos cursos eran sobradamente coñecidas 
polos órganos de goberno que sustentaron a anulación da proba.

Recomendacións

Con base en todas as consideracións recollidas neste informe, recoméndase 
aos órganos de dirección do Departamento de *** e do centro *** que velen 
porque o novo exame que se realizará en próximas datas aos estudantes do 
grupo B en substitución do efectuado o pasado 23 de xaneiro, permita acadar 
por parte destes uns resultados semellantes aos obtidos polos seus compañei-
ros dos grupos A e C, sen necesidade de ningún complemento de formación.
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Problemas para poder aparcar no aparcadoiro do Edificio Normal do campus de 
Riazor, por non se respectar a exclusividade de uso para a xente do colexio e os 
universitarios. Propón como posible solución implantar algún método de control 
do acceso, caso do uso de barreiras controladas coa tarxeta universitaria.

Responsable da Administración de Centros Externos da UDC.

Informáselle ao alumno de que o espazo que agora se está a ocupar como 
aparcadoiro diante do edificio da Normal está pendente dunha reorganización. 
Actualmente este edificio está a utilizarse como un espazo de intervención cul-
tural e nel atópase tamén a sede da Universidade Sénior, polo que non resulta-
ría doado, neste momento, pensar nun sistema restritivo de aparcamento que 
podería dificultar considerablemente o uso para o que está destinado o edificio.

Reclamante: Alumno

Inicio: 31/03/2014

Remate: 01/04/2014

CASO 552/329 Data 31/03/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

A coordinadora de prácticas do centro non está dispoñible, non resolve as dúbi-
das ou problemas que ten a alumna coas empresas ofertadas e non cumpre 
cos súas funcións de coordinación. Unha queixa presentada no decanato sobre 
o particular pola interesada e dúas compañeiras máis non foi admitida a trámite 
pola comisión académico-docente do centro.

Dirección do centro.

Infórmase ao decano do contido substancial da queixa e solicítolle unha análise 
do caso co fin de comprobar os feitos denunciados e, de ser o caso, proceder á 
procura da solución máis axeitada.

Logo de lle comunicar esta actuación á alumna e que seguiremos en contac-
to, o 9 de abril recibo un correo en que agradece a xestión e comenta que lles 
gustaría remitir a queixa á Vicerreitoría de Estudantes e que o farán nos próxi-
mos días. Así mesmo, pregunta que consecuencias tería que unha carta que lle 
enviaron do decanato non se axuste á realidade, por ser a data da resolución 
anterior á da presentación da queixa.

Coméntolle que o asunto da data seguramente se tratará dun erro material, que 
desde o meu punto de vista sería mellor agardar a ver que pasos se dan desde 
o decanato antes de remitir a queixa á Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e 
Cultura, mais en calquera caso están no seu dereito de presentar a queixa can-
do o estimen oportuno.

O 10 de abril recíbese un correo do decano coa achega da documentación que 
a comisión académica do centro estudou antes de decidir a inadmisión da recla-
mación das tres alumnas tendo en conta os termos en que foron formuladas. En 
resposta ás ditas queixas, a coordinadora presentara á comisión académica os 
correspondentes informes. No informe relativo á reclamante, despois de facer 
referencia á publicidade existente na páxina web do centro, de recoller que tan-
to na extensión do vicedecanato como na extensión da secretaría do decanato, 
se atenden todas as consultas telefónicas realizadas sobre as prácticas, e de 
indicar que se dispón, ademais, dun enderezo de correo electrónico exclusiva-
mente dedicado á xestión das prácticas, a coordinadora detalla e achega copia 
dun total de oito correos electrónicos que lle foran remitidos á interesada (entre 
os días 13 e 24 de febreiro) en resposta a outras tantas consultas súas (as res-
postas efectúanse o mesmo día ou como máximo dous días despois, e mesmo 
tres delas tiveron lugar en sábado e unha en domingo); o informe da coordina-
dora remata sinalando que ademais das sucesivas consultas por correo elec-
trónico, e dunha entrevista persoal sen ningunha incidencia o 24 de febreiro, 
atendeuse telefonicamente á interesada, así como a un familiar seu, persoal da 
UDC, que se interesou polo tema das prácticas en tres ocasións.

O 16 de outubro o decano comunica que o asunto da data debeuse a un erro 
nas actas da reunión, nas que figuraba febreiro no canto de marzo como podía 
facilmente comprobarse á vista da convocatoria coa orde do día da sesión.

Reclamante: Alumna

Inicio: 08/04/2014

Remate: 21/04/2014

CASO 553/330 Data 05/04/2014

Motivo

Actuacións

Resolución
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O 21 de abril remito informe á reclamante e infórmoa da plena disposición do 
decano a falar sobre o asunto das prácticas cos/as estudantes que o desexen, 
para o cal deberán poñerse previamente en contacto coa titora PAT.

Solicita asesoramento e intervención sobre a existencia dunha queixa formal, 
do 10 de xaneiro, en contra súa, da que non tiña coñecemento ata que leu a acta 
do consello do departamento.

Secretaría Xeral.

Aconsello á profesora de que presente unha solicitude ante o decanato para 
coñecer o contido da queixa e o estado en que se atopa o procedemento, ao 
que tería dereito como parte interesada. A profesora, pasado medio mes sen 
obter resposta ningunha tras a súa solicitude de información á decana, contac-
ta de novo comigo, o cal aproveito para notificarlle que se me vén de requirir un 
informe por parte da Secretaría Xeral sobre o que corresponda no ámbito das 
miñas competencias, a respecto dunha queixa que fora formulada en contra 
dela por un grupo de estudantes o pasado 10 de xaneiro; pídolle autorización 
expresa para poder informar sobre o seu caso. O meu informe ao secretario 
xeral remata cun punto en que lle manifesto a miña preocupación pola situación 
de indefensión en que podería estar a verse a interesada, de corroborarse que 
esta non tivo coñecemento formal da queixa presentada en contra súa había 
xa preto de tres meses. Esta situación, de producirse, cumpriría reparala canto 
antes poñendo a queixa no seu coñecemento e dándolle un prazo para presen-
tar as alegacións que estimase oportuno realizar.

O 7 de maio recibo un correo da interesada en relación co asunto, ao que lle 
respondo que, estando o procedemento aberto noutras instancias, a interven-
ción do valedor universitario xa non resulta procedente, pero que si podía garan-
tirlle que, en caso necesario, defendería os seus dereitos a que non se adop-
te ningunha resolución sen que se lle dea a posibilidade de alegar, tal e como 
corresponde.

Reclamante: PDI

Inicio: 10/04/2014

Remate: 07/05/2014

CASO 554/331 Data 09/04/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Nunha materia dun plan en extinción prodúcese un número moi elevado de sus-
pensos convocatoria tras convocatoria. Tanto nos exames como nas revisións 
a situación que sofren os alumnos con comentarios de desprezo por parte do 
persoal docente é moi inxusta. Considera endogámico o procedemento que se 
segue cando se presenta reclamación contra una cualificación.

Dirección do centro.

Tras remitirlle un correo para lle aclarar diversas cuestións de procedemento, e 
pedirlle que concrete información para poder remitir a queixa ao director do cen-
tro, conversamos amplamente sobre o particular na propia oficina do valedor.

Informo da preocupación desta e doutros estudantes ao director do centro, ante 
a dificultade que manifestan para superar a materia, xunto coa reflexión de que, 
a xulgar polo que me comentan, os resultados poderían estar a afastarse moito 
dos referentes que se recollen no artigo 38 das Normas de avaliación, revisión e 
reclamacións das cualificacións dos estudos de grao e mestrado aprobadas polo 
Consello de goberno o 19 de decembro de 2013.

Esta circunstancia leva á dirección do centro a solicitar da Subdirección de 
Calidade os resultados obtidos nesa materia nos tres últimos cursos. Por cur-
so, o número de aprobados en relación cos matriculados oscila entre o 30 e o 
51% e o número de aprobados en relación cos presentados varía entre o 46 e o 
70%, polo que o director considera que non existe unha problemática específi-
ca nesa materia de forma obxectiva e que, por tanto, non se debe adoptar nin-
gunha medida en particular.

Infórmase á interesada.

Reclamante: Alumna

Inicio: 10/04/2014

Remate: 21/05/2014

CASO 555/332 Data 10/04/2014

Motivo

Actuacións

Resolución
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Tras ser aceptado para unha bolsa de mobilidade internacional de estudantes do 
Programa Erasmus+, desde a Oficina de Relacións Internacionais comunícanlle 
que non cumpre cun dos requisitos da convocatoria, pois ao ter aboada a solici-
tude de expedición do seu título xa non estaba matriculado e, por tanto, xa non 
era alumno da UDC no momento da presentación da solicitude da bolsa. O inte-
resado considera que cumpre todos os requisitos, pois o importe que aboara 
pola súa última matrícula era para todo o curso académico.

Normativa.

Logo de comprobar que o reclamante tiña interposta reclamación noutras ins-
tancias, comunícaselle que deberá agardar a que se lle resolva a reclamación 
polo órgano competente, pois o valedor universitario non pode intervir en asun-
tos dos que xa se están a ocupar outros órganos (art. 16 do Regulamento do 
valedor universitario).

Reclamante: Alumno

Inicio: 30/05/2014

Remate: 30/05/2014

CASO 556/333 Data 24/04/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Nas actas dunha xunta de centro, á que non asistira, non se recollen axeitada-
mente os comentarios que efectuara en relación cun punto da orde do día; os 
comentarios foron lidos polo secretario do centro e deron orixe a unha certa 
polémica. Cando na seguinte reunión da xunta de centro intervén para poñelo 
de manifesto e pide que se corrixan as actas, o máximo responsable do órgano 
retíralle a palabra nun ton autoritario. Ao chegar a rolda de intervencións, ao final 
da sesión, concédella de novo e cualifica de panfleto o seu escrito. Solicita que 
se atenda a súa petición de modificación da acta e se tomen as medidas oportu-
nas para evitar que no futuro se sigan producindo comportamentos autoritarios, 
faltas de respecto e vulneración dos dereitos das persoas.

Dirección do centro.

Tras solicitar por correo electrónico documentación ao interesado, antes de ini-
ciar as actuacións, o profesor comenta que tras falar co secretario do centro 
chegaron a un acordo sobre a acta, polo que ese tema estaría solucionado, mais 
no que ten a ver co comportamento do responsable do órgano a queixa segue 
vixente.

Despois de falar co responsable do órgano, este recoñece que o seu comporta-
mento non fora axeitado e amósase plenamente disposto a falar abertamente 
co interesado para pedirlle desculpas. Contacto co profesor, quen se manifesta 
igualmente moi receptivo ao diálogo.

Reclamante: PDI

Inicio: 23/04/2014

Remate: 04/06/2014

CASO 557/334 Data 20/05/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Solicita, como ex-alumno que está a realizar os seus estudos de doutoramento 
nunha universidade pública doutra comunidade autónoma, a mediación do vale-
dor universitario ante o Servizo de Biblioteca da UDC para obter unhas condi-
cións de acceso iguais ás que ten o alumnado propio da UDC. Quéixase de que 
se lle denegara un cambio nas condicións de préstamo que ten atribuídas den-
tro do colectivo de usuario externo da biblioteca da UDC e da interpretación da 
normativa de préstamo en que se fundamentou a denegación.

Normativa.

Infórmaselle ao interesado de que, segundo o Regulamento de organización e 
funcionamento do Servizo de Biblioteca da UDC e as Normas de préstamo des-
te servizo, ao non ser actualmente alumno nin investigador da UDC e si antigo 
alumno desta universidade, só pode formar parte do grupo dos “usuarios auto-
rizados” (grupo VI), polo que a denegación da súa solicitude parecía pertinente. 
Coméntaselle que, por outra parte, parece lóxico que para un mellor aproveita-
mento dos recursos que unha institución adquire con fondos propios, esta debe 
regular o seu uso cunha clara prioridade para os seus membros. Do contrario, 
nalgúns casos o sistema podería mesmo chegar a facerse inviable.

Reclamante: Alleo

Inicio: 06/06/2014

Remate: 06/06/2014

CASO 558/335 Data 06/06/2014

Motivo

Actuacións

Resolución
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A información sobre o acceso e admisión de estudantes a un mestrado causa 
serios problemas (non-admisión) no momento de matricularse, ao se atoparen 
os interesados con que as condicións de acceso e admisión son distintas das 
que figuran na páxina web do centro.

Coordinador do mestrado.

Tras comprobar a información, envíase un informe motivado ao coordinador do 
mestrado en que se lle solicita que tome as medidas oportunas para que se pro-
ceda a unha completa actualización da información do mestrado na páxina web 
do centro, e que se reparen, na medida do posible, os prexuízos causados ao 
alumnado que está a ser excluído polo motivo en cuestión.

Reclamante: Rep. de 
estudantes

Inicio: 23/06/2014

Remate: 31/07/2014

CASO 559/336 Data 18/06/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Logo de repetidas reclamacións de cualificacións, quéixase do distinto trato que 
considera está a recibir por parte dun docente con respecto ao resto dos com-
pañeiros, o que se vería reflectido nas cualificacións que lle outorga nos exa-
mes. Está pendente do resultado dunha reclamación presentada ante a direc-
ción do centro e non ve outra vía máis que a recusación do profesor para poder 
chegar a rematar os seus estudos.

Dirección do departamento e dirección do centro.

Na véspera da reunión da comisión do departamento  que habería de proceder 
á revisión do exame, o director ponse en contacto comigo e infórmame de que 
o profesor parece bastante afectado polas actuacións da alumna; coméntame, 
igualmente, que o profesorado pode estar a percibir que o valedor universita-
rio actúa máis en defensa do alumnado, e fai referencia á miña intervención no 
caso de ref. 527/304.

Comunícolle ao director que lamento que se teña esa percepción, e que se o 
profesor está afectado podemos falar abertamente sobre o asunto. Se é a alum-
na a que está a tratar indebidamente ao profesor, iso podería comprobarse facil-
mente sen máis que acceder á súa constante demanda de que se lle compa-
re o seu exame co de outros alumnos. A comparación do exame da alumna co 
dalgúns outros compañeiros, como ela mesma demanda reiteradamente, faría-
nos saír de dúbidas. O valedor universitario debe velar polas máximas garantías 
e, de ser preciso, en casos extremos podería mesmo recorrer á axuda dalgún 
colega doutra universidade na busca dunha avaliación externa, ás cegas, dunha 
mostra de exames que inclúa o da propia alumna.

Aos poucos días, a alumna contacta coa Oficina do Valedor para nos transmitir 
o seu agradecemento, toda vez que a súa reclamación se resolveu cunha cuali-
ficación de notable alto no canto do 1,5 que lle fora outorgado previamente polo 
profesor.

Reclamante: Alumna

Inicio: 27/06/2014

Remate: 24/07/2014

CASO 560/337 Data 27/06/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Solicita poder matricularse para defender o seu traballo de fin de grao (TFg) 
xa que, ao remate da primeira oportunidade, ten todas as materias superadas, 
agás o TFg.

O alumno fai a súa solicitude con base no artigo 2.3 da Normativa reguladora 
da matrícula e defensa do TFg e do TFM, e mais no artigo 20.4 das Normas de 
avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de grao e mes-
trado universitario.

Secretaría Xeral e dirección do centro.

Reclamante: Alumno

Inicio: 30/06/2014

Remate: 04/07/2014

CASO 561/338 Data 30/06/2014

Motivo

Actuacións
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O alumno está pendente de que se resolva a petición feita no seu centro. Tras 
falar co director do centro este interpreta que, en aplicación da norma, debería 
autorizar a matrícula deste e doutros alumnos en similares circunstancias, pero 
está a espera da resposta que lle garanta que non estaría a conculcar ningún 
dereito.

Na miña opinión, atendendo á literalidade dos precitados artigos, todo pare-
ce indicar que a devandita matrícula debería poder levarse a efecto, polo que, 
tras fundamentar as miñas apreciacións, solicito un pronunciamento urxente do 
secretario xeral que permita desbloquear o asunto nun senso ou noutro.

Solicita a intervención do valedor universitario para poder obter o recoñecemen-
to dos servizos prestados na UDC durante os anos 2006-2007 como contratado 
predoutoral e non como lle consta agora, como bolseiro predoutoral.

Opina que debería ser considerado como contratado predoutoral, xa que, un 
mes despois da adxudicación da bolsa, entrou en vigor o RD 63/2006, do 27 de 
xaneiro, polo que se aproba o Estatuto do persoal investigador en formación, 
en que se recolle que para esa etapa de formación do persoal investigador, se 
formalizará un contrato laboral co organismo, centro ou institución ao que estea 
adscrito.

Servizo de Investigación, Vicerreitoría de Investigación e Transferencia, e 
Asesoría Xurídica.

Tras a solicitude de intervención do interesado, solicítase información á xefa do 
Servizo de Investigación, quen nos comunica que debemos solicitar a informa-
ción á Asesoría Xurídica. Coméntase o asunto co vicerreitor de Investigación e 
Transferencia e este queda en remitir a documentación á Asesoría Xurídica des-
de a vicerreitoría, para que analicen o caso e informen. Estase á espera de reci-
bir o correspondente informe.

Reclamante: Alleo

Inicio: 06/08/2014

Remate: En curso

CASO 562/339 Data 03/07/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Resolución

Un profesor que lles impartiu tres materias nun grao está a cometer diversas 
irregularidades, entre elas a de avaliar el mesmo á súa filla.

Dirección do centro e Secretaría Xeral.

Ante os feitos denunciados, solicítase informe ao director do centro, o cal xa 
tiña coñecemento e xa se puxera en contacto coa Secretaría Xeral na procura 
dunha solución. 

Comunícase ao alumno que, sobre as cuestións relacionadas coa docencia que 
non foran denunciados no seu momento ante a dirección do centro, xa non pro-
cede a súa consideración, e que nos ocuparemos da cuestión da avaliación á 
filla, comezando por solicitar información e documentación ao centro.

Unha vez que se recibe o informe do director do centro e, ao comprobar que o 
asunto xa estaba en mans do secretario xeral, o 6 de outubro remítolle un escri-
to para informalo da denuncia recibida na Oficina e enviarlle o informe da direc-
ción. Solicítolle, así mesmo, que se dean as oportunas instrucións para que se 
repoña canto antes a legalidade, velando polos intereses do conxunto do alum-
nado e tratando de evitar que volvan producirse feitos desa natureza. Estase á 
espera de recibir resposta.

Reclamante: Alumnos

Inicio: 12/08/2014

Remate: En curso

CASO 563/340 Data 11/08/2014

Motivo

Actuacións

Resolución
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Tras superar os tres primeiros cursos do grao pretende matricularse do cuar-
to curso completo e non pode facelo xa que non lle permiten matricularse do 
Practicum (24 créditos) mentres non aprobe as estadías clínicas do 1.º cuadri-
mestre co que, entre tanto, só podería matricularse de 36 créditos e isto impí-
delle solicitar unha bolsa completa ao MECD.

Servizo de Organización Académica, dirección dos centros en que se imparte a 
titulación e Sección de Bolsas.

A pesar da intención da directora do centro onde cursa estudos a reclamante, 
de posibilitar a matrícula para evitar os inconvenientes relacionados coas bol-
sas do Ministerio, e da nosa consideración de que unha interpretación flexi-
ble do recollido no plan de estudos verificado (interpretar os “requisitos para 
poder acceder” como requisitos para poder cursar, e non necesariamente para 
poder matricularse), o xefe de servizo competente considera que ao figurar 
como “requisitos previos” na memoria verificada que se “Debe ter superado as 
Estadías Clínicas I, II, III, IV, V, VI, VII”, isto afecta directamente á matrícula. Non 
cabería, pois, a vía de considerar que abonda con non poder cursar o Practicum 
mentres non se teñan superadas todas as estadías clínicas, sen ter que agardar 
ao segundo cuadrimestre para matricularse.

Na Sección de Bolsas infórmasenos de que colaboran para paliar o problema 
xestionando o momento do envío ao Ministerio, o cal permitirá aos alumnos 
obter bolsas a tempo completo e que só existe o inconveniente de que o seu 
cobro se vería atrasado tres ou catro meses. Para iso mantéñense en contacto 
coa Sección de Estudos de grao.

Comunícaselle a información á reclamante, ao tempo que se lle notifica que se 
os impedimentos derivados do que sería unha esixencia recollida na Memoria 
do Plano de Estudos lle causan problemas económicos dificilmente supera-
bles, se poña en contacto de novo connosco, pois nese caso tentariamos bus-
car outras vías para paliar a situación. Coméntaselle, igualmente, que desde a 
Oficina do Valedor tentaremos velar porque na configuración dos novos planos 
de estudo se teña presente esa problemática, tratando de evitar os efectos 
negativos que a súa actual configuración están a causar con respecto ás bolsas 
do Ministerio.

Reclamante: Alumna

Inicio: 18/08/2014

Remate: 09/09/2014

CASO 564/341 Data 13/08/2014

Motivo

Actuacións

Resolución

Solapamento de horarios de clases. Tras un cambio de horarios aprobado en 
xunta de centro co voto en contra de todo o alumnado, todos os cursos da titu-
lación pasan a ter horario de mañá, o que imposibilita a asistencia a clases de 
cursos consecutivos por solapamentos, e xera problemas en relación coas bol-
sas do Ministerio ao non poder matricularse de todos os créditos precisos ou, 
en caso de facelo, darse incompatibilidades horarias. Cuestiona a legalidade dos 
novos horarios.

Dirección do centro.

Tras contactar co director do centro para analizar posibles solucións que axuden 
a paliar os prexuízos derivados da nova situación, fanse chegar ao interesado as 
seguintes consideracións:

“Sobre a legalidade dos novos horarios non parece haber dúbida, toda vez que 
foron aprobados de acordo coas normas establecidas e polo órgano colexiado 
competente. O límite de solapamento horario esixible restrínxese ao ámbito 
dun mesmo curso académico.

As dificultades que xera a coincidencia de horarios entre materias de dous cur-
sos consecutivos gardan relación en gran medida, coa aplicación do artigo 5.1 
da Normativa de permanencia de estudantes de grao e máster da Universidade 
da Coruña, que recolle: O alumno de continuación de estudos de grao, con 

Reclamante: Alumno

Inicio: 03/09/2014

Remate: 05/09/2014

CASO 565/342 Data 28/08/2014

Motivo

Actuacións

Resolución
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réxime de tempo completo, deberá matricularse respectando o número máxi-
mo de créditos autorizado na normativa correspondente, incluíndo todos os cré-
ditos de formación básica e obrigatoria, daqueles cursos académicos anteriores, 
que non teña superados.

A influencia do solapamento é, como vostede indica, unha dificultade engadida 
de cara á obtención e ao mantemento das bolsas de estudo que anualmente 
convoca o Ministerio.

Tendo en conta todo isto, centrei a miña preocupación en que por parte do cen-
tro se tiveran moi en conta todos os prexuízos relacionados cos novos horarios 
e se tentaran paliar na medida do posible, inculcando no profesorado a impor-
tancia dunha máxima flexibilidade en relación con posibles cambios de grupo, 
obrigatoriedade de asistencia a clases... O director do centro amosouse moi 
receptivo e comentou que xa estaban a traballar sobre o particular en contacto 
co profesorado e cos representantes do alumnado.

É a miña intención presentar nos próximos meses unha recomendación á 
Reitoría co ánimo de impulsar a modificación do referido artigo 5.1 da Normativa 
de permanencia, pois ademais da súa negativa influencia no asunto que nos 
ocupa, pode ter tamén un efecto económico moi negativo sobre unha parte do 
alumnado (especialmente no caso de materias en que se producen reiterada-
mente suspensos masivos) e mesmo, en certos casos, podería repercutir moi 
negativamente sobre o rendemento académico do alumnado.”
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ANÁLISE 
DE DATOS

Nesta sección inclúese unha pequena análise de 
datos sobre os casos presentados durante o curso aca-
démico 2013/14, apoiada por un pequeno soporte gráfi-
co que permita ver facilmente a tipoloxía e a distribución 
dos casos por colectivos, órganos e servizos.

Para unha correcta interpretación dos resultados que 
aquí se presentan, cómpre ter en mente as seguintes 
consideracións:

• Non todas as consultas que chegan á Oficina do 
Valedor Universitario teñen a súa orixe nunha falla de 
atención por parte do centro ou do servizo ao que corres-
pondería dar resposta.

• Non todas as queixas ou reclamacións que se pre-
sentan na Oficina responden necesariamente a unha 
mala actuación do órgano ou servizo contra o que se 
reclama.

• Aínda que boa parte da normativa que é de aplica-
ción nos centros ten un carácter universal, os centros 
e os departamentos poden presentar unha certa espe-
cificidade en función to tipo de estudos que neles se 
impartiren.

• En cada centro estase a impartir un determinado 
número de títulos de grao e posgrao que pode diferir 
moito duns centros a outros.

• O número de alumnos, PDI e PAS varía considera-
blemente segundo o centro.

• O número e as funcións do PAS varían considerable-
mente segundo o servizo.

• O grao de vinculación dos servizos centrais coas 
vicerreitorías en que se integran é moi diverso, polo que 
con frecuencia é difícil deslindar responsabilidades ante 
determinadas queixas ou reclamacións. Así, no trata-
mento de datos sobre casos relacionados cos servizos 
centrais e/ou as vicerreitorías, procederemos á súa agru-
pación por vicerreitorías. 
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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

Organización e actividade investigadora
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Infraestrutura e funcionamento dos servizos

Outros
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS
POR CENTROS

ETS de Arquitectura

ETS de Camiños, Canais e Portos

ETS de Náutica e Máquinas

Escola Politécnica Superior

EU de Arquitectura Técnica

EU de Fisioterapia

EU de Relacións Laborais

EU de Enfermaría

EU de Turismo

Facultade de Ciencias

Facultade de Ciencias da Educación

Facultade de Ciencias do Traballo

Facultade de Ciencias da Saúde

Facultade de Ciencias do Deporte e a EF

Facultade de Dereito

Facultade de Economía e Empresa
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Facultade de Filoloxía
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Facultade de Socioloxía
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS
POR ÓRgANOS DE 
gOBERNO DA REITORÍA

Reitor

Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura

Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

Vicerreitoría de Relacións Internacionais e Cooperación

Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías

Xerencia

TOTAL

CONSULTAS QUEIXAS
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DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DOS CASOS
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TEMPO 
DE RESOLUCIÓN 
DOS CASOS

1 A 7 DÍAS 103
19
2
6

7 DÍAS A 1 MES

1 A 3 MESES

+ 3 MESES

79%
15%
1%
5%

NÚMERO DE ACTUACIÓNS 
POR COLECTIVO E 
CURSO ACADÉMICO

79

ESTUDANTES

PDI

PAS

VALEDOR UNIVERSITARIO

TOTAL

ALLEOS

93  

6
7

1

14

121

65
  

5
4

0

5

2010 / 2011 2011 / 2012

95  

13
8

1

11

128

2012 / 2013

105  

13
2

2

8

130

2013 / 2014
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EST PDI PAS ALLEOS VALEDOR TOTAL
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30

60

90

120

150
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Da análise dalgunhas das queixas derívanse recomen-
dacións ou suxestións a distintos órganos ou servizos, 
aos que se lles solicita o seu concurso, ben para que 
velen polo cumprimento das normas, ben para que pro-
cedan á súa adaptación ou mellora (así acontece nos 
casos 530/307, 532/309, 534/311, 535/312, 537/314, 
542/319, 544/321, 546/323, 547/324, 551/328, 554/331, 
559/336, 560/337, 564/341 e 565/342).

Sexa cal for o curso académico e o valedor universi-
tario encargado de velar polos dereitos e as liberdades 
dos membros da comunidade universitaria, a resposta 
máis axeitada a cada consulta e o tratamento máis acaí-
do a cada queixa ou reclamación deben ser os obxecti-
vos fundamentais do seu labor diario.

A formulación de suxestións e recomendacións xus-
tas e equilibradas aos órganos de goberno, na procura 
dunha mellora da calidade universitaria, deben igualmen-
te formar parte esencial dos obxectivos prioritarios de 
todo valedor universitario.

Como é consubstancial coa natureza dos obxectivos, 
unha boa parte dos que nos propuxemos abordar ao lon-
go destes preto de catro anos de mandato, só foron aca-
dados de maneira parcial e deben seguir sendo consi-
derados como obxectivos irrenunciables ano tras ano: 
o recoñecemento da experiencia laboral e profesional, a 
flexibilidade e adaptación das guías docentes para posi-
bilitar a realización de estudos a tempo parcial, a mellora 
na calidade das convocatorias co fin de evitar ulteriores 
correccións de erros ou situacións de indefensión...

A pesar de que a colaboración dos órganos de gober-
no e servizos da universidade co valedor universita-
rio está a ser, en xeral, moi positiva, o que se tradu-
ce nunha axeitada resposta ás demandas de informa-
ción e documentación formuladas desde a nosa oficina, 
lamentablemente, non todos eles aceptan de bo grao 

as recomendacións formuladas tras unha detida análi-
se dos casos, como pode apreciarse da lectura da pre-
sente memoria. Recoñecer e reparar os erros é algo 
ao que todos deberiamos estar abertos e receptivos, e 
máis nun ámbito como o universitario en que a razón 
debería de imperar sobre calquera outra cuestión. Como 
non podía ser doutro xeito, desde a Oficina do Valedor 
Universitario cómpre seguir a traballar con todos os 
medios dispoñibles en defensa dos dereitos e liberda-
des de todos os membros da comunidade universitaria 
da UDC, incrementando, de ser preciso, a presión sobre 
quen se amose remiso a colaborar.

Pola súa afectación a un gran número de persoas, os 
suspensos masivos e as convocatorias erradas ou non 
axustadas suficientemente á norma son, a meu enten-
der, dous dos principais problemas internos que están a 
sufrir a maioría das universidades españolas. Na UDC, a 
problemática dos resultados anómalos comeza a estar 
convenientemente encarreirada, tras a aprobación das 
Normas de avaliación, revisión e reclamacións das cua-
lificacións dos estudos de grao e mestrado universita-
rio o 19 de decembro de 2013. No que se refire ás con-
vocatorias, talvez habería que pensar na necesidade de 
proceder a un control previo e sistematizado destas por 
parte da Asesoría Xurídica. Desde a Oficina do Valedor 
Universitario consideramos importante continuar a cola-
borar en ambos os asuntos cos diferentes órganos de 
goberno, servizos e representantes do alumnado, ao lon-
go do curso académico 2014/15.

OBXECTIVOS

RECOMENDACIÓNS/
SUXESTIÓNS
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A memoria anual sobre a xestión realizada durante o 
curso académico 2013/14, xunto cos obxectivos para o 
curso 2014/15, foi posta a disposición dos claustrais cun-
ha semana de antelación a que tivese lugar a sesión do 
Claustro, o día 3 de decembro de 2014.

Durante a presentación oral, o valedor universitario 
salientou como, por primeira vez, os casos cataloga-
dos como de “Organización e actividade docente” pasa-
ron a ocupar un lugar preponderante, especialmente no 
tocante á presentación de queixas, superando mesmo 
aos relacionados cos “Exames e criterios de avaliación”, 
que dominaban en cursos precedentes. Moitos destes 
casos gardan relación cunha necesidade cada vez maior 
de compaxinar o estudo con outras actividades, léase o 
traballo ou o coidado dun familiar, como consecuencia 
do notable incremento das dificultades para acadar unha 
bolsa de estudos e/ou do empeoramento da situación 
económica de moitas familias. Aínda que nalgunhas titu-
lacións se está a facer un esforzo considerable para posi-
bilitar o acceso e a continuidade no ensino a este alum-
nado –facilitando os cambios de grupo e flexibilizando as 
guías docentes–, noutras prodúcense aínda importantes 
atrancos que conviría corrixir canto antes na medida do 
posible.

O valedor comentou tamén que, a pesar das súas 
recomendacións, seguen a publicarse convocatorias que 
non están todo o coidadas que se debera e que están a 
causar numerosos problemas non só ás persoas solici-
tantes mais tamén aos propios servizos onde se elabo-
ran e á Asesoría Xurídica da Universidade, ao ter que 

dar resposta a un elevado número de  reclamacións, o 
cal consome unha parte importante do tempo dispoñi-
ble. Lembrou unha vez máis que paga realmente a pena 
esforzarse en poñer remedio a cuestións como esta ou 
como a dos suspensos masivos, polo elevado número 
de persoas afectadas, e  comentou que, do mesmo xei-
to que coa modificación da normativa de avaliación, revi-
sión e reclamación se deu un salto cualitativo importan-
te para poñer coto aos resultados anómalos, o somete-
mento das convocatorias a un control previo por parte da 
Asesoría Xurídica podería ser tamén de grande utilidade.

O valedor manifestou o seu agradecemento aos dife-
rentes órganos de goberno polas respostas dadas aos 
seus requirimentos ao longo do todo o seu mandato, 
que está a piques de rematar, e pola favorable acollida 
que, en xeral, teñen as súas recomendacións e suxes-
tións. Lamentou, no entanto, que algúns órganos de 
goberno non parecen aceptar de bo grao algunha das 
súas recomendacións ou suxestións, e aproveitou para 
recordar que nun ámbito como o universitario a razón e o 
debate deberían presidir o funcionamento dos órganos, 
de xeito que cando algunha das súas recomendacións 
ou suxestións non sexa aceptada cando menos se lle 
notifique o porqué.

Por último, o valedor universitario considerou que, 
independentemente de quen ocupar o cargo no próximo 
mandato, o principal obxectivo debería ser sempre o de 
actuar con responsabilidade, dedicación e empeño para 
tratar de dar a resposta máis axeitada a cada consulta e 
a cada queixa.

PRESENTACIÓN 
PERANTE O CLAUSTRO
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ANEXO 1

*Durante os anos 2011, 2012 e ata marzo de 2013, os 
gastos de viaxes e aloxamento incluíanse nesta partida.

gASTOS NA OFICINA DO 
VALEDOR UNIVERSITARIO

CRÉDITO INICIAL

gastos de funcionamento*

Relacións institucionais

Axudas de custo e locomoción

gastos de equipamento informático

TOTAL gASTOS

2011

9.450,00  

2.449,83  

650,00  

77,00  

1.012,45  

4.189,28  

2012

7.000,00

976,62

0,00

30,78

286,26

1.293,66

2013

5.000,00

1.690,96

0,00

2.028,84

0,00

3.720,43

2014

4.500,00

343,82

168,95

2.428,28

0,00

2.941,05
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ANEXO 2



44VOLTAR AO ÍNDICE



45VOLTAR AO ÍNDICE



46VOLTAR AO ÍNDICE

ANEXO 3

CAPÍTULO VI 
DO VALEDOR UNIVERSITARIO

Artigo 103

1. O valedor universitario é o órgano encargado de 
velar polo respecto dos dereitos e das liberdades dos 
membros da comunidade universitaria. 

2. O valedor universitario será nomeado, entre os 
membros da comunidade universitaria, polo claustro uni-
versitario, por maioría absoluta dos seus membros, cada 
catro anos. Poderá ser dispensado total ou parcialmente 
das súas tarefas académicas. 

3. O valedor universitario non estará sometido a man-
dato imperativo ningún e actuará con plena autonomía e 
independencia de calquera órgano universitario. 

Artigo 104

1. Correspóndelle ao valedor universitario:

Propoñerlle ao claustro para a súa aprobación o seu 
regulamento de funcionamento. 

Demandar das distintas instancias universitarias can-
ta información considere oportuna para o cumprimento 
dos seus fins. 

Elaborar cantos informes lle sexan solicitados ou con-
sidere oportuno emitir en relación coas actuacións en 
curso. 

Efectuar as propostas que considere axeitadas para 
a solución dos casos que sexan sometidos ao seu 
coñecemento. 

2. O valedor universitario non poderá actuar en rela-
ción con actos que esgotasen a vía administrativa ou 
contra os que se interpuxese recurso administrativo ou 
xurisdicional. 

3. O valedor universitario deberá presentar anualmen-
te ante o claustro universitario unha memoria da súa acti-
vidade coas recomendacións e suxestións oportunas. 

ESTATUTOS DA
UNIVERSIDADE 
DA CORUÑA

(Aprobados polo Decreto 101/2004  do 13 de maio 
e modificados polo Decreto 194/2007, do 11 de outubro)
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ANEXO 4

Preámbulo

En cumprimento do establecido na disposición adicio-
nal décimo cuarta da Lei orgánica 6/2001, do 21 de dec-
embro, de universidades (BOE do 24 de decembro) e 
no artigo 104.1.a) do Decreto 101/2004, do 13 de maio 
(DOg número 100, de 26 maio 2004), polo que se apro-
ban os Estatutos da Universidade da Coruña, a presen-
te 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 

REgULAMENTO 
DO VALEDOR 
UNIVERSITARIO 
DA UNIVERSIDADE 
DA CORUÑA
Aprobado polo Claustro na súa sesión 
do día 5 de maio de 2006
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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 deberes 
inherentes ao cargo. A solicitude de cesamento dirixida 
á Mesa do Claustro deberá indicar as causas polas que 
este se solicita, os nomes e os apelidos das persoas soli-
citantes, 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.


