
Recomendación dirixida á Universidade de Santiago de Compostela, para que a Universidade
de Santiago de Compostela, ao igual que as universidades do Sistema Universitario de Galicia
(SUG), aplique as determinacións recollidas na normativa vixente (para este caso, o decreto
anual de prezos públicos) e, en consecuencia, considere que no reclamante en queixa
concorren as circunstancias que determinan a aplicación das matrículas de honra obtidas no
último ano dos seus estudos de grao aos estudos de posgrao que iniciou neste curso
académico.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2015

Sr. Reitor:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
…………………………, alumno do Master Universitario en Matemáticas, referente á non
aplicación das matrículas de honra obtidas nos estudos de Grao aos seus estudos de máster.

ANTECEDENTES

No seu escrito, esencialmente, indícanos que el e moitos outros universitarios da
Universidade de Santiago de Compostela teñen un problema respecto do desconto de parte
do prezo da matrícula nun máster oficial da USC por ter levado matrículas de honra no
último curso de grao. O escrito de queixa, literalmente, sinalaba:

“En principio, o DOG de 2 de xullo no seu Artigo 10, parágrafo primeiro
(http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150702/AnuncioG0164-260615-
0004_gl.html) di que obterase a gratuidade en tantos ECTS como ECTS con matrícula de
honra o curso anterior e que isto tamén aplica no caso de continuación de estudos no paso
de grao a master. Ao non ser capaces de facer este desconto durante o proceso de matrícula
no master, eu xunto con varios compañeiros (e supoño que máis xente na mesma situación)
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optamos por pagar sen utilizar esa bonificación e enviamos unha queixa a USC (usando o
formulario tipo que hai para queixas na Unidade de Xestión Académica). Respondéronnos a
inicios de outubro cun texto dicindo que existe unha resolución reitoral (que adxunto) do 6 de
xullo (4 días posterior a publicación do DOG anteriormente citado) que di, entre outras
cousas, que iso non aplica a master porque a USC non considera que ningún master sexa
continuación de ningún grao.

Nós, pola contra, cremos que a USC estase a apoiar nunha cuestión meramente léxica da
resolución da Xunta e "retorcendo" o significado para non pagar. Evidentemente unha
resolución reitoral non pode ir contra unha orde superior, como a de a Xunta; co cal
consideramos que a USC debe aplicar a bonificación tamén no paso de grao a master.

Como exemplos podemos citar á UDC e á UVIGO, onde esta normativa si que aplica (meus
compañeiros e mais eu contactamos con estas universidades para ver se era así). Ademais,
dado que a USC se acolle a non considerar a existencia de continuación de estudos se a UDC
e UVIGO tivesen feito o mesmo estaríamos ante unha normativa da Xunta que non tería
aplicación”.

Ante iso solicitamos, como vostede coñece, información a esa Reitoría da Universidade de
Santiago de Compostela e á Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria para que aclarase o sentido da expresión
“continuación de estudos” que se empregaba no Decreto de prezos públicos que as
administracións universitarias están obrigadas a aplicar.

No informe da Universidade de Santiago de Compostela se manifesta que o Decreto
90/2015, do 18 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 2015/16, foi desenvolvido pola
Resolución Reitoral de 6 de xullo de 2015 pola que se determina a aplicación dos prezos
públicos correspondentes aos estudos de grao, master e doutoramento. No seu artigo 6 se
sinala que:

“Nas ensinanzas adaptadas ao EEES as bonificacións as que teña dereito o alumnado por haber
conseguido unha ou varias matrículas aplicarase a un número de créditos igual ao das materias
nas que se obtivo a matrícula de honra só no caso de que se trae de continuación dos mesmos
estudios. Dado que na USC non existen estudos de posgrao que sexan continuación dos
estudiso de grao, non procede aplicar esta disposición no curso 2015-16”.

A Universidade de Santiago de Compostela entende que o master universitario en
Matemáticas non é continuación do Grao en Matematicas. No centro se imparten tres
máster, en Matemáticas, en Matemática Industrial e en Técnicas Estatísticas.



En consecuencia, a USC, de conformidade co tenor do artigo 10 do Decreto de prezos para o
Curso 15-16 entendeu, e así o reflectiu nas súas normas que non foron impugnadas, que a
bonificación da matrícula de honra só afecta no caso de que o máster sexa continuación do
grao (v.gr Titulacións profesionais). Na USC non existen estudios de máster que sexan
continuación do grao para alcanzar unha profesión regulada, polo que considera que non é
aplicable o establecido no Decreto de prezos.

Pola súa parte, no informe remitido a esta institución pola Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria, se indica de forma clara e taxativa que a bonificación de
matrícula de honra de estudios cursados en grao aplicarase para calquera estudio de máster
que curse o alumno, que era precisamente o sentido da suxestión que esa reitoría nos
formulaba. De feito, no informe da Secretaría Xeral de Universidades se indica
específicamente que tal bonificación debe ser aplicada xa á persoa promotora da queixa.

O informe da administración educativa, do que lle damos traslado literal, manifesta:

“En resposta ao escrito remitido pola Valedora do Pobo que tivo entrada no Rexistro Xeral da
Xunta de Galicia situado en Santiago de Compostela (entrada núm. 170823/RX 2294058), no
que solicita desta Consellería diversa información sobre o problema que motivou a queixa
presentada por …………………………., infórmase o seguinte.

Anualmente, a Xunta de Galicia publica un decreto polo que se fixan os prezos
correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos universitarios de carácter
oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario.

Así, o Decreto 90/2015, do 18 de xuño (Diario Oficial de Galicia núm. 123, do 2/07/2015)
fixou os prezos públicos no ensino universitario para o curso 2015/2016.

O artigo 10 deste decreto establece que "Nas ensinanzas adaptadas ao Espazo Europeo de
Educación Superior (EEES) as bonificacións correspondentes a unha ou varias matrículas de
honra aplicaranse a un número de créditos igual ao das materias nas que se obtivo a
matrícula de honra, tanto nos mesmos estudos como na continuación dos mesmos no caso
de paso dos estudos de grao aos de master."

A expresión "na continuación dos mesmos no caso de paso dos estudos de grao aos de
master' incorporouse ao texto do decreto como resultado da suxestión proposta pola
Universidade de Vigo para deixar claro que as matrículas de honra obtidas no último ano dos
estudos de grao son aplicables aos estudos de posgrao, e que esta Consellería considerou
axeitada.



De acordo co anterior, as universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) deben
aplicar as determinacións recollidas na normativa de aplicación (para este o decreto anual de
prezos públicos) e, en consecuencia, considerar que no reclamante en queixa concorren as
circunstancias que determinan a aplicación das matrículas de honra obtidas no último ano
dos seus estudos de grao aos estudos de posgrao que inicia neste curso académico”.

ANÁLISE

En efecto, a expresión “continuación de estudos” recollida no decreto non incorpora a
interpretación restritiva que fai a Universidade de Santiago de Compostela. Refírese,
textualmente, aos mesmos estudos ou á continuación destes no caso de paso dos estudos de
grao aos de máster”. Non hai, en sentido técnico, un máster que sexa continuación dun
grao. Son distintos niveis no marco de cualificacións. A expresión “continuación de estudos”
non ten un significado técnico-xurídico (non aparece definida en ningunha norma xurídica) e
utilízase nas normativas de permanencia para indicar que o alumno segue a estar
matriculado. Cando o Decreto de prezos públicos se refire á continuación de estudos o fai no
sentido do paso dos estudos de grao aos de máster, é dicir, que a persoa continúe na
universidade a súa formación no nivel de posgrao.

Por este motivo, a interpretación que fai a Universidade de Santiago de Compostela deixaría
baleira a previsión normativa. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
aclara o sentido no que se emprega esta expresión no decreto de prezos públicos.

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 Reitoría a seguinte
recomendación:

Que a Universidade de Santiago de Compostela, ao igual que as universidades do Sistema
Universitario de Galicia (SUG), aplique as determinacións recollidas na normativa vixente
(para este caso, o decreto anual de prezos públicos) e, en consecuencia, considere que no
reclamante en queixa concorren as circunstancias que determinan a aplicación das
matrículas de honra obtidas no último ano dos seus estudos de grao aos estudos de posgrao
que iniciou neste curso académico.

Que se revisen as liquidacións dos alumnos da Universidade de Santiago de Compostela que
se poidan atopar no mesmo suposto e se lles apliquen as bonificacións por matricula de
honra ao recollerse dunha disposición de carácter xeral na que se fixan os prezos



correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos universitarios de carácter
oficial e validez en todo o territorio nacional no ensino universitario.


