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RECOMENDACIÓN DIRIXIDA AO REITOR DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO SOBRE O
RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS ENTRE FORMACIÓN DE GRAO SUPERIOR E GRAOS
UNIVERSITARIOS

Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2015

Sr. reitor:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención ....................................... Este procedemento tramítase en lingua castelá a
solicitude da interesada.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito, esencialmente, comunicábanos que presentaba a súa queixa pola
denegación da súa solicitude de recoñecemento de créditos entre o título de Técnico
Superior de Hixiene Bucodental, que posuía a interesada, e o Grao en Odontoloxía, no que
se había matriculado, ao amparo das Resolucións reitorais de 11 de xaneiro de 2013 e de 2
de maio de 2013, nas que non consta o recoñecemento entre o devandito ciclo, xa cursado,
e o grao no que se atopa matriculada.

2. A interesada achegaba a resolución de 12 de agosto de 2014, asinada, por delegación do
reitor, polo xefe da Unidade de Xestión Académica do Campus Norte na que se denegaba a
súa solicitude de recoñecemento de créditos entre o ciclo formativo de Grao Superior de
Hixiene Bucodental e o grao en Odontoloxía. Informaba de que presentara recurso de
reposición contra a citada resolución, de data 28 de agosto de 2014.

3. A queixa foi admitida a trámite e solicitamos informe á Universidade de Santiago de
Compostela. Con data de 17 de outubro tivo entrada nesta institución o informe da
universidade no que se indicaba literalmente que o recurso contra a resolución reitoral “se
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esta a tramitar na Oficina de Análise de Reclamacións, así como unha queixa no Valedor dA
Comunidade Universitaria.

Na tramitación dA solicitude de recoñecemento, por non figurar ese ciclo como susceptible
de recoñecemento para ou Grao de Odontoloxía, foi desestimado sen que se requirise
informe ó centro. Este informe sI foi solicitado á Facultade para poder resolver o recurso de
reposición formulado pola alumna.

Por outra banda, a documentación achegada pola alumna xunto co seu recurso está
significativamente incompleta ó omitir a páxina 137578 do BOE do 16 de decembro de 2011,
que contén parte do art. 4 e os arts. 5 e 6 do RD 1618/2011, sendo de aplicación a este caso
o art. 6.4 xa que ou recoñecemento solicítase para cursar ensinanzas conducentes á
obtención dun título que da acceso ó exercicio dunha profesión regulada e é necesario
comprobar que os estudos alegados responden ás condicións esixidas ós curriculos e plans de
estudos cuxa superación garante a cualificación profesional necesaria. En canto recíbase ou
informe da Facultade resolverase o recurso de reposición e notificarase á alumna e
remitiranse copias tanto ao Valedor dá Comunidade Universitaria como ao Valedor do Pobo.

4. Neste escrito, a universidade recoñeceu unha tramitación inicial incorrecta da solicitude
de recoñecemento, que foi desestimada sen solicitarse previamente informe á Facultade de
Odontoloxía, como é preceptivo nestes casos. A mención á omisión dunha páxina na
documentación presentada é absurda, xa que se trata de normativa publicada no BOE que
os órganos de xestión académica coñecen sobradamente polo que non se entende que
finalidade pretende atribuír a Universidade de Santiago de Compostela a esa manifestación
de que a documentación achegada xunto co seu recurso está significativamente incompleta.

5. Foi preciso esperar á resolución do recurso xa que para a Universidade de Santiago de
Compostela aínda non finalizara o prazo legal establecido para resolvelo e notificalo. Así llo
comunicamos á interesada.

6. Con data de 24 de outubro, a Universidade de Santiago de Compostela deu traslado a esta
institución de copia da resolución reitoral pola que se desestima o recurso de reposición. En
síntese, a reclamación desestímase fundándose no informe emitido pola Comisión de
Convalidacións da Facultade de Odontoloxía que informa negativamente o recoñecemento
das materias cursadas no ciclo de formación profesional de grao superior sobre a seguinte
argumentación:

- as profesións de odontólogos e hixienistas dentais teñen distintas capacidades profesionais
e atribucións, de acordo coa definición que dos seus ámbitos de traballo formúlase na Lei
10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos e outros profesionais relacionados coa saúde
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dental; no Real Decreto 1594/1994, de 15 de xullo, polo que se desenvolve o previsto na Lei
10/1986, que regula a profesión de Odontólogo, Protésico e Hixienista dental.

- a Comisión de Convalidacións de Odontoloxía, reunida o día 6 de outubro de 2014, despois
de examinar o currículo do título de Técnico Superior en Hixiene Bucodental, acordou que as
competencias adquiridas non se adecúan ás competencias, coñecementos e resultados de
aprendizaxe necesarios para obter o título de Grao en Odontoloxía. Non garanten a
cualificación profesional necesaria para a profesión de Odontólogo, profesión regulada, tal e
como establece o artigo 6.4 do RD 1618/2011, que di: “Cando o recoñecemento solicítese
para cursar ensinos conducentes á obtención dun título que dea acceso ao exercicio dunha
profesión regulada, deberá comprobarse que os estudos alegados responden as condicións
esixidas aos currículos e plans de estudos cuxa superación garante a cualificación profesional
necesaria”. A modo de exemplo, a Comisión compara un dos módulos da formación de
Técnico Superior en Hixiene Bucodental co seu posible equivalencia no Grao en Odontoloxía,
e afirma que esta comparativa pode extrapolarse a todos os módulos do título e o resultado
é o mesmo: falta de contidos, horas lectivas e créditos para conseguir as competencias
establecidas na orde que establece os requisitos para a verificación dos títulos universitarios
oficiais que habilitan para o exercicio da profesión de Dentista.

ANÁLISE

• A Comisión de Convalidacións da Facultade de Odontoloxía, sobre cuxo informe negativo
fundaméntase a resolución reitoral desestimatoria da solicitude de convalidación, sen
ulteriores análise sobre a súa adecuación normativa, levou a cabo unha aplicación e
interpretación parcial da lexislación vixente. Informou sobre a convalidación solicitada
tomando en consideración unicamente o artigo 6.4 do Real Decreto 1618/2011, de 14 de
novembro, sobre recoñecemento de estudos no ámbito da Educación Superior. Este
precepto inclúese entre as normas relativas aos límites ao recoñecemento ou convalidación,
cunha referencia espacial ao exercicio de profesións reguladas, como é o caso. O seu
informe baséase na comprobación da equivalencia entre os módulos cursados no ciclo de
grao superior coas materias impartidas no grao, de acordo co plan de estudos oficial e
conclúe que non se cumpren as condicións para garantir a cualificación profesional necesaria
para o exercicio da profesión regulada de odontólogo.

Con todo, a Comisión de Convalidaciones non tivo en conta dous criterios normativos de
obrigado cumprimento por ter o carácter de lexislación básica e conter normas imperativas:

1.- A Disposición adicional primeira da Lei Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, leva por
título "Colaboración entre a formación profesional superior e o ensino universitario" e
establece que as administracións educativas e as universidades, dentro do ámbito das
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súas respectivas competencias, e de acordo co réxime establecido polo Goberno,
determinarán "as convalidaciones entre quen posúa o título de Técnico Superior, ou
equivalente a efectos académicos, e cursen ensinos universitarios de grao relacionadas
co devandito título, tendo en conta que, polo menos, validaranse 30 créditos ECTS.
Sempre que os ensinos universitarios de grao inclúan prácticas externas en empresas
de similar natureza ás realizadas nos ciclos formativos, poderanse validar, ademais, os
créditos asignados ao módulo profesional de Formación en Centros de Traballo do
título de Técnico Superior relacionado cos devanditas ensinos universitarias.
Poderanse tamén validar outros créditos tendo en conta a adecuación entre as
competencias e coñecementos asociados a materias conducentes á obtención de
títulos de grao, ou equivalente, con créditos obtidos nos módulos profesionais
superados do correspondente título de Técnico Superior, ou equivalente, a efectos
académicos.

2.- Esta previsión normativa queda condicionada a que os ensinos universitarios de
Grao estean relacionadas co correspondente título de Técnico Superior. O art. 3 do
Real Decreto 1618/2011 desenvolve esas disposicións legais e establece que é
competencia das universidades "o recoñecemento dos estudos oficialmente
acreditados de ensinos superiores artísticos, deportivas ou de formación profesional, a
efectos de cursar programas de estudos conducentes á obtención de títulos
universitarios de grao", e que para ese recoñecemento débense considerar as
competencias, coñecementos e resultados de aprendizaxe entre as materias
conducentes á obtención de títulos de Grao e os módulos ou materias do
correspondente título de Técnico Superior.

É o Goberno quen exerceu as diversas habilitacións legais e mandatos regulamentarios
que recaen sobre el para establecer un marco xurídico xeneral que permita promover
o recoñecemento destes ensinos entre si. O Real Decreto 1147/2011, de 29 de xullo,
polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema
educativo, reitera a necesidade desta regulación ao encomendar ao Goberno que,
mediante real decreto, estableza o réxime de convalidaciones entre os ensinos da
educación superior: as universitarias, as de formación profesional e as de réxime
especial (artigo 38.2).

De conformidade co exposto, o Real Decreto 1618/2011 dá un tratamento integral ao
recoñecemento de estudos no ámbito da Educación Superior que necesariamente
parte do principio, xeralmente aplicado ata o momento, de que o recoñecemento de
estudos debe partir da similitude entre as competencias, coñecementos e resultados
de aprendizaxe que proporcionan os estudos superados e os que pretenden cursarse.
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A novidade do modelo reside en establecer relacións directas entre determinadas
titulacións, entre as que a mobilidade dos estudantes verase notablemente facilitada.

A principal dificultade para conseguir este obxectivo sen menoscabar a finalidade dos
diferentes ensinos reside en establecer estas «pasarelas» entre titulacións
directamente relacionadas, especialmente cos ensinos universitarios, debido á
ausencia dun catálogo pechado de títulos universitarios de grao oficiais. Para resolver
este problema as referencias aos graos universitarios dirixíronse en primeiro termo ás
ramas de coñecemento, diferindo o seu ulterior concreción a acordos entre a
administración educativa e as universidades. O recoñecemento a estes acordos de
efectos en todo o territorio nacional asegura a eficacia e eficiencia a este modelo
cooperativo.

En todo caso, o Real Decreto 1618/2011 subliña que a mobilidade entre os diferentes
ensinos resulta posible grazas a que, tras a aprobación de Lei Orgánica 2/2006, todas
as titulacións oficiais superiores han asignados aos seus módulos e materias un
número de créditos ECTS, do mesmo xeito que os graos universitarios, o que
proporciona parámetros obxectivos para comparar a duración e carga lectiva dos
currículos e plans de estudos. Esta base común ha permitido establecer un mínimo de
créditos ECTS cuxo recoñecemento se garante cando se pretende cursar estudos
directamente relacionados cos xa acreditados. Este mínimo garantido determínase en
función da duración da titulación obxecto de recoñecemento e dos estudos que se
pretenden cursar

En aplicación desta previsión, o art. 4.2 do R.D. 1618/2011, sinala que cando entre os
títulos alegados e aqueles a os que conducen os ensinos que se pretenden cursar
exista unha relación directa, as autoridades competentes garantirán o recoñecemento
dun número mínimo de créditos ECTS variable en función da duración dos currículos
ou plans de estudo, de conformidade co disposto no anexo 1". Así mesmo, nestes
casos, deberá ser obxecto de recoñecemento, total ou parcial, a formación práctica
superada de similar natureza e, concretamente “o módulo profesional de Formación
en Centros de Traballo dos ensinos de formación profesional de grao superior”.

O art. 6.3 do R.D. 1618/2011 pon límites a ese recoñecemento establecendo que os
estudos recoñecidos non poderán superar o 60 por 100 dos créditos do plan de
estudos ou do currículo do título que se pretende cursar.

O Anexo 1 do R.D. 1618/2011 recolle o establecido na Lei Orgánica 4/2011 e especifica
o número mínimo de créditos que as universidades están obrigadas a recoñecer a
aqueles alumnos que estean a cursar un grao universitario e cursasen outros ensinos
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superiores, incluídos os títulos superiores de formación profesional, e soliciten
recoñecemento de créditos ECTS. Segundo devandito Anexo 1, en ensinos de Grao
universitario débense de recoñecer, polo menos, 30 créditos para quen obtivo o título
de Técnico Superior de Formación Profesional, como é o caso.

O Anexo 2 do R.D. 1618/2011 establece a relación entre os títulos de formación
profesional superior e as ramas de coñecemento de ensinos universitarios de grao, a
efectos de aplicación do mínimo garantido de créditos recoñecidos do artigo 4.2.
Establece expresamente este anexo que o título de Técnico Superior en Hixiene
Bucodental está relacionado directamente coa rama de coñecemento de Ciencias da
Saúde, do mesmo xeito que o Grao en Odontoloxía e, por conseguinte, deben ser
recoñecidos un mínimo de 30 créditos, segundo o disposto na Lei Orgánica 4/2011.

A Disposición final terceira do R.D. 1618/2011 establece que "as previsións deste real
decreto serán de aplicación aos recoñecementos de estudos que se soliciten a efectos
de cursar titulacións de educación superior a partir do curso 2012/2013".

A maior abundamento, a Lei 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos e outros
profesionais relacionados coa saúde dental e o Real Decreto 1594/1994, de 15 de
xullo, polo que se desenvolve o previsto na Lei 10/1986, que regula a profesión de
Odontólogo, Protésico e Hixienista dental establecen a relación directa destas
profesións sanitarias e a súa estreita conexión no ámbito da saúde dental, ata o punto
de ser definidas e reguladas na mesma disposición legal.

• A resolución reitoral de 16 de outubro de 2014, que desestima o recurso de reposición da
interesada contra a anterior resolución denegatoria do recoñecemento de créditos funda
esta desestimación exclusivamente no informe do centro. E entre a normativa aplicable ao
procedemento non menciona ningunha das disposicións legais que sinalamos: nin a Lei
Orgánica 4/2011 nin o Real Decreto 1618/2011, con carácter de lexislación básica, ditada no
exercicio dunha competencia exclusiva do Estado (disposición final primeira).

Non é aplicable, sen máis, a resolución reitoral de 15 de abril de 2011 pola que se establece
o procedemento para o recoñecemento de competencias nas titulacións de grao e master,
xa que é anterior ao Real Decreto 1618/2011 e non contén previsións concretas para outros
estudos superiores non universitarios, excepto unha referencia ao que estea previsto legal
ou regulamentariamente nestes casos para poder recoñecer competencias xa adquiridas con
efectos no plan de estudos que se estea cursando.

O Real Decreto 1618/2011 establece que corresponde ás universidades o recoñecemento
dos estudos oficialmente acreditados de ensinos superiores artísticos, deportivas ou de
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formación profesional, a efectos de cursar programas de estudos conducentes á obtención
de títulos universitarios de grao. O artigo 9 declara que o recoñecemento de estudos levará
a aceptación polas autoridades competentes dos créditos obtidos noutros ensinos
superiores a efectos de obtención dun título oficial dos previstos no artigo 2.1 deste real
decreto. O recoñecemento levará a convalidación ou a exención de cursar os módulos,
materias ou materias que se determinen, a efectos da obtención do título oficial de
Educación Superior que se cursa.

• Unha vez examinada a normativa que ha de ser preceptivamente observada, queda por
determinar a súa concreta aplicación. O Consello de Goberno da Universidade de Santiago
de Compostela de 21 de febreiro de 2014, acordou aprobar un protocolo de recoñecementos
que establece que para resolver o recoñecemento de estudos no Sistema Universitario
español, os centros deberán elaborar táboas de recoñecemento entre as titulacións que
habitualmente solicitan o devandito recoñecemento de estudos.

Estas táboas aprobaranse polo Servizo de Xestión da Oferta e Planificación Académica e
serán difundidas ao alumnado. As solicitudes sobre as que xa exista táboa de
recoñecemento aprobaranse directamente sen informe do Centro. Anualmente, ao comezo
do curso académico ou noutros períodos no caso de detectar un cambio no plan de estudos
de orixe ou de destino, actualizarase a táboa de recoñecemento.

As solicitudes de recoñecemento nas que haxa información suficiente para a resolución
mediante a existencia de táboas, resolveranse dentro do mes seguinte ao final do prazo de
presentación de solicitudes ou desde a petición individual no caso de non existir un prazo
concreto. Noutro caso, deberá pedirse informe o centro. Leste está obrigado a comprobar a
equivalencia entre módulos e materias desde o punto de vista dos seus descriptores e carga
lectiva en créditos en todas as materias cuxa convalidación solicítase. Só no caso de que
quede claramente acreditada e motivada a falta de correspondencia entre contidos e
créditos poderá denegarse a convalidación dunha materia cursada, pero non simplemente
pola análise dun dos módulos cursados, como se fixo neste caso, poñendo como exemplo o
módulo profesional Organización e xestión da área de traballo asignada na
unidade/gabinete de Hixiene Bucodental (95 horas). O Real Decreto 549/1995, de 7 de abril,
polo que se establece o currículo de ciclo formativo de grao superior correspondente ao título
de Técnico superior en Hixiene Bucodental establece para este módulo 95 h, o módulo
cursado pola estudante non C.P.R. Santa Apolonia establece unha duración de 80 h para este
módulo. Os contidos que se imparten neste módulo están dispersos en varias materias do
Grao en Odontoloxía, ao non existir un fío condutor non se acouta un campo que dea
identidade a unha materia. Os contidos deste módulo serían unha mínima parte das
seguintes materias: G2061108 Introdución á Odontoloxía. Clínica e Laboratorio (6 ECTS que
se reparten en 30 h expositivas, 40 h de seminario e 3 h de titorías); G2061226 Saúde Pública
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(6 ECTS, que se reparten en 35 h expositivas, 10 h de laboratorio, 10 h de seminario e 3 de
titorías); G2061524 Planificación e Xestión da Clínica Odontolóxica (3 ECTS, que se reparten
en 15 h expositivas, 10 h de laboratorio e 4 de titorías).”

No caso de que non se puidese acreditar a equivalencia entre materias de formación básica,
cabe recoñecer o número mínimo de créditos ECTS a que obriga a lei en créditos optativos, é
dicir, validar materias optativas ata 30 créditos ECTS. En todo caso, hai que validar tamén o
módulo de FCT por créditos de formación práctica.

CONCLUSIÓNS

A Comisión de Convalidacións da Facultade de Odontoloxía, como resulta do expediente,
non realizou unha aplicación sistemática do ordenamento xurídico aplicable ás solicitudes de
convalidación ou recoñecemento.

A regulación contida no Real Decreto 1618/2011, de 14 de novembro, sobre recoñecemento
de estudos no ámbito da Educación Superior formulou numerosos problemas na súa
aplicación práctica, algúns dos cales coñecemos nesta institución, porque é evidente que a
adscrición a unha mesma rama de coñecemento non garante unha equivalencia formativa
entre contidos cursados nunha titulación de formación profesional de grao superior e un
grao universitario. Con todo, a lei é moi clara nas súas previsións e debe ser aplicada. Por tal
motivo, unha solución posible é validar eses 30 créditos cuxo recoñecemento garante a lei
en créditos de materias optativas que, como o seu nome indica, non teñen carácter
obrigatorio para todos os alumnos do grao e non son cursadas por todos. Todo iso sen
prexuízo de analizar a correspondencia doutras materias cuxo recoñecemento se poida
solicitar cos correspondentes módulos do ciclo de grao superior.

En todo caso, considérase necesario que a Facultade de Odontoloxía elabore unha táboa de
recoñecementos para evitar que estas situacións repítanse no futuro.

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese reitorado a
seguinte recomendación:

Que, sen prexuízo da necesidade de que a Facultade de Odontoloxía elabore unha táboa de
recoñecementos que inclúa os créditos obtidos nos títulos de educación superior non
universitarios pertencentes á rama de coñecemento de Ciencias da Saúde, a Universidade de
Santiago de Compostela aplique o previsto no Real Decreto 1618/2011 no sentido de
garantir o recoñecemento dun número mínimo de 30 créditos ECTS entre os títulos de
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Técnico Superior e os Graos universitarios que pertenzan ás mesmas ramas de coñecemento
nos termos do anexo 1 e 2 do mencionado real decreto.

Neste caso concreto, que se recoñezan á alumna do Grao en Odontoloxía polo menos 30
créditos dos xa cursados no ciclo formativo de grao superior, nas materias que a Comisión de
Convalidacións estime adecuado, ademais dos créditos de formación práctica xa acreditados
no módulo de Formación en Centros de Traballo.


