
 
Recomendación  dirixida  á Universidade  de  Santiago  de  Compostela  para  que  recoñeza  o 
dereito da persoa que promove este expediente á exención de prezos públicos de primeira 
matrícula en 18 créditos da titulación que cursa actualmente que pertenzan á mesma rama 
de coñecemento que aqueles nos que obtivo mención de Matrícula de Honra o curso anterior 
noutro grao, coa conseguinte devolución do importe correspondente. 

 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2021 

 

Sr. reitor: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de don xxxxx 
referente á desestimación da súa solicitude de devolución de prezos públicos por ter obtido 
matrículas de honra. 

ANTECEDENTES 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos: 

1) No curso académico 2019/2020 superou o primeiro ano da 2ª edición do Grao en Xeografía 
e Ordenación do Territorio, no que obtivo Matrículas de Honra en 5 materias. Entre estas 5 
materias, 3 delas pertencen á rama de Artes e Humanidades: 

– G3052108 Historia Contemporánea de España (MH 9,5) 

– G3052104 Historia da Arquitectura e do Urbanismo (MH 9,8) 

– G3052103 Historia do Mundo Contemporáneo (MH 9,6) 

2)  Para o curso académico 2020/2021 realizou a matrícula no primeiro ano do Grao en Lingua 
e Literatura Españolas. 

3)  Tendo advertido que o plan de estudos da 2ª edición do Grao en Xeografía e Ordenación 
do Territorio clasificaba erroneamente  todas as materias da Formación Básica do Grao na 
rama de Ciencias Sociais e Xurídicas  (en contra da memoria da  titulación, na que quedaba 
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claro que as tres materias citadas pertencían á rama de Artes e Humanidades), o 25/08/2020 
presentou  unha  queixa,  tramitada  pola  Oficina  de  Análise  de  Reclamacións  da  USC,  coa 
finalidade de que  fosen  corrixidos estes erros e así poder  solicitar os  recoñecementos de 
créditos e as exencións por Matrícula de Honra que lle correspondían. 

4) Unha vez comprobados os erros, o Servizo de Xestión da Oferta e Programación Académica 
da USC elaborou unha corrección de erros que foi publicada no DOG o 30/09/2020 e no BOE 
o  02/10/2020.  Así  pois,  desde  ese  momento,  as  3  materias  anteriormente  citadas  xa 
apareceron  catalogadas  na  rama  de  coñecemento  de  Artes  e  Humanidades,  como 
correspondía. 

5) Coñecendo que os créditos de Formación Básica dunha mesma rama de coñecemento son 
obxecto de  recoñecementos,  segundo  a normativa da USC  (Normativa de  transferencia e 
recoñecemento  de  créditos  para  titulacións  adaptadas  ao  Espazo  Europeo  de  Educación 
Superior),  o  12/08/2020  formulou  a  solicitude  destes  recoñecementos.  Como  resultado, 
fóronlle recoñecidos os 18 créditos da rama de Artes e Humanidades correspondentes ás 3 
materias citadas (Resolución Reitoral do 02/10/2020). 

6)  Tras  este  proceso,  ao  abeiro  da  normativa  reguladora,  presentou  un  escrito  na  Sede 
Electrónica da USC para solicitar a devolución de prezos públicos pola exención por matrículas 
de honra o 30/09/2020. 

7)  O  12/01/2021  recibiu  a  desestimación  da  solicitude.  Ao  estar  en  desacordo  coa 
desestimación, o 01/02/2021 presentou un recurso de reposición contra a Resolución Reitoral 
do 12/01/2021 de desestimación da solicitude de devolución de prezos, asinada polo Xefe do 
Servizo de Xestión Académica por delegación do Reitor.  

Na  data  do  08/02/2021  recibiu  a  desestimación  do  recurso  de  reposición,  asinada  pola 
Secretaria Xeral da Universidade de Santiago de Compostela por delegación do Reitor. 

 

Ante iso solicitamos informe á Universidade de Santiago de Compostela que nolo remitiu.  

En síntese, o informe da universidade manifesta que a condición que establece o Decreto de 
prezos é que para  ter dereito a exención por matrícula de honra é que  sexan os mesmos 
estudos,  ou  se  son  estudos  distintos,  estes  estudos  deben  pertencer  á mesma  rama  de 
coñecemento. O Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio e o Grao en Lingua e Literatura 
Españolas están adscritos a distintas ramas de coñecemento. 

O Decreto de prezos públicos non fai referencia ao tipo de materias que forman parte do plan 
de estudos onde se obtivo a mención de matrícula de honra (materias de formación básica, 
obrigatoria, optativas, prácticas externas, TFG), nin á vinculación que poida  ter un  tipo en 
particular  destas materias  (formación  básica)  cunha  ou  outra  rama  de  coñecemento,  nin 
establece que  tipo de materias do plan de estudos  son obxecto da exención de matrícula 
(materias de formación básica, obrigatorias ou optativas, ...). 



O informe sinala tamén que as materias de Formación Básica da mesma rama de coñecemento 
son recoñecibles nunha segunda titulación, polo que o alumno non as cursa senón que se lle 
imputan no expediente, previo proceso de recoñecemento. 

Para  a  Universidade  de  Santiago  de  Compostela  no  seu  informe  carece  de  sentido  a 
interpretación que fai o alumno de aplicar a exención de matrícula de honra a materias (18 
ECTS  neste  caso  concreto)  que  non  chegará  a  cursar  xa  que  as  ten  recoñecidas  no  seu 
expediente. 

Á  vista  do  anterior  o  informe  considera  que  o  alumno  realizou  a  súa  solicitude,  que  foi 
contestada en tempo e forma. A resolución é motivada e ten en conta o indicado no Decreto 
de prezos, que esixe para aplicar a exención de matrícula de honra que sexan os mesmos 
estudos ou estudos da mesma rama de coñecemento. Presentado recurso, foi desestimado 
nos prazos establecidos coa debida motivación. 

Neste momento tería aberta a vía xudicial no caso de discrepar na interpretación xurídica do 
Decreto de Prezos. Se entende así que non existe motivo para a queixa sobre o funcionamento 
da Universidade de Santiago de Compostela. 

 

ANÁLISE 

Á  vista  do  contido  do  escrito  de  queixa,  da  documentación  achegada  pola  persoa  que 
promoveu  este  expediente  e do que  se manifesta no  informe da  administración,  cómpre 
sinalar que a persoa que promove este expediente traslada na súa queixa a argumentación 
contida no recurso e a interpretación do sentido da normativa aplicable que é integramente 
compartida por esta institución.  

O artigo 11.1 do Decreto de prezos públicos di literalmente “O alumnado de grao e de máster 
universitario  que  obteña  créditos  coa  mención  de  matrícula  de  honra  estará  exento  do 
pagamento  dos  prezos  públicos  para  a  primeira matrícula,  nun  número  equivalente  dos 
créditos de que consten as materias en que tiña obtido a dita mención, no curso académico 
inmediatamente seguinte en que obteña a dita mención, sempre que pertenzan aos mesmos 
estudos ou rama de coñecemento”.  

Na desestimación afírmase que “A condición que establece é que para ter dereito a exención 
por matrícula de honra, ou son os mesmos estudos, ou se son estudos distintos, estos estudos 
deben  pertencer  á mesma  rama  de  coñecemento”.  Porén,  a  exención  de  pago  de  prezos 
públicos aplícase sobre un número equivalente dos créditos de que consten as materias nas 
que se obtivo dita mención. No suposto de cursar unha segunda titulación, os tres requisitos 
que deben cumprirse para descontar os prezos públicos dun número equivalente de créditos 
a aqueles nos que obtivo esta mención son: 

 



‐que sexa primeira matrícula 

‐que se matricule no curso académico inmediatamente seguinte 

‐que os  créditos  sobre os que  se aplique a exención pertenzan aos mesmos estudos ou a 
mesma rama de coñecemento.    

No caso da persoa que promove este expediente, debe aplicarse a exención sobre 18 créditos 
que  pertenzan  á  rama  de  Artes  e  Humanidades  dentro  do  plan  de  estudos  da  segunda 
titulación, á marxe da rama de adscrición dese novo grao ou, se fose o caso, do máster. Como 
é notorio, dentro dun grao ou un máster, que deben estar sempre adscritos a unha rama de 
coñecemento, é habitual que se impartan materias, nomeadamente de formación básica, que 
pertencen a outras ramas de coñecemento.  

Xa que logo, é incorrecta a interpretación que fai a administración universitaria entendendo 
que a condición que establece o Decreto de prezos públicos é que para ter dereito a exención 
por matrícula de honra nunha segunda titulación sexan os mesmos estudos, ou se son estudos 
distintos,  estes  estudos  deben  pertencer  á mesma  rama  de  coñecemento.  O  que  debe 
pertencer a mesma rama de coñecemento son os créditos sobre os que se obtivo a mención 
de matrícula de honra, cando se de a circunstancia de que non son os mesmos estudos.  

Nunha interpretación gramatical, no Decreto utilízase un nexo disxuntivo: ou ben pertencen 
aos mesmos estudos ou ben pertencen á mesma rama de coñecemento.  

Nunha  interpretación  lóxica,  a  unidade  de  referencia  é  o  crédito,  non  os  estudos  nin  as 
titulacións. A liquidación dos prezos públicos farase en función do número de créditos nos que 
se realice a matrícula  (art. 2 Decreto 102/2020, do 9 de xullo, polo que se  fixan os prezos 
públicos  pola  prestación  de  servizos  académicos  e  administrativos  nas  universidades  do 
Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2020/21). 

Nunha  interpretación  sistemática, as matrículas de honra  configúranse  como exención do 
pagamento  dos  prezos  públicos  para  a  primeira matrícula,  nun  número  equivalente  dos 
créditos de que consten as materias en que tiña obtido a dita mención, sempre que pertenzan 
aos mesmos estudos ou ben a mesma rama de coñecemento. Esta exención aplicarase do 
mesmo xeito no caso de cursar unha segunda titulación de grao ou máster universitario, a un 
número de  créditos  equivalentes que na  segunda  titulación pertenzan  á mesma  rama de 
coñecemento  xa que,  como é evidente, non poderán pertencer  aos mesmos estudos por 
tratarse dun novo grao ou máster.  

É certo que o Decreto de prezos públicos non fai referencia ao tipo de materias que forman 
parte  do  plan  de  estudos  onde  se  obtivo  a mención  de matrícula  de  honra  (materias  de 
formación básica, obrigatoria, optativas, prácticas externas, TFG), nin á vinculación que poida 
ter  un  tipo  en  particular  destas  materias  (formación  básica)  cunha  ou  outra  rama  de 
coñecemento. Tampouco establece que tipo de materias do plan de estudos son obxecto da 
exención de matrícula (materias de formación básica, obrigatorias ou optativas, ...). Pero esta 
falta  de  precisión  sobre  o  tipo  de materias  non  só  non  contradí  en  absoluto  a  anterior 



argumentación  sobre  os  créditos  senón  que  a  reforza  no  sentido  de  subliñar  que  é  un 
determinado número de créditos o que se declara exento de pago.  

Finalmente, o feito de que as materias de Formación Básica da mesma rama de coñecemento 
sexan recoñecibles nunha segunda titulación, e que o alumno non as cursaría senón que se lle 
imputarían no expediente previo proceso de recoñecemento, non ten que ver coa exención 
do pago dos prezos públicos. O  feito de que o promotor da queixa  teña  recoñecidas esas 
materias non  lle exime do pago da porcentaxe  correspondente na matrícula dos  créditos 
recoñecidos. O artigo 4 do citado Decreto de prezos públicos dispón sobre este punto: 

1.  O  recoñecemento  de  créditos,  regulado  polo  Real  decreto  1393/2007  polo  que  se  establece  a 
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, é a aceptación por unha universidade dos créditos 
que, tendo sido obtidos nunhas ensinanzas oficiais, na mesma ou noutra universidade, son computados 
noutras distintas para os efectos da obtención dun título oficial. Este recoñecemento será gratuíto para 
os créditos conducentes á obtención dunha mesma titulación oficial e cursados consonte un plan de 
estudos, se provén de centros públicos. Esta mesma consideración estenderase aos estudos cursados 
en titulacións que, por transformación, son substituídos por novas titulacións de grao. 

No  caso  de  créditos  conducentes  á  obtención  doutra  titulación  oficial  distinta  á  cursada,  a  persoa 
solicitante deberá aboar á universidade que realice o recoñecemento o 25 % dos prezos establecidos na 
tarifa primeira do anexo. 

 

No caso que da lugar a esta queixa, o alumno tería dereito a unha exención total dos prezos 
públicos correspondentes a 18 créditos da mesma rama de coñecemento.  

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, da Valedora do Pobo, facer chegar a esa universidade a seguinte 
recomendación: 

Que a Universidade de Santiago de Compostela recoñeza o dereito da persoa que promove 
este  expediente  á  exención  de  prezos  públicos  de  primeira matrícula  en  18  créditos  da 
titulación que cursa actualmente que pertenzan á mesma rama de coñecemento que aqueles 
nos que obtivo mención de Matrícula de Honra o curso anterior noutro grao, coa conseguinte 
devolución do importe correspondente. 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora 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.  

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 prevé 
que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo razoable, 
non se producise unha medida adecuada ao suxerido, o Valedor do Pobo poderá poñer os 
antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do conselleiro do 
departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das  resolucións desta  institución  refórzase no  artigo 37 da  Lei 
6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, 
dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas 
causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación 
das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública galega. 

Saúdoo atentamente. 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 


