
Recomendación dirixida á Comisión Interuniversitaria de Galicia polo cobro das taxas da
proba de acceso á universidade para persoas con discapacidade recoñecida oficialmente.

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2015

Estimada Sra.:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D. …
debido ao cobro das taxas da proba de acceso á universidade para persoas con
discapacidade recoñecida oficialmente.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que ten un fillo con discapacidade recoñecida dun 37% que
en 2015 ía realizar as probas de aceso a universidade (selectividade). Pagou unha taxa
en concepto de matricula ordinaria de 63,67 €. A universida de non contempla ningún
tipo de exencións ou descontos á dita taxa para persoas con discapacidade. Antes de
facer a inscrición buscou lexislación e atopou no DOG nº 123 o Decreto 77/2014, que
no art. 11.2 declara exentos de todo pago as persoas con discapacidade en todos os
conceptos que non estean estipulados na tarifa 3 do decreto (a proba pertence a tarifa
2) . Acudiu ao instituto do seu fillo, onde tramitaron os papeis. Alí consultaron a
Comisión Interuniversitaria de Galicia, que respondeu que “se non sae na súa páxina
web non hai dereito a exención”. O decreto é aplicable ao curso 2014-2015, pero a
disposición transitoria contempla na súa opinión a posibilidade de prorrogalo a 2015-
2016. “En calquera caso, se o decreto so é aplicable ao 2014-2015 e foi publicado
despois das probas da selectividade de dito curso, as probas de que curso se referían,
as pasadas ou as seguintes?”. A exención de pagamento da taxa non foi aplicada no
curso 2014-2015 nin en anteriores. “Non deberían devolver os cartos cobrados a
discapacitados que fixeron as probas o ano pasado?”. O decreto fai referencia a unha
lei orgánica que confirma o dereito de exencións de taxas.
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2. Ante iso requirimos información á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria e á CIUG, que xa nos remitiron os seus informes.

3. A consellería sinalou que “anualmente, a Xunta de Galicia establece os prezos públicos
correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter
oficial. O devandito decreto non se publica antes do mes de xullo de cada ano, polo que á
realización da proba de acceso á universidade (PAU) aplícaselle o prezo recollido na Tarifa
segunda "Avaliación e probas" do Anexo do decreto do curso anterior. Dado que a
realización da PAU é un requisito indispensable para acceder aos estudos conducentes a un
título oficial nas universidades galegas, o prezo correspondente vén recollido no decreto
anual no que a Xunta de Galicia establece os prezos públicos para realizar os ditos estudos
universitarios, e polo tanto, resulta afectado por todas as exencións nel establecidas. Para o
suposto actual, o artigo 11 do Decreto 77/2014, do 20 de xuño, polo que se fixan os prezos
correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter
oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario para o curso 2014/2015
(Diario Oficial de Galicia núm. 123, do 1/07/2014) establece no seu punto 2 que "os/as
alumnos/as con discapacidade, considerándose por tales aqueles/as comprendidos/as no
artigo 1.2 da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non
discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, terán dereito á
exención total de prezos públicos nos estudos conducentes á obtención dun título
universitario, debendo aboar unicamente os prezos previstos na tarifa terceira". En
conclusión, as universidades do Sistema Universitario de Galicia deben aplicar as
determinacións recollidas na normativa de aplicación para estes supostos (decreto anual de
prezos públicos) e, en consecuencia considerar que no fillo de … concorren as circunstancias
que determinan a exención no pagamento do prezo pola realización da PAU, exención
aplicable a todos os casos que cumpran os requisitos recollidos no artigo 11 punto 2 do
Decreto 77/2014”.

4. Pola súa banda a CIUG sinala que “segundo o establecido na aliña 1 do artigo 4.2 da Orde
do 24 de marzo de 2011 (DOG, 4 de abril) pola que se regulan as probas de acceso ás
ensinanzas universitarias oficiais de grao e o proceso de admisión ás tres universidades do
sistema universitaria do Galicia, a Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) é un órgano
interuniversitario, sen personalidade xurídica, formado pola delegación de competencias
propias das universidades do sistema universitario de Galicia en materia de acceso. Que con
data 8 de maio de 2015 a Comisión Interuniversitaria de Galicia, a través da súa páxina web
(http://ciug.cesga.es/PDF/maticulanticpau2015.pdf) fixo pública a convocatoria de matrícula
anticipada e ordinaria (xuño de 2015) das Probas e Acceso á Universidade correspondentes
ao curso 2014-2015, na que se inclúe no seu apartado 4 o establecemento de prezos
públicos así como as axudas e subvencións para o pagamento de prezos públicos por
servizos administrativos. Tendo en consideración o establecido no punto PRIMEIRO do
presente escrito, o apartado 4 de prezos públicos, axudas e subvencións para o pagamento



de prezos públicos por servizos administrativos a convocatoria de matrícula anticipada e
ordinaria (xuño de 2015) das Probas e Acceso á Universidade correspondentes ao curso
2014-2015 correspóndese co establecido polas universidades do SUG nas súas respectivas
Resolucións Reitorais e/ou convocatoria de axudas e subvencións de prezos públicos por
servizos académicos na universidade correspondente para o curso 2014-2015. Que no
rexistro desta Comisión Interuniversitaria de Galicia non consta ningún escrito do interesado
dirixido ao presidente da dita Comisión relativo ao tema motivo da súa queixa.
FUNDAMENTOS DE DEREITO PRIMEIRO.- O decreto 77/2014, do 20 de xuño, (DOG n52 123
de 1 de xullo) fixa os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de
títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino
universitario para o curso 2014/15. - A Convocatoria e/ou Resolución Reitoral de Axudas e
Subvencións de prezos públicos nas universidades do SUG para o curso académico 2014-
2015 establecen que non serán obxecto de exención, axuda ou subvención os importes que
se reporten por servizos administrativos como, por exemplo e entre outras, as probas de
acceso. Do anteriormente exposto, esta Comisión Interuniversitaria de Galicia informa que a
convocatoria de matrícula anticipada e ordinaria (xuño 2015) das Probas de Acceso á
Universidade para o curso 2014-2015 establece no seu apartado 4 as exencións do importe
do prezo de matrícula para ditas probas de acceso as seguintes: - Familia numerosa,
Categoría Xeral, 31,84 euros. - Familia numerosa, Categoría Especial, Gratuíta. - Persoal das
Universidades do SUG, Gratuíta”.

ANÁLISE

1. Como pode apreciarse, a cuestión é tratada de forma diferente pola Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e pola CIUG. A primeira interpreta que a
cuestión está regulada polo decreto alegado polo reclamante e que por tanto a este asístelle
a razón para reclamar o seu dereito á exención, mentres que a CIUG alega que a cuestión é
da súa exclusiva competencia e que por tanto as exencións as sinala ela (as 3 universidades
que a integran), ao parecer sen limitacións e de forma incondicional. Porén, a posición da
CIUG non é acorde nin co principio de xerarquía normativa nin coa adecuada interpretación
da súa capacidade competencial, que se corresponde coa capacidade propia das tres
universidades galegas.

2. As taxas e prezos públicos están regulados pola Lei 8/1989, que establece as diferenzas
entre ambas figuras e a súa regulación particular. Os prezos públicos son prestacións
económicas a liquidar por servizos prestados tamén polo sector privado e por tanto con
carácter voluntario. Non teñen que cinguirse ao custo do servizo, como as taxas, e como
mínimo deben cubrir o custo del, aínda que por motivos xustificados de orde social ou de
interese público pode dotarse orzamentariamente pola administración, como sucede no
caso que tratamos.



3. En calquera caso, os prezos públicos que tratamos deben respectar o ordenamento, polo
que non poden ser tratados pola administración que os xestiona de forma desconectada del
e por tanto contraria ao legalmente previsto. Neste caso a regulación dos prezos prodúcese,
tal e como sinala acertadamente a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, confirmando a posición do reclamante, polo decreto autonómico 77/2014. Nel
contémplanse, como tamén alega a queixa, que os prezos das probas de acceso á
universidade, en concreto na tarifa segunda, punto 1, “probas de acceso á universidade,
63,67 €”. Tal circunstancia responde a criterios lóxicos; non tería sentido facelo de forma
independente ou á marxe do resto das taxas e prezos relacionados cos estudos
universitarios.

Pola contra, a CIUG parece entender que do título do decreto, que fai referencia aos estudos
que permiten (conducen, sinala) a obtención de títulos universitarios, dedúcese que o seu
contido non inclúe as probas de acceso. Esa interpretación non é adecuada, posto que é
claro que para obter un título desa natureza no sistema universitario español é necesario
acceder á propia universidade polas vías legalmente previstas, e contradí o propio decreto
no seu contido literal, que menciona o prezo tratado como un dos regulados.

Polo tanto, calquera decisión de carácter xeral ou particular das administracións
competentes para executar o relativo as probas de acceso debe cumprir as condicións do
ordenamento respecto delas, entre eles o previsto no decreto galego 77/2014 en canto as
súas condicións económicas.

4. O sinalado decreto está ademais condicionado polo disposto nas normas con rango de lei,
e neste caso, polo que nos interesa, ás exencións previstas para sectores da poboación que
polas súas circunstancias de maior vulnerabilidade ou por interese público, valoradas polo
propio lexislador, atópanse exentos do pago ou benefícianse de minoracións. Neste senso o
decreto sinala (art. 11, exencións): “2. De conformidade co previsto no número 6 da
disposición adicional vixésimo cuarta da Lei orgánica 6/2001, de universidades, os/as
alumnos/as con discapacidade, considerándose por tales aqueles/as comprendidos/as no
artigo 1.2 da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non
discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, terán dereito á
exención total de prezos públicos nos estudos conducentes á obtención dun título
universitario e deben aboar unicamente os prezos previstos na tarifa terceira. Para estes
efectos, a condición de persoa con discapacidade acreditarase coa correspondente
resolución administrativa pola que se recoñecese a condición de discapacitado/a, que
deberá presentarse, necesariamente, no prazo de matrícula fixado por cada universidade
para que teña eficacia. 3. De conformidade co previsto no artigo 7 da Lei 32/1999, do 8 de
outubro, de solidariedade coas vítimas do terrorismo, están exentos/as de todo tipo de taxas
académicas nos centros oficiais de estudos de todos os niveis de ensinanza as vítimas de



actos terroristas así como os seus cónxuxes e fillos/as. En consecuencia, deberán aboar
unicamente os prezos da tarifa terceira. A condición de vítima de acto terrorista acreditarase
coa resolución administrativa pola que se recoñecese a condición de vítima do terrorismo
que deberá presentarse, necesariamente, no prazo de matrícula fixado por cada
universidade para que teña eficacia. 4. As persoas que sexan vítimas de violencia de xénero,
de acordo co establecido na Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de
protección integral contra a violencia de xénero, así como os seus fillos e as súas fillas, terán
dereito á exención do pagamento dos prezos públicos por servizos académicos. En
consecuencia, deberán aboar unicamente os prezos da tarifa terceira. A condición de vítima
de violencia de xénero acreditarase no momento da formalización da matrícula mediante a
presentación de calquera dos documentos que prevé a normativa vixente”.

5. Como se aprecia polo informe da CIUG, a mesma non só non está a recoñecer as
exencións relativas ás persoas con diversidade funcional ou discapacidade oficialmente
recoñecida, como é o caso da persoa afectada polo caso que tratamos, senón que tampouco
parece atender a exención debida para as persoas vítimas de violencia de xénero ou de
terrorismo, a pesar de que tales exencións están previstas no decreto, xerarquicamente
ordenado ás previsións das universidade ou da CIUG, e que á súa vez se atopan
condicionadas polo previsto nas normas con rango de lei que o decreto menciona.

6. A persoa que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de intereses
especialmente protexidos na Constitución Española, que sinala que os poderes públicos
realizarán unha política de prevención, tratamento, rehabilitación e integración das persoas
con diversidade funcional ou con discapacidade, as que prestarán a atención especializada
que requiran e ampararán especialmente para que gocen dos dereitos que este título (I)
outorga a todos os cidadáns (art. 49). Como consecuencia do anterior, os poderes públicos,
entre eles a administración autonómica, teñen a obrigación principal de protexer os dereitos
mencionados, segundo o establecido no artigo 53 do Texto Fundamental.

CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Comisión Interuniversitaria e, con
iso, a todas as universidades galegas que se agrupan nela, a seguinte recomendación:

Que con urxencia se corrixa o criterio que se expón respecto da non aplicación das exencións
previstas para os prezos públicos correspondentes as probas de acceso á universidade e que
benefician as persoas con diversidade funcional ou vítimas de violencia de xénero ou
terrorismo; e que con carácter particular con urxencia se corrixa o cobro indebido do prezo
que tivo que abonar a persoa reclamante.



Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo dun mes dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

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

Saúdaa atentamente.

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


