
 

Regulamento do Laboratorio Universitario de Participación da Universidade da 
Coruña 
Vivimos nunha época na que moitas institucións públicas se abren á participación da 
cidadanía, de maneira que as persoas non só son obxecto das decisións que toman os 
gobernos en distintos niveis, se non que poden participar na proposta, deseño, 
desenvolvemento e execucións destas decisións. 

A Universidade da Coruña quere comprometerse con esta nova corrente e crea o 
Laboratorio Universitario de Participación da Universidade da Coruña (LUP-UDC) como un 
instrumento para que calquera membro da comunidade universitaria  poda participar na 
creación de propostas que dean lugar a accións políticas no ámbito universitario. 

A Universidade da Coruña velará para que o Laboratorio Universitario de Participación 
(LUP) cumpra o seu cometido e o seu funcionamento  axustarase ao que dispoña este 
regulamento, a todos os preceptos que emanen da lexislación vixente e aos acordos do 
Consello de Goberno da Universidade da Coruña que lle sexan de aplicación. 

 

Título I: natureza, obxectivos e finalidades 
 

Artigo 1: 

Son finalidades do LUP-UDC: 

1. Promocionar a participación na vida universitaria dos membros da Universidade da 
Coruña 

2. Favorecer o debate das políticas universitaria dentro do territorio de influenza da 
Universidade da Coruña 

3. A definición de procesos participativos 
4. A intermediación no contacto entre os membros da comunidade universitaria e os 

órganos universitarios de goberno 
5. Colaborar nas políticas universitarias 
6. Propoñer proxectos participativos 
7. Xestionar os orzamentos participativos 
8. Facilitar a máis ampla información sobre as súas actividades, obras e servizos 
9. Impulsar a utilización das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) nos 

procesos participativos 
10. Mellorar a participación a través do intercambio de coñecemento entre a 

comunidade universitaria 
 

Título II: estrutura e xestión 
 

Artigo 2: 

A estrutura orgánica do LUP-UDC é a seguinte: 

● Adxunto de Participación 
● Consello de Participación 



 

 

Artigo 3: 

O LUP-UDC, adscrito á vicerreitoría con competencias en temas de participación 
universitaria, terá á fronte ao/á adxunto/a de Participación coas funcións de dirección, 
coordinación e execución dos acordos aprobados polo Consello de Participación. 

O Consello de Participación estará constituído polo/a vicerreitor/a con competencias en 
temas de participación universitaria, o/a secretario/a xeral, o/a adxunto/a de Participación, 
un representante do PDI, un representante dos estudantes e un representante do PAS. 

 

Artigo 4: 

O/a adxunto de Participación será nomeado/a polo reitor/a por un período de catro anos a 
proposta do/a vicerreitor/a con competencias en temas de participación universitaria. 

O seu cesamento producirase por petición propia, por causa legal sobrevida ou por decisión 
do/a reitor/a a proposta do vicerreitor/a con competencias en temas de participación 
universitaria. 

Son funcións do/a adxunto de Participación: 

1. Realizar as convocatorias do Consello de Participación 
2. Actuar como secretario nas reunións do Consello de Participación 
3. Convocar reunións informativas sobre o alcance e a repercusión das decisións de 

transcendencia ou de interese específico que adopte o Consello de Participación  
4. Facer que o LUP-UDC sexa accesible e inclusivo 
5. Realizar as tarefas asignadas polo regulamento de Participación Universitaria da 

UDC 

Artigo 5: 

As actividades do LPUDC realizaranse a través do Consello de Participación. 

Os representantes do PDI, dos estudantes e do PAS no Consello de Participación serán 
escollidos polo Consello de Goberno da UDC por un período de dous anos. 

No Consello de Participación actuará como presidente/a o/a vicerretor/a con competencias 
en temas de participación universitaria e como secretario/a o/a adxunto/a de Participación. 
Son competencias do Consello de Participación: 

a) Elaboración e actualización do regulamento de Participación Universitaria da UDC 
b) Elaboración de informes sobre cuestións participativas recibidas a través da 

plataforma de participación (UDCDecide) ou outras canles oficiais para os órganos 
directivos correspondentes 

c) Aquelas que teña asignadas polo regulamento de Participación Universitaria da UDC 
d) Xestión do presuposto que se lle asigne 

 

  



 

Artigo 6: 

Como unha ferramenta para levar a cabo as súas funcións o LUP-UDC porá a disposición 
dos usuarios a través da web da UDC unha plataforma de participación para creación de 
debates, recollida de propostas e apoio de ditas propostas. 

Artigo 7: 

O Consello de Participación reunirase como mínimo dúas veces ao ano. 

 

Título III: do réxime económico 

 
Artigo 7: 

A dotación económica do LUP-UDC estará consignada nunha partida do orzamento da 
vicerreitoría con competencias en temas de participación universitaria. 
 

Artigo 8: 

O LUP-UDC poderá beneficiarse de accións de doazón, mecenado e patrocinio derivados 
de convenios e acordos subscritos pola Universidade da Coruña, sempre que se xeren 
dereitos económicos por ingresos non previstos no orzamento. 
 

Disposición final 
 

Este regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Taboleiro 
Electrónico Oficial da Universidade da Coruña. 


