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Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela, para que que en diante,
no suposto excepcional de que se inicie a impartición de estudos oficiais sen que concluísen
os trámites legalmente establecidos para a implantación da correspondente titulación, debe
comunicarse ao potencial alumnado, dunha maneira clara e precisa, e por todas as canles de
información previstos, que os estudos non terán carácter oficial ata que estean cumpridos
todos os requisitos previstos para os ensinos conducentes á obtención de títulos
universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.

Santiago de Compostela, 22 de outubro de 2015

Sr. Reitor:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención dona …………………..

ANTECEDENTES

No seu escrito, en síntese, manifestaba que o pasado curso 2014-2015, cursou un máster
ofertado pola USC como oficial, o máster interuniversitario en Psicoxerontoloxía. Superado o
mesmo procedeu a solicitar no mes de xuño o seu correspondente título oficial, o cal lle foi
negado por non constar dito máster no BOE, ou o que é o mesmo, non constar como oficial.
Despois de diversas queixas e solicitudes de solución, a día 1 de outubro de 2015, seguía sen
poder obter o seu título, polo cal pagou e superou a totalidade dos seus créditos. Esta
situación é compartida por 17 compañeiros máis de dito máster. Debido a isto, entende que
todos os alumnos sufriron unha grave situación ao non poder acceder ao mercado laboral
por non posuír dito título, así como acceder aos estudos de doutorado ou as becas do
Estado.
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Ante iso requirimos informe a esa reitoría, que xa nola remitiu. Coa información aportada
confírmase o motivo da queixa malia que a Universidade de Santiago de Compostela teña
adoptado certas medidas. Non parece suficiente que dende a USC se siga insistindo na
urxencia da publicación da autorización e informando das reclamacións que están a facer os
estudantes que finalizaron os estudos e non poden solicitar o título; e tampouco que ao
alumnado que se atopa nesta situación se lle expida un documento acreditativo de que
finalizaron os seus estudos de máster e poidan seren admitidos noutras titulacións con estes
estudos en titulacións da USC. Na meirande parte dos casos, non se pretende continuar os
estudos noutras titulacións senón acadar un emprego co perfil formativo do máster, por
outra banda, de crecente demanda, pero da que estes alumnos non se poden beneficiar. A
propia guía académica do máster salienta que o seu obxectivo xeral é a formación
especializada de psicólogos/as para que poidan desenvolver un traballo cualificado nos
diferentes contextos e dispositivos de atención a persoas maiores, e, xa que logo, ten unha
orientación profesional.

Esta institución entende e valora os esforzos feitos pola Universidade de Santiago de
Compostela, como universidade coordinadora, para acadar o remate dos trámites, pero
resulta evidente que os alumnos están a sufrir graves prexuízos que non teñen obriga de
soportar.

De todas as circunstancias reflectidas no escrito de queixa, despréndese que a impartición
deste máster acometeuse con precipitación e iso ten producido serias perturbacións na
xestión mesma do título. Non é doado comprender que unha titulación que ten a
complexidade engadida de seren, non só un máster interuniversitario senón incluso,
intercomunitario, comece a impartirse de xeito efectivo cando precisa, para ser considerado
un título oficial, que se tramiten as cuestións que lles correspondan a cada unha das
comunidades autónomas ás que pertencen as universidades, entre as que se atopa a
"solicitude de autorización de impartición das ensinanzas" por parte de catro gobernos
autonómicos, previos os informes favorables; a publicación das ditas autorizacións nos
diarios ou boletíns oficiais das catro comunidades autónomas; a tramitación do seu rexistro
no RUCT por parte do Ministerio de Educación; a determinación dun código para cada
alumno e os trámites ordinarios para a elaboración definitiva do título.

Prodúcense neste caso determinadas situacións que só poderían explicarse se partimos da
base dunha impartición previa do anterior máster universitario en Psicoxerontoloxía
coordinado pola Universidade de Barcelona en que tamén participaban a Universidade de
Santiago de Compostela, a Universidade de Salamanca, e a Universidade de Valencia;
autorizado polo Decreto 53/2008, do 13 de marzo (DOG do 28 de marzo), inscrito no RUCT
co código 4311539. O proceso de extinción de este máster iniciouse coa autorización
concedida pola Xunta de Galicia na Orde do 18 de marzo de 2014 pola que se autoriza a
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implantación de ensinanzas universitarias oficiais de máster universitario na Universidade de
Santiago de Compostela, para o curso 2013/14.

Porén, produciuse neste caso unha alteración dos procedementos tal como están
contemplados na normativa vixente:

1. A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, establece que a
implantación e supresión de ensinanzas conducentes á obtención de títulos
universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, serán
acordadas pola Comunidade Autónoma, logo de solicitude de implantación polas
universidades, segundo o disposto na lexislación vixente.

2. O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real decreto
861/2010, do 2 de xullo, establece a ordenación das ensinanzas universitarias
oficiais, e dispón, no seu capítulo VI, o procedemento de verificación e acreditación
dos títulos. Os plans de estudos serán verificados mediante resolución do
Consello de Universidades e autorizados pola comunidade autónoma. Mediante
acordo do Consello de Ministros establecerase o carácter oficial dos títulos e
procederase á súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos
(RUCT).

3. No ámbito autonómico, esta materia está regulada pola Lei 6/2013, do 13 de
xuño, do Sistema universitario de Galicia, e pola Orde do 20 de marzo de 2012 pola
que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as
ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

4. No Decreto 222/2011, do 2 de decembro, establécese que o procedemento para
obter a autorización de implantación das ensinanzas universitarias oficiais no
ámbito territorial propio da Comunidade Autónoma se fará por orde da consellería
competente en materia de universidades e publicarase no Diario Oficial de Galicia.
Previamente terá que recibir o informe do Consello Galego de Universidades, de
acordo co previsto no artigo 56 da citada Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema
universitario de Galicia.

5. O Pleno do Consello Galego de Universidades nas sesións do 31 de xullo e 20 de
decembro de 2013, no exercicio das súas competencias, acordou emitir informe
favorable sobre a solicitude de implantación, pola Universidade de Santiago de
Compostela, de determinados títulos.
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6. Logo de ser autorizadas a implantar os estudos, as universidades quedarán
obrigadas a adoptar as garantías precisas para que non se demore a súa
impartición máis alá dun curso académico. Por razóns excepcionais, debidamente
xustificadas, o departamento competente en materia de universidades poderá
autorizar a non impartición da titulación noutro curso académico. A non
impartición da titulación máis alá de dous cursos académicos consecutivos
implicará o inicio do procedemento de supresión que determinará a revogación da
autorización da súa implantación.

O Máster Universitario en Psicoxerontoloxía obtivo a Resolución de verificación do título o
27/02/2014; en virtude desta resolución, as solicitudes de autorización de impartición das
ensinanzas atópanse nas seguintes situacións: a) Universidad de Valencia: autorización de
implantación publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 31/03/2014
(Decreto 46/2014 del Consell); Universidade de Santiago de Compostela: autorización de
implantación publicada no Diario Oficial de Galicia do 28/03/2014 (Orde da Consellería de
Educación do 18 de marzo); Universidad de Barcelona: autorización de implantación
publicada no Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya do día 20/07/2015; pero aínda non
foi publicada a autorización de implantación correspondente á Universidad de Salamanca, da
Comunidade Autónoma de Castilla y León.

IV) A finais do mes de abril de 2014 o Servizo de Xestión da Oferta e Programación
Académica consultou coas universidades de Salamanca e Barcelona o estado da tramitación
da autorización de implantación do máster nas respectivas comunidades autónomas. Dende
a Universidad de Barcelona informaron que estaban realizando o trámite de autorización.
Publicouse finalmente a autorización a finais de xullo. Dende a Universidad de Salamanca
enviaron copia dun informe favorable da Junta de Castilla y León do 19/12/2014. Dende a
USC indicóuselle á Universidade de Salamanca que ata que non se publica o Decreto ou a
Orde de autorización no Diario Oficial da Comunidade Autónoma o Ministerio de Educación,
Cultura e Deporte non pode inscribir o título no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos
(RUCT).

Isto significa que na primeira edición do máster, no curso académico 2014-2015, faltaban
dous autorizacións de implantación das catro precisas. A de a Universidade de Barcelona
acadouse e publicouse en xullo deste ano; a de Salamanca aínda non foi publicada. En
consecuencia, o máster non é oficial. O Real Decreto 1509/2008, do 12 de setembro sinala
que a nova concepción no deseño dos títulos universitarios que se recolle no Real Decreto
1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios
oficiais, baséase nun proceso de verificación do plan de estudos que culmina coa inscrición
no RUCT do título oficial, como requisito necesario para a determinación do carácter oficial
do mesmo. Deste xeito, a inscrición no RUCT dos títulos oficiais terá carácter constitutivo.
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Dita inscrición terá como efecto a consideración inicial de título acreditado. Ademais todos
os procesos relativos á renovación da acreditación dos títulos, así como á modificación e
extinción dos plans de estudos conducentes a títulos oficiais deberán ser anotados no RUCT.

-O feito é que nas dúas edicións impartidas ata a data, a única constancia que teñen os
alumnos é a que figura na guía académica do máster:

 Inscrición en el RUCT: pendiente
 Memoria de verificación del Título
 Informe de verificación (ACSUG)
 Resolución de verificación (Consejo de Universidades)
 Autorización de impartición por la Xunta de Galicia
 Plan de estudios publicado en BOE: pendiente
 Comisión Académica
 Reglamento de Régimen Interno del Máster

Pero non se pode deducir da información publicada pola Universidade de Santiago de
Compostela que o máster non ten aínda a condición de oficial por non teren rematado o
procedemento legalmente establecido. Esta circunstancia é unha actuación administrativa
irregular que podería afectar ao principio de seguridade xurídica, de boa fe e de confianza
lexítima na actuación das administracións públicas.

Esta institución é consciente de que a Universidade de Santiago de Compostela está a
procurar que rematen con urxencia os trámites aínda pendentes noutros ámbitos de
decisión que non dependen da súa propia dilixencia senón de compromisos alleos á súa
capacidade de autoorganización. Por este motivo, cómpre que esta situación non se repita
nun futuro.

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  reitoría a seguinte
recomendación:

-Que no sucesivo, no suposto excepcional de que se inicie a impartición de estudos oficiais
sen que teñan concluído os trámites legalmente establecidos para a implantación da
correspondente titulación, debe comunicarse ao potencial alumnado, dun xeito claro e
preciso, e por todas as canles informativas previstas, que os estudos non terán carácter
oficial ata que estean cumpridos todos os requisitos previstos para as ensinanzas
conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o
territorio nacional.
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-Que a Universidade de Santiago de Compostela realice todas as xestións pertinentes que
lles sexan demandadas polos alumnos que superaron o máster en psicoxerontoloxía cara a
xustificar o carácter provisional e transitorio da non expedición do título, pendente de certos
trámites, cando sexa necesario presentalo para accederen a unha oferta de traballo, solicitar
bolsas ou axudas, ou situacións similares, e non só con eficacia meramente interna,
entendendo que forma parte da responsabilidade da Universidade de Santiago de
Compostela como universidade coordinadora do título. A Universidade de Santiago de
Compostela debe adoptar todas as medidas que sexan legalmente viables para evitar os
prexuízos que esta situación lle está a ocasionar ao alumnado que superou o máster.


