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Recomendación dirixida ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria para que se recoñeza un sexenio adicional como compoñente do
complemento específico de formación tendo en conta a data de expedición do título
de posgrao.

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2015

Sr. conselleiro:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
.............................

ANTECEDENTES

No seu escrito, esencialmente, indicaba que é funcionario interino da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, no Centro ……….. de Vigo, con
contrato de traballo ininterrompido, como profesor de prácticas e actividades, dende
outubro do ano 1989.

O promotor da queixa indica que presentou o Diploma de Postgrao para a súa valoración de
cara ao recoñecemento dos sexenios. Sinala que na data na que convalidou dito Diploma,
non existían os estudos oficiais de Logopedia. Unha vez que presentou a certificación dos
créditos que conleva a obtención do referido Diploma de Postgrao, dínlle que non o
recoñecen porque, tal e como figura no propio Título da UAB, "Aquest Diploma no té el
carácter oficial establert a l'article 28.1 de la Llei de Reforma Universitaria".

O promotor da queixa achega un certificado expedido pola secretaria da Facultade de
Psicoloxía da UAB na que indica que o interesado cursou estudios de Patoloxía da Linguaxe
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pola Universidade Pontificia de Salamanca e convalidou os devanditos estudos polo curso de
postgrao de Especialista en Perturbaciones del Lenguaje y de la Audición (Logopedia), curso
de 440 horas (44 créditos), expedíndoselle o título o 28 de febreiro de 1990.

Tendo en conta que os sexenios e os efectos económicos que levan consigo veñen a
recoñecer a formación continuada dos funcionarios, solicita que se volva a valorar a súa
formación incluíndo nela os créditos correspondentes ao Diploma de Postgrao da UAB do
ano 1990, e de ser así, que se actualicen os efectos económicos dende o intre que
corresponda.

Ante iso requirimos informe a esa Consellería, que xa nola remitiu. Coa información
aportada resultan os seguintes feitos:

O acordo asinado entre a entón Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o
sindicato ANPE o día 30 de decembro de 1991 supuxo a introdución dun novo concepto
retributivo dentro do complemento específico vinculado á permanencia durante períodos de
seis anos como funcionario de carreira na función pública docente e á participación en
actividades formativas, dunha duración de 100 horas como mínimo.

Se ben inicialmente só se lle recoñecía os sexenios ao persoal funcionario de carreira dos
corpos docentes, a partir da doutrina fixada pola Sala Sexta do Tribunal de Xustiza da Unión
Europea, de data 9 de febreiro de 2012, recoñecéuselle ao persoal interino o dereito a
percibir a dita compoñente do complemento específico de formación.

As instrucións do director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería ditadas o día
21 de maio de 2012 respecto do recoñecemento de sexenios ao persoal interino, establecen
o seguinte:

O persoal interino docente perfeccionará un sexenio cando complete seis anos de servizos e
100 horas de formación. As 100 horas de formación terán que estar comprendidas
necesariamente no período de seis anos de servizos de cada sexenio. Cando isto non sexa
así, o sexenio perfeccionarase no momento en que se completen as 100 horas de formación
e, a partir de dita data, iniciarase o cómputo de servizos para perfeccionar o seguinte
sexenio.

Ao persoal interino docente seralle de aplicación a prescrición económica de cinco anos.

Ademais, as instrucións do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do
día 11 de marzo de 2013, recollen, entre outros aspectos, que para os efectos de
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perfeccionamento do compoñente do complemento específico por formación permanente
(sexenios) non se terán en conta os cursos de formación realizados polo persoal docente con
anterioridade á toma de posesión do seu primeiro nomeamento.

O informe manifesta literalmente:

O reclamante en queixa é funcionario interino de formación profesional, con destino
provisional neste curso académico 2014/2015 no Centro ………. de Vigo. Dende o día 1 de
outubro de 1989, e non "dende o día 3 de outubro do ano 1989", como indica o escrito do
Valedor do Pobo, xxxxxxxxx ven prestando servizos docentes, con carácter ininterrompido, en
virtude de nomeamentos de carácter anual, coincidentes cos respectivos cursos escolares.

O día 1 de abril de 2013, o reclamante presentou unha solicitude de aboamento dos sexenios
que ten perfeccionados, con efectos retroactivos aos cinco anos anteriores á data da
solicitude.

Coa dita solicitude acompañou as certificacións correspondentes á súa participación nas
seguintes actividades formativas:

1. Curso de "Orientación Educativa y Tutoría: La acción tutorial en la Educación Primaria
y Secundaria" realizado na UNED e certificado o día 29/06/2000, con 150 horas en total.

2. Participación como profesor no II Master en "Educación y Terapia del Lenguaje",
realizado na Facultade de Ciencias da Educación de Ourense, no curso académico 2000-2001,
cunha duración de 20 horas.

3. Curso de "Orientación Educativa e Intervención Psicopedagógica" realizado na UNED
e certificado o día 03/12/2001, con 150 horas.

4. Curso de "Enseñar a Estudiar. Procedimientos y Técnicas de Estudio", realizado na
UNED e certificado o día 25/09/2002, cun total de 120 horas.

5. Titor do Prácticum do 3° curso da titulación de Logopedia, cun total de 25 horas no
curso 2002/2003.

6.     Superación do "Máster en Psicología Aplicada a Contextos Sociales y Jurídicos",
realizado na Universidade da Coruña e certificado o día 17/02/2005, cun total de 700 horas.
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O día 22 de agosto de 2013, o xefe territorial da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria de Pontevedra, en exercicio da competencia delegada polo seu
conselleiro, resolveu recoñecerlle:

-O perfeccionamento do 1° sexenio con efectividade administrativa do día 29/06/2000 (por
ser esta a data na que acredita o dobre requisito de desenvolvemento de seis anos de
actividade docente e de participación en 100 horas de formación permanente do
profesorado), e económica do día 02/04/2008, é dicir, dos cinco anos anteriores á
presentación da súa solicitude, datada o día 01/04/2013, por aplicación do prazo de
prescrición previsto no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

-O perfeccionamento do 2° sexenio o día 29/06/2006 (data na que acredita outros seis anos
de actividade docente dende o vencemento do sexenio anterior así como 100 horas de
formación), con efectividade económica do día 02/04/2008 por aplicación do mesmo prazo
de prescrición.

Polo tanto, a resolución de recoñecemento de dous sexenios ao docente foi congruente coa
solicitude formulada e as horas de formación por el achegadas. A dita resolución
administrativa, ademais, deveu firme ao non ser recorrida polo reclamante en queixa nin en
vía administrativa nin en vía xudicial.

Non existe constancia de que a solicitude presentada o día 1 de abril de 2013 incluíra o
Diploma de Posgrao ao que fai referencia o escrito da queixa; o único que consta no
expediente respecto do dito título é unha fotocopia compulsada con data do día 10 de xuño
de 2013, na que non se indica o número de horas de formación.

A maiores compre indicar que para que o dito diploma computase como formación
permanente do profesorado para os efectos de sexenios, os estudos correspondentes
deberían terse rematado con posterioridade ao día 1 de outubro de 1989 (data do seu
primeiro nomeamento como funcionario interino), polo que, ao indicar de xeito expreso o
devandito diploma que os créditos do programa se obtiveron no curso 1988/1989 (rematado
en agosto de 1989), non sería computable para tal fin.

ANALISE

Da documentación que obra no expediente resulta que ao interesado se lle recoñeceron
dous sexenios, con efectividade administrativa do día 29/06/2000 (por ser esta a data na que
acredita o dobre requisito de desenvolvemento de seis anos de actividade docente e de
participación en 100 horas de formación permanente do profesorado e simultaneamente,
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data na que acredita outros seis anos de actividade docente dende o vencemento do
sexenio anterior así como outras 100 horas de formación), ambos os dous con efectos
económicos do día 02/04/2008, é dicir, dos cinco anos anteriores á presentación da súa
solicitude.

O interesado achegou tamén, como recoñece o informe, unha copia compulsada do seu
Diploma de Postgrao e se lle solicitou verbalmente que aportara o número de horas de que
constara o programa, ao non vir indicadas no título. O interesado solicitara da secretaría da
Facultade de Psicoloxía da Universidad Autónoma de Barcelona unha certificación do
número de horas de formación do que constaba o postgrao de especialización en
perturbacións da linguaxe e da audición (Logopedia). A certificación, tras un retraso en
ningún caso imputable ao interesado senón á demora da secretaría da Facultade de
Psicoloxía da UAB, foi finalmente remitida na data de 8 de xullo de 2013 e foi achegada polo
interesado á unidade administrativa correspondente da xefatura territorial, sendo recibida a
certificación antes da data da resolución do xefe territorial.

O 22 de agosto de 2013, coa documentación completa no expediente, o xefe territorial da
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en Pontevedra, no exercicio da
competencia delegada polo conselleiro resolveu recoñecerlle dous sexenios, con
efectividade administrativa de 29 de xuño de 2000. Xunto co argumento da falta de
acreditación dos créditos do programa, a consellería alega que para que o dito diploma
computase como formación permanente do profesorado para os efectos de sexenios, os
estudos correspondentes deberían terse rematado con posterioridade ao día 1 de outubro
de 1989 (data do seu primeiro nomeamento como funcionario interino), polo que, ao indicar
de xeito expreso o devandito diploma que os créditos do programa se obtiveron no curso
1988/1989, non se consideran computables.

Da documentación dedúcese que a administración educativa está a utilizar dous criterios
distintos para avaliar os cursos de formación aportados. Por unha banda, segue o criterio das
datas das certificacións expedidas para computar as horas de formación requiridas, con
independencia da data real de realización e finalización dos cursos. A expresión utilizada é “a
data na que acredita”, tomando en consideración exclusivamente a data dos certificados
oficiais. Sen embargo, no caso do diploma de posgrao, segue a data da efectiva conclusión
do programa e non a data de expedición do título. Porén, do feito de utilizar un criterio ou
outro séguense efectos moi distintos xa que tomando en consideración a data de expedición
do título, que foi o 28 de febreiro de 1990, a persoa promotora da queixa estaba prestando
xa servizos docentes polo que se daría o dobre requisito esixido para computarlle un sexenio
adicional aos que xa ten recoñecidos, ao acadar máis das 100 horas de formación requiridas.
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Neste punto cómpre ter en conta a regulación vixente daquela no que atinxe aos títulos e
diplomas. A expedición de títulos oficiais anteriores ao Real Decreto 1393/2007 estaba
regulada no Real Decreto 1496/1987, vixente no momento en que o interesado convalidou
os seus estudos de logopedia. Segundo a disposición final cuarta deste R.D. 1496/1987 "El
carácter y validez de los títulos oficiales que regula el presente Real Decreto surtirán efectos
plenos desde la fecha de certificación del pago de los derechos de la expedición de los
mismos". Consta no expediente que o interesado abonou os dereitos do título na data do 28
de febreiro de 1990, que é a única data oficial que consta sobre esta validación. Respecto da
regulación deste real decreto, cómpre ter en conta que, no seu orixe, o interesado tiña o
título de Licenciado en Psicoloxía; obtivo o título de “Especialista en Psicología del Lenguaje”,
expedido pola Universidade Pontificia de Salamanca, título ao que se lle recoñecían efectos
civís ao abeiro da disposición adicional segunda do R.D. 1496/1987; convalidou eses estudos
nunha universidade pública, a Universidade Autónoma de Barcelona, que lle expediu o título
de Especialista en Perturbaciones del Lenguaje y de la Audición (Logopedia), posgrao propio
de 440 horas, sendo abonados os dereitos do título o 28 de febreiro de 1990.

A diferenza da actual normativa −o Real Decreto 1393/2007, que establece que “Los títulos
universitarios oficiais surtirán efectos plenos dende a data da completa finalización dos
estudios correspondentes a súa obtención”–, a norma anterior lles recoñecía plena validez e
efectos desde a data de certificación do pago dos dereitos de expedición. Esta norma se
aplicaba tanto aos títulos oficiais como aos propios, ao non establecerse data de validez dos
títulos propios e aplicárselles, en todo o non previsto especialmente, a regulación xeral do
R.D. 1496/1987. Este é o claro sentido desta norma, inspirada polo principio de seguridade
xurídica, para evitar toda confusión e delimitar o ámbito dos títulos oficiais e o dos títulos
propios, estes últimos por vía de exclusión, como dí o real decreto.

CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a seguinte recomendación:

Que, tendo en conta que a data de efectos do título de “Especialista en Perturbacións do
Linguaxe y da Audición (Logopedia)” foi o 28 de febreiro de 1990, data de certificación do
pago dos dereitos de expedición, e que o interesado prestaba xa neses intres servizos
docentes, se lle recoñeza un sexenio adicional como compoñente do complemento específico
pola participación en actividades de formación, ao cumprirse os requisitos establecidos nas
instrucións do director xeral de Centros e Recursos Humanos da consellería ditadas o día 21
de maio de 2012 respecto do recoñecemento de sexenios ao persoal interino.
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Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


