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A Mesa da Comisión 4.a, Educación e Cultura reunirase o día 9 de abril de 2013, ás
12:00, no pazo do Parlamento.

A orde do día da sesión é a seguinte:

Punto único. Elaboración da orde do día da próxima reunión da Comisión.

O que lle comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria a devandita reunión.

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2013

María Soledad Piñeiro Martínez
Presidenta da Comisión

Asinado dixitalmente por:

María Soledad Piñeiro Martínez na data 08/04/2013 11:03:59

Sen destinatario -



Advertido erro na convocatoria da Mesa da Comisión 4.ª, Educación e Cultura, comunicase que a 
mesma terá lugar o día 10 de abril de 2013, ás 12.00 horas, deixando anulada a data anterior, coa 
seguinte orde do día: 
 
1.‐ Exame e cualificación das emendas ao articulado, se é o caso presentadas, ao Proxecto de lei do 
sistema universitario de Galicia. 
2. Fixación da orde do día da próxima reunión da Comisión. 
 

María Soledad Piñeiro Martínez 
Presidenta da Comisión 

 
Asinado dixitalmente por:  
 
María Soledad Piñeiro Martínez na data 08/04/2013 11:20:59 
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO AO PROXECTO DE LEI DO SISTEMA 

UNIVERSITARIO DE GALICIA (NUM. EXPE. 09/PL-000005). 

 

 

Emenda nº1, de Substitución. Proxecto de lei do Sistema 
universitario de Galicia 
  
Débese substituír en todo o texto a palabra “nacionais” para 
calificar ensinanzas, programas, etc, por  
"estatais". 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado 1.d), de Substitución. Artigo 2 
  
Débese substituír todo o apartado d) polo seguinte:  
  
"d). A promoción do galego, lingua propia e oficial de Galicia, 
como lingua vehícular da Universidade. 
 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, ao apartado 3, de Adición. Artigo 3 
  
Inclusión dun novo apartado 3.3 
  
“As universidades que non pertenzan ao sistema universitario 
de Galicia necesitarán a autorización da Xunta de Galicia, logo 
de informe do Consello Galego de Universidades, para impartir 
no territorio autonómico ensinanzas conducentes á obtención 
de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o 
territorio nacional, sen prexuízo do establecido na disposición 
adicional segunda da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, 
de universidades."  
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, de Adición. Artigo 8 
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Engadir o seguinte:  
 
"8.1.a) Cubrir as necesidades de titulados/as para o 
desenvomento cultural, científico, técnico e económico da 
Galiza. O SUG procurará garantir unha oferta de titulacións e 
prazas universitarias suficientes para que os estudantes 
galegos poidan estudas nas universidades públicas da Galiza. 
8.1.b) Achegar a oferta á demanda social de coñecemento e ás 
previsións profesionais e laborais. 
8.1.f) Formular en positivo e introducir criterios de oferta 
completa no SUG. “Garantir unha oferta de titulacións axeitada 
á demanda dos estudantes, ás necesidades sociais de 
formación e con vocación de complitude do SUG, procurando 
evitar o solapamento." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 8 
  
Nova redación, quedaría como segue: 
  
"8.3. A creación dunha escola de doutoramento necesitará a 
autorización previa da consellería competente en materia de 
universidades, e informe favorable do Consello Galego de 
Universidades.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, ao apartado 5, de Adición. Artigo 8 
  
Engadir: 
 
8.5.  “As universidades, logo de autorización da consellería con 
competencia en materia universitaria, poderán crear centros 
especializados na impartición de ensinanzas de carácter virtual 
que conduzan á obtención dun título oficial.    
Para racionalizar a impartición de ensinanzas oficiais de xeito 
virtual, debe coordinarse a súa autorización e implantación 
mediante o informe favorable do Consello Galego de 
Universidades." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 43 
  

16959



 

 
 

 

3 

Nova redación: 
 
"As infraccións a que se refire a presente Lei prescribirán: as 
leves, aos seis meses; as graves, aos dous anos; e as moi 
graves, aos tres anos." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, ao apartado 2.d), de Adición. Artigo 44 
  
Engadir: 
 
44.2.d) "No caso de teren recibido axudas terán que ser 
devoltas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº9, de Modificación. Artigo 54 
  
O novo título do artigo sería o seguinte:  
  
"Fins da colaboración e a coordenación universitaria. 
  
A Xunta de Galiza e as universidades galegas colaborarán na 
consecución dos seus fins. 
A coordenación das universidades do SUG serve aos seguintes 
fins: 
   a) A planificación do Sug,..." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 55 
  
Quedaría como segue: 
 
"55.1 O consello Galego de Universidades é o órgano 
colexiado de consulta e asesoramento da consellería 
competente en materia de universidades para o 
desenvolvemento da política de coordinación e planificación do 
Sug.  
Os informes do Consello Galego de Universidades terán a 
natureza de vinculantes, salvo que nesta lei se dispoña outra 
cousa." 
 
__________________________________________ 
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Emenda nº11, de Adición. Artigo 58 
  
Emenda de adición artigo 58 
  
Débense engadir tres apartados novos: 
  
K) Tres estudantes, propostos polos Consellos de Goberno das 
tres universidades integrantes do SUG. 
l) Un representante por cada un dos sindicatos máis 
representativos da Galiza. 
ll) Unha representación dos colexios profesionais da Galiza. 
 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº12, ao apartado h), de Substitución. Artigo 58 
  
 Emenda nº 12, de sustitución. Artigo 58 
  
Débese sustituir o apartado h) polo seguinte: 
  
h) 1 representante por cada un dos Grupos Parlamentares 
existentes no Parlamento Galego. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 63 
  
Nova redacción: 
  
"Os acordos que adopten os órganos do  Consello Galego de 
Universidades terán a natureza de vinculantes, salvo que nesta 
lei se dispoña outra cousa. O consello deberá ser informado 
das disposicións e resolucións relativas aos asuntos sobre os 
cales emitiu informe ou que coñeceu previamente." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº14, de Modificación. Artigo 65 
  
A nova redacción quedaría como segue: 
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"As universidades públicas do SUG deberán establecer 
convenios de colaboración ou proxectos conxuntos que 
impliquen a mobilidade dos seu persoal, segundo o previsto na 
presente lei, nos seus estatutos e demáis normativa vixente de 
aplicación. 
Os proxectos e convenios.....etc...  (continua ata o final)"  
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº15, ao apartado 1, de Substitución. Artigo 66 
  
Débese sustituir no 66.1: 
 
“ A Xunta de Galiza Poderá participar” por :  
A xunta de Galiza participará no dito consorcio....” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, ao apartado 2, de Adición. Artigo 66 
  
Ao final do punto 66.2 engadirase: 
  
"En todo caso o SUG aproveitará as fortalezas que tén para 
garantir estructuras comúns (Ciug, BUGALICIA, aplicacións 
informáticas, programas específicos de formación- Parga 
Pondal, etc-), o seu financiamento e a súa sostibilidade. 
Estructuras que deberán contar cun compromiso de 
financiamento por parte da Xunta para garantir os servizos que 
se consideren como básicos." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº17, de Adición. Título IV 
  
Trataríase da creación dun novo consello: 
  
"Consello de Estudantes Universitario de Galiza. 
Natureza do CEUGA. 
Sería un órgano de participación do estudantado das 3 
universidades Galegas e impulsaría a participación entre o 
estudantado, o SUG e a Xunta. 
Funcións. 
A coordinación do traballo dos representantes de estudantes 
das tres universidades do SUG e facilitar o diálogo entre os 
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estudantes universitarios e o goberno da Xunta de Galiza, 
revestindo de transparencia e corresponsabilidade as decisións 
tomadas en materia de ensino universitario en Galiza." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº18, ao apartado 3.b), de Modificación. Artigo 77 
  
Débese modificar o artigo 77.3.b) 
 
"b) Nove membros designados polo Parlamento de Galiza" 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº19, ao apartado 3.c), de Modificación. Artigo 77 
  
Débese modificar o artigo 77.3.c) 
 
"c) Tres membros designados pola Xunta de Galiza." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, ao apartado 3.d), de Modificación. Artigo 77 
  
Débese modificar o artigo 77.3.d) 
 
"d) Tres membros designados polos sindicatos máis 
representativos no territorio da comunidade autónoma de 
Galiza." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, ao apartado 3.e), de Modificación. Artigo 77 
  
Débese substituír o artigo 77.3.e) polo seguinte 
  
"e)Tres membros designados polas organizacións empresariais 
máis representativas dos sectores estratéxicos da economía 
galega, na área de influencia da universidade." 
 
__________________________________________ 
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Emenda nº22, de Substitución. Artigo 89 
  
Nova redacción: 
 
 "1. O galego é a lingua propia das universidades de Galicia e, 
por tanto, é a lingua de uso normal nas súas actividades. 
2. O galego é a lingua oficial das universidades de Galicia, 
como o é tamén o castelán. O uso das linguas oficiais nas 
actividades universitarias réxese pola Lei de Normalización 
Lingüística e polo que dispoñan as normas das universidades. 
3. A Xunta de Galicia e as universidades, no ámbito das súas 
respectivas competencias, deben estimular o coñecemento e o 
uso do galego en todos os ámbitos da actividade universitaria e 
fomentar a súa aprendizaxe entre todos os membros da 
comunidade universitaria. 
4. O persoal de administración e servizos e o profesorado 
universitario, salvo o visitante e casos análogos, debe coñecer 
suficientemente as dúas linguas oficiais, de acordo coas 
esixencias dos seus labores académicos. Para iso garantirase, 
mediante un acordo conxunto do Consello Universitario de 
Galicia, que nos procesos de selección, de acceso e de 
avaliación se concrete ese coñecemento suficiente para 
garantir os dereitos lingüísticos dos usuarios do servizo de 
ensino superior. 
5. O uso do galego na actividade docente e investigadora será 
tido en conta aos efectos de recoñecemento de méritos 
individualizados do labor docente e investigador." 
 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº23, de Modificación. Artigo 94 
  
Nova redacción: 
  
"94. Relacións Laborais . 
94.1. Retribucións do persoal docente e investigador.  
a) O persoal pertencente aos corpos docentes universitario 
será retribuído polos conceptos establecidos na lexislación 
vixente e nesta lei. 
b) O réxime retributivo do persoal docente e investigador 
contratado, acordado tras a negociación correspondente cos 
órganos de representación de persoal, ten carácter uniforme 
para tódalas universidades públicas. 
c) A Xunta de Galicia poderá establecer para o persoal docente 
e investigador, funcionario e contratado a tempo completo, 
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complementos retributivos de acordo cos criterios que se fixen 
en relación coa docencia, a investigación e, no seu caso a 
xestión, entre os que se valoran os méritos lingüísticos. 
94.2.- Retribucións do persoal docente e investigador en 
réxime laboral.  
a) As retribucións dos profesores contratados serán fixadas nos 
seus respectivos contratos de acordo co disposto na presente 
lei, logo do acordo correspondente cos órganos de 
representación do persoal. O réxime retributivo do persoal 
docente e investigador contratado ten carácter uniforme para 
todas as universidades galegas. 
b) A súa contía anual será proporcional á dedicación da 
categoría de profesorado en cuestión, tendo en conta que non 
poderá ser inferior á dun profesor asociado coa mínima 
dedicación nin exceder das retribucións anuais dun catedrático 
de universidade. Nos supostos de incompatibilidade, teranse 
en conta os límites previstos na Lei de incompatibilidades do 
persoal ó servizo das administracións públicas.  
c) Sen prexuízo das contías máximas e mínimas, establécese a 
seguinte remuneración:  
1) Profesor contratado doutor, terá unha remuneración que 
oscilará entre un mínimo de profesor titular de universidade e 
un máximo como catedrático de universidade.  
2) Profesor colaborador, terá unha remuneración que oscilará 
entre un mínimo equivalente ao 90% da remuneración dun 
profesor contratado doutor e un máximo como profesor 
contratado doutor. 
3) Profesor axudante doutor, terá unha remuneración que 
oscilará entre un mínimo equivalente ao 90% da remuneración 
dun profesor colaborador e un máximo como profesor 
colaborador. 
4) Axudante, terá unha remuneración que oscilará entre un 
mínimo equivalente ao 90% da remuneración dun profesor 
axudante doutor e un máximo como profesor axudante doutor. 
5) Profesor interino de substitución, terá unha remuneración 
que oscilará entre un mínimo equivalente ao 90% da 
remuneración dun profesor axudante doutor e un máximo como 
profesor axudante doutor. 
6) Asociado, terá unha remuneración que oscilará entre un 
mínimo equivalente ao 90% da remuneración dun profesor 
axudante doutor e un máximo como profesor axudante doutor, 
que será proporcional en todo caso ao seu réxime de 
dedicación. 
7) Eméritos, sumada a súa pensión de xubilación, non poderá 
exceder da retribución anual correspondente a un catedrático 
de universidade en réxime de dedicación a tempo completo con 
dez trienios de antigüidade e os limites máximos do 
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compoñente do complemento especifico por méritos docentes 
e do complemento de produtividade.  
8) Visitantes, a súa remuneración será determinada por cada 
universidade para cada caso concreto, de acordo cos límites 
máximo e mínimo fixados no parágrafo segundo deste artigo. 
94. 3. A Xunta de Galicia poderá establecer retribucións 
adicionais ligadas a méritos individuais docentes, 
investigadores e de xestión, para o profesorado contratado das 
universidades públicas de Galicia, nos termos previstos polo 
artigo 55 da Lei orgánica de universidades." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº24, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 111 
  
Nova redación: 
 
"111.1. Co obxectivo de reforzar a capacidade investigadora e 
innovadora naquelas áreas estalecidas como prioritarias, 
desenvolverase unha infraestrutura de I+D especializada nas 
mesmas e definirase unha carreira investigadora e tecnolóxica 
propia para o persoal dependende da Comunidade Autónoma, 
establecendo categorías, escalas e procedementos de acceso 
e promoción das mesmas, entre outros aspectos." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº25, ao apartado 4, de Modificación. Artigo 111 
  
Nova redación: 
 
"111.4. Cando sexa necesario e os recursos dispoñibles o 
permitan, a universidade ou a Xunta de Galicia poderá 
estabilizar ao persoal investigador que completara a etapa 
postdoutoral, seguindo en todo caso os criterios de publicidade, 
obxectividade e concorrencia." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº26, ao apartado 5, de Adición. Artigo 111 
  
Engadir novo apartado: 
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"111.5. A Xunta de Galiza establecerá a Carreira investigadora 
do persoal da escala de investigadores da Xunta de Galicia 
1. A escala laboral de investigación da Xunta de Galicia 
integrará aos investigadores que realizan as súas funcións en 
organismos públicos de investigación galegos ou organismos 
dependentes da Administración pública galega que realicen 
funcións de investigación.   Garantirase o dereito á estabilidade 
laboral e á promoción profesional do persoal investigador. 
2. O persoal investigador poderá desenvolver labores de 
investigación en réxime de adscrición temporal nas 
universidades e organismos para a realización de proxectos de 
investigación, desenvolvemento e innovación e para a 
transferencia de coñecemento e tecnoloxía, mediante un 
acordo ou outras formas de colaboración. 
3. As facultades de dirección e control da actividade laboral, as 
responsabilidades en materia de seguridade e saúde laboral da 
universidade receptora cara aos investigadores vinculados, así 
como a súa equiparación, no que proceda, aos membros da 
comunidade universitaria serán reguladas polos convenios de 
colaboración ou convocatorias públicas que poidan realizarse.  
Os investigadores vinculados manteñen o contrato de traballo 
coa entidade de orixe e elles aplicable o réxime xurídico que 
estea vixente para a súa categoría profesional.   
4. Os convenios de colaboración poden establecer que a 
universidade receptora subscriba un contrato de duración 
determinada para o desenvolvemento dun proxecto de 
investigación científica ou técnica co investigador vinculado e 
que a entidade de orixe declare a excedencia correspondente 
que garanta, ao termo do proxecto, o seu reingreso automático 
nun posto de traballo da mesma categoría. 
5. A Xunta de Galicia poderá establecer para o persoal 
investigador, complementos retributivos de acordo cos criterios 
que se fixen en relación cos seus méritos de investigación. 
6. De acordo coas liñas dos plans de investigación a Xunta de 
Galicia impulsará programas de recursos humanos que 
contribúan ao impulso da investigación científica e técnica." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº27, ao apartado 112 bis), de Adición. Artigo 112 
  
Novo artigo (112. bis) 
  
"112.bis.- Financiamento do I+D do S.U.G. 
Como obxectivo xeral en relación ao financiamento da 
investigación e innovación do Sistema Universitario Galego, 
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cumprindo co acordo de Lisboa para os países comunitarios en 
materia de I + D e Innovación, buscarase chegar ao 3% do PIB 
nun máximo de 8 anos, achegándonos ás rexións máis 
dinámicas na I + D e Innovación da nosa contorna." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº28, ao apartado 4, de Adición. Artigo 113 
  
Novo apartado: 
 
"113.4 Plan de investimentos universitarios. 
a). O Plan de investimentos universitarios é o instrumento 
específico para financiar as infraestruturas e os equipamentos 
das universidades públicas que se requiren para a execución 
da Programación universitaria de Galicia.  O plan garantirá a 
existencia en todas as universidades dos servizos básicos para 
atender á comunidade universitaria. 
b). O Plan de investimentos universitarios ten carácter 
plurianual e é aprobado polo Consello de Goberno da Xunta de 
Galicia. 
c). O Plan de investimentos universitarios debe ter en conta a 
previsión de servizos complementarios para facilitar o acceso á 
universidade de persoas con recursos escasos e estudantes de 
programas de cooperación ao desenvolvemento, a aplicación 
de criterios de sostibilidade e de medidas que faciliten a 
mobilidade das persoas con discapacidades." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº29, ao apartado 5, de Adición. Artigo 113 
  
Engadir novo apartado: 
  
"113.5 Suficiencia do financiamento universitario. 
a). As universidades públicas gozan de autonomía económica 
e financeira, de acordo coa normativa vixente, e dispoñen dos 
recursos suficientes para o exercicio das súas funcións. 
b). O financiamento público garantirá un nivel suficiente para a 
prestación dun servizo de calidade tanto na docencia como na 
investigación de acordo cos parámetros das universidades do 
contorno europeo.  
c). O servizo público de ensino superior sostido 
economicamente pola Xunta de Galicia non se presta con 
carácter empresarial. 
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d). O financiamento incondicionado das Universidades públicas 
galegas establecerase, segundo criterios obxectivos, 
transparentes e compatibles, a partir de parámetros xerais 
comúns a tódalas universidades que, cando menos, teñan en 
conta as titulacións, número de alumnos, gastos do persoal 
necesario para prestar o servizo e mantemento das 
infraestruturas e instalacións." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº30, de Modificación. Disposición adicional quinta 
  
  
Nova redacción: 
  
"Constituirase un órgano asesor (Mesa Sectorial Universitaria 
de Galiza) con composición paritaria, entre a Xunta de Galiza e 
as organizacións sindicais máis representativas, e con carácter 
permanente, para tratar aquelas materias comúns ao persoal 
ao servizo das universidades públicas de Galiza. A súa 
composición e funcións determinranse por acordo dos seus 
membros." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº31, de Modificación. Exposición de motivos 
  
Parágrafo 11 
 
Nova redacción:  
 
"O ensino universitario é un servizo público ao servizo da 
nación Galega, por eso o desenvolvemento e ampliación de 
competencias do SUG resulta fundamental para a resolución 
dos problemas do noso país. A Galiza interésalle un sistema en 
que as tres universidades actúen con visión de país, atendendo 
aos principios de cooperación, de colaboración e de 
planificación conxunta dos retos que se lle formulen a Galiza e 
ao sistema universitario. Partindo destas premisas, a lei 
recoñece o papel das universidades como puntal da sociedade 
do coñecemento..." (continúa ata o final do parágrafo) 
 
__________________________________________ 
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Emenda nº32, de Adición. Exposición de motivos 
  
Ampliación parágrafo 15 
  
Debese continuar co seguinte:  
 
"… acceso á formación universitaria. Non debemos esquecer a 
configuración da educación superior como un verdadeiro 
dereito da cidadanía, cuxo acceso universal supoña a 
configuración dunha sociedade galega formada , crítica e máis 
igualitaria." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº33, de Adición. Exposición de motivos 
  
Parágrafo 18 
 
Débese engadir:  
 
"… universidade galega de calidade; que teña en  conta tamén 
as necesidades sociais e culturais do país, máis alá da súa 
rendabilidade económica a curto e medio prazo." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº34, de Adición. Exposición de motivos 
  
Parágrafo 7 
 
Débese engadir: 
 
"… regula o ensino universitario da Galiza, para abordar con 
ambición todas as políticas públicas necesarias para garantir a 
coherencia e sustentabilidade do SUG.   Actualización que 
debe cumprir o obxectivo de pular polo ensino público 
universitario e a investigación que se realiza nas universidades, 
defender os sinais de identidade de Galicia, nomeadamente a 
lingua, e apostar polo enraizamento do SUG na sociedade 
galega contribuíndo á formación da cidadanía e achegando 
coñecemento á sociedade..." 
 
__________________________________________ 
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Asinado dixitalmente por: 
 
Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 09/04/2013 
16:52:52 

 
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 09/04/2013 
16:53:01 
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EMENDAS PRESENTADAS POLOS GRUPOS PARLAMENTARIOS 

ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA AO PROXECTO DE LEI DO 

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA (NUM. EXPE. 09/PL-000005). 

 

 

Emenda nº1, de Adición. Artigo 1 
  
Débese engadir despois de "Esta lei regula o Sistema 
universitario" a seguinte verba: 
  
"público" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado 1.a), de Substitución. Artigo 2 
  
Débese substituir o texto do punto 1.a) polo seguinte: 
  
"a) A creación, transmisión e difusión da cultura e dos 
coñecementos e métodos científicos, técnicos, humanísticos e 
artísticos, así como á formación e educación integral de 
mulleres e homes tanto para o exercicio dunha cidadanía 
crítica, emancipada, como para un desenvolvemento 
profesional acorde coa súa formación.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, ao apartado 1.d), de Substitución. Artigo 2 
  
Débese substituir o texto do punto 1.d) polo seguinte: 
  
“d) A promoción do galego, lingua propia de Galicia como 
idioma vehicular no ensino superior, na investigación científica 
e na creatividade artística e cultural e a promoción do 
desenvolvemento cultural de Galicia a través da dimensión 
universitaria.” 
  
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, ao apartado 1.f), de Adición. Artigo 2 
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Débese engadir un punto 1.f) co seguinte texto: 
  
"f) A coordinación e cooperación entre as tres universidades 
galegas como elemento relacional básico para a 
racionalización do mapa universitario galego.” 
  
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, ao apartado 1.g), de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir un punto 1.g) co seguinte texto:  
  
“g) A participación como novo modelo de goberno na toma de 
decisións da comunidade universitaria.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, ao apartado 1.h), de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir un punto 1.h) co seguinte texto:  
  
“h) A aprendizaxe e formación continua, mesmo en alternancia 
co mundo laboral como garantía de democratización do 
coñecemento e do elo que une universidade e o eido 
socioeconómico.”  
  
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, ao apartado 1.i), de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir un punto 1.i) co seguinte texto:  
  
“i) O favorecemento dunha mobilidade social ascendente no 
seo da sociedade galega.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 3 
  
Débese substituir no punto 2 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "transferencia" debe dicir:  "democratización" 
__________________________________________ 
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Emenda nº9, ao apartado 1, de Adición. Artigo 8 
  
Débese engadir no punto 1 o seguinte texto: 
  
“O repertorio de titulacións das universidades públicas de 
Galicia atenderá ó principio de completude, en virtude do cal 
debe tender a abranguer e incorpora-la totalidade do repertorio 
de titulacións existente, por área de coñecemento, no estado 
actual da ciencia e da técnica.” 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, ao apartado 1, de Substitución. Artigo 10 
  
Débese substituir o texto do punto 1 polo seguinte: 
  
"1. As universidades públicas ofertarán para cada titulación un 
número de prazas acorde coa demanda e co  fin de cumprir os 
fins establecidos no artigo 2. Garantiráselle ás universidades 
públicas os recursos públicos necesarios para elo.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº11, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 10 
  
Débese substituir o texto do punto 2 polo seguinte: 
  
“2. O SUG garantirá unha oferta de titulacións e prazas 
universitarias suficientes para que o estudantado galego teña a 
opción de estudar nas universidades públicas de Galicia.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº12, ao apartado 3, de Substitución. Artigo 17 
  
Débese substituir o texto do punto 3 polo seguinte: 
  
“3. No caso das universidades privadas, o recoñecemento da 
creación, modificación e supresión dos centros propios e 
estruturas a que se refire esta lei efectuara a Xunta de Galicia, 
serán aprobadas pola Xunta de Galicia, logo de informe do 
Consello Galego de Universidades e de acordo co previsto no 
capítulo I do título II da Lei 6/2001.”  
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, ao apartado 1, de Substitución. Artigo 21 
  
Débese substituir o texto do punto 1 polo seguinte: 
  
"1. A adscrición de centros docentes de titularidade pública a 
universidades publicas ou de titularidade privada a 
universidades privadas, debe producirse mediante convenio de 
adscrición entre as persoas titulares do centro que se pretende 
adscribir a universidade de adscrición.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº14, ao apartado 2.e), de Adición. Artigo 21 
  
Débese engadir, no punto 2.e) a seguinte expresión: 
  
Despois de "profesorado" engadir:  "e do resto do persoal" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº15, ao apartado 1, de Supresión. Artigo 22 
  
Débese suprimir no punto 1 a seguinte expresión: 
  
Despois de "pública", suprimir:  "ou privada" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, ao apartado 3, de Adición. Artigo 22 
  
Débese engadir un punto 3 co seguinte texto: 
  
“3. A incorporación por parte dunha universidade privada dun 
ou varios centros, que xa viñesen funcionando ou non, 
axustarase ao disposto neste artigo para a adscrición de 
centros a universidades públicas. O conxunto resultante, 
deberá cumprir todos os requisitos esixidos ás universidades, 
centros e titulacións recollidos nos capítulos 1 e 2 deste título.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº17, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 24 
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Débese suprimir o punto 2. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº18, ao apartado 7, de Adición. Artigo 24 
  
Débese engadir un novo punto co seguinte texto: 
  
"7. No caso dunha cooperación público privada deberá 
garantirse que  non haberá transferencia de recursos da 
universidade pública ao socio privado.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº19, ao apartado g), de Adición. Artigo 41 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"g) Impedir, obstruír ou coaccionar o labor de inspección 
universitaria." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 55 
  
Débese facer no punto 3 a seguinte corrección ortográfica: 
  
Onde di: "As súa" debe dicir:  "A súa" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, ao apartado 14, de Supresión. Artigo 56 
  
Débese engadir un novo punto co seguinte texto: 
  
"14. Nos asuntos que afecten en exclusiva ao sistema 
universitario público non terán dereito a voto os reitores das 
universidades privadas.” 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº22, ao apartado 7, de Adición. Artigo 68 
  
Débese engadir no punto 7 a seguinte expresión: 
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Despois de: "normativa aplicable", engadir:  "e da negociación 
colectiva" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº23, de Substitución. Artigo 70 
  
Débese substituir no primeiro parágrafo a seguinte expresión: 
  
Onde di: "presenza equilibrada" debe dicir:  "presenza paritaria" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº24, de Adición. Artigo 70 
  
Débese engadir ao remate do artigo, o seguinte texto: 
  
"Os órganos de dirección de ACSUG contarán cunha 
representación das asociacións de estudantes e das 
organizacións sindicais representativas.” 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº25, ao apartado 3.d), de Substitución. Artigo 77 
  
Débese substituir no punto 3.d) a seguinte expresión: 
  
Onde di: "Dous membros" debe dicir:  "Tres membros". 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº26, ao apartado 3.e), de Substitución. Artigo 77 
  
Débese substituir no punto 3.e) a seguinte expresión: 
  
Onde di: "Catro membros" debe dicir:  "Tres membros". 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº27, de Substitución. Artigo 96 
  
Débese substituir o título do artigo polo seguinte: 
  
"Conciliación da vida persoal, familiar e laboral." 
__________________________________________ 
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Emenda nº28, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 96 
  
Débese engadir no punto 1 a seguinte verba: 
  
Despois de "vida" engadir   "persoal," 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº29, de Substitución. Artigo 101 
  
Débese substituir o texto polo seguinte: 
  
“A Xunta de Galicia garantirá o acceso ás universidades e 
centros do sistema universitario de Galicia conforme aos 
principios de igualdade, publicidade, mérito e capacidade.”   
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº30, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 102 
  
Débese substituir o texto do punto 2 polo seguinte: 
  
"2. As universidades deberán establecer programas de acollida 
e estanza para estudantes europeos, e para este fin 
estableceranse axudas específicas.”  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº31, ao apartado 3, de Adición. Artigo 102 
  
Débese engadir un novo punto co seguinte texto: 
  
"3. A Xunta de Galicia e as Universidades garantirán axudas 
económicas á mobilidade  do estudantado mediante as partidas 
orzamentarias dirixidas a tal efecto."  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº32, de Adición. Artigo 102.bis) 
  
Débese engadir un novo artigo co seguinte texto: 
  
"Art. 102. bis) Mobilidade cara ás universidades 
latinoamericanas 
1. As universidades promoverán tamén o intercambio de 
alumnado  do Sistema Universitario de Galicia cara as 
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universidades latinoamericanas  para continuar os seus 
estudos ou desenvolver una parte deles. Igualmente 
favorecerase a chegada ás universidades da Comunidade 
Autónoma de estudantes procedentes dos sistemas 
latinoamericanos coa mesma finalidade.  
2. As universidades deberán establecer programas de acollida 
e estanza para estudantes iberoamericanos, e para este fin 
estableceranse axudas específicas.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº33, ao apartado 1.b), de Substitución. Artigo 103 
  
Débese substituir o texto do punto 1. b) polo seguinte: 
  
"b) Recibir unha educación Pública e de calidade." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº34, ao apartado 1.g), de Adición. Artigo 103 
  
Débese engadir ao remate do punto 1. g) o seguinte texto: 
  
"obxectivos." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº35, ao apartado 1.k), de Substitución. Artigo 103 
  
Débese substituir no punto 1. k) a seguinte expresión: 
  
Onde di: "Recibir unha atención" debe dicir:  "Garantir a 
compaxinación" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº36, ao apartado 1.l), de Substitución. Artigo 103 
  
Débese substituir no punto 1. l) a seguinte expresión: 
  
Onde di: "a actividade emprendedora" debe dicir:  "o mercado 
laboral" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº37, ao apartado 1.m), de Adición. Artigo 103 
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Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"m) Á paralización das actividades académicas para garantir os 
seus dereitos sen menoscabo da súa avaliación”.   
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº38, ao apartado 1.n), de Adición. Artigo 103 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"n) Dispor de instalación e recursos axeitados que permitan o 
correcto desenvolvemento dos dereitos e liberdades de 
representación, asociación e reunión. Protexerase o exercicio 
destes dereitos de maneira que poidan complementarse coas 
labores académicas do estudantado”.  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº39, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 103 
  
Débese suprimir a seguinte expresión: 
  
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº40, ao apartado 1.c), de Supresión. Artigo 104 
  
Débese suprimir o texto do apartado c) 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº41, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 105 
  
Débese suprimir a seguinte expresión: 
  
"para impulsar a creación de empresas ou iniciativas 
innovadoras nos seus ámbitos de actuación." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº42, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 105 
  
Débese substituir a seguinte expresión: 
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Onde di: "capacidade emprendedora" por:  "capacidade laboral" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº43, ao apartado d), de Adición. Artigo 106 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"d) As universidades públicas galegas porán en marcha as 
ferramentas precisas para que o alumnado que está hoxe 
privado de liberdade poda realizar nos cárceres estudos 
universitarios. Trátase dunha medida de integración e 
rehabilitación para a posterior vida en sociedade da  persoa. 
Un dos mecanismos debe ser o acceso a internet sen que 
supoña poñer en tea de xuízo a seguridade”.  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº44, ao apartado 3, de Substitución. Artigo 107 
  
Débese substituir o texto do punto 3 polo seguinte: 
  
"3. O regulado neste artigo enténdese sen prexuízo das bolsas 
e axudas  ao estudo que poidan establecer as universidades, 
que só poderán beneficiar os/as que non fosen previamente 
destinatarios/as de ningunha outra medida económica de 
axuda ao estudo para a mesma finalidade nun mesmo curso 
académico.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº45, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 110 
  
Débese suprimir o punto 2. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº46, ao apartado 3, de Supresión. Artigo 113 
  
Débese suprimir o punto 3. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº47, de Substitución. Disposición adicional quinta 
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Débese substituir o texto da Disposición adicional quinta polo 
seguinte: 
  
"1.Crearase unha mesa sectorial de universidades para a 
negociación colectiva daquelas condicións de emprego do 
persoal ao servizo das universidades públicas de Galicia. 
As súas funcións, composición e funcionamento rexeranse pola 
Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado 
Público. 
2. A negociación da mesa sectorial de universidades se 
articulará coa negociación en mesas de negociación dos 
empregados ao servizo de cada unha das universidades, onde 
se establecerán as respectivas e correspondentes mesas.“ 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº48, de Adición. Disposición adicional sétima 
  
Débese engadir unha nova Disposición adicional sétima co 
seguinte texto: 
  
"Da atención a membros da Comunidade Universitaria con 
discapacidade. 
  
Os estudantes e demáis membros da Comunidade 
Universitaria que presenten necesidades especiais ou 
particulares asociadas á discapacidade, disporán dos medios, 
apoio e recursos necesarios que aseguren a igualdade real e 
efectiva de oportunidades."           
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº49, ao apartado 1, de Supresión. Exposición de 
motivos 
  
Débese suprimir na liña 1 do primeiro parágrafo do punto 1 a 
seguinte verba: 
  
"privadas" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº50, ao apartado 1, de Adición. Exposición de 
motivos 
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Débese engadir no terceiro parágrafo do punto 1 a seguinte 
verba: 
  
Despois de "ensino universitario" engadir:  "público" 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº51, ao apartado 2, de Substitución. Exposición de 
motivos 
  
Débese substituir no parágrafo 6 do punto 2 a seguinte 
expresión: 
  
Onde di: "o capital humano" debe poñer "persoas" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº52, ao apartado 2, de Substitución. Exposición de 
motivos 
  
Débese substituir no parágrafo 6 do punto 2 o seguinte texto: 
Onde di: "Neste marco..."  até  "sociedade." polo seguinte: 
  
“Neste eido, as universidades públicas galegas son o espazo 
da democracia.  O envite da investigación e da universidade é 
a democracia, porque a democratización do sentido crítico e do 
saber en permanente actualización permite compartir a 
comprensión do mundo." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº53, ao apartado 2, de Substitución. Exposición de 
motivos 
  
Débese substituir no parágrafo 7 do punto 2 a seguinte 
expresión: 
  
Onde di: "Desde esta perspectiva faise necesario atraer a 
cidadanía..." debe dicir: 
"Desde esta perspectiva faise necesario ofrecer a oportunidade 
á cidadanía..." 
 
__________________________________________ 
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Emenda nº54, ao apartado 2, de Adición. Exposición de 
motivos 
  
Débese substituir o texto do terceiro parágrafo do punto 2 polo 
seguinte: 
  
"O proceso de configuración do sistema universitario galego 
desde 1989 non pode prescindir da necesidade de analizar 
criticamente na súa globalidade a propia natureza do proceso 
de expansión do mapa universitario en Galicia. Porque para 
avanzar, cómpre pararse metodicamente e reflexionar sobre o 
traxecto percorrido. Por iso, cómpre recoñecer o alcance das 
eivas que foron xurdindo e que non foron solventadas debido a 
unha serie de insuficiencias: as que xorden debido a un 
funcionamento que perpetúa condutas propias do noso pasado 
máis recente e que alimentan prácticas nada axeitadas na 
forma de gobernar departamentos, escolas, facultades e 
centros de investigación.  
A forma en que se xestou a incorporación da universidade 
galega ao chamado ‘proceso de Boloña’ foi consecuencia da 
aplicación dunha manipulación informativa e da implantación 
do pensamento único, onde a maquinaria de poder impediu 
que as voces críticas puidesen ser coñecidas pola sociedade 
galega.  
O ‘proceso de Boloña’ é só unha máscara de modernidade 
que, en esencia, supón a consolidación das prácticas herdadas 
do pasado. Unha excesiva e absurda burocratización 
acompaña este ‘proceso de Boloña’. Unha burocratización que 
aplica modelos de xestión empresarial nesa carreira que nos 
leva á mercantilización do ensino superior público. 
Cómpre, polo tanto, afrontar esta realidade antes de seguir cun 
proceso que só dá pasos cara adiante para logo dar enormes 
saltos cara a atrás, tal como acontece hoxe co cuestionamento 
da duración dos graos, da consideración dos másters e dos 
programas de doutoramento.  
A universidade galega non pode vivir sen pensamento crítico e 
complexo, pois esa é, no fondo, unha das súas funcións en 
tanto que elemento que constrúe cidadanía e sociedade.   
A homologación de títulos e a mobilidade do estudantado 
universitario precisan de vontades e ferramentas concretas, 
non de todo un sistema que fai estourar as delicadas bases 
que se puxeran en marcha dentro da Universidade Pública 
Galega. A homologación precisa dunha fórmula de validacións 
informatizada e a mobilidade dunhas bolsas ben provistas.  
Cómpre que entre todos e todas se poñan as condicións para 
que a Universidade dispoña dun financiamento suficiente e 
axeitada para os fins e obxectivos que ten.  
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Debemos poñer en marcha os mecanismos precisos que 
reduzan o número de abandonos do estudantado así como 
mellorar na adecuación entre a oferta e a demanda.  
Traballemos para afortalar o número e nivel de persoal 
investigador, así como as súas condicións de acceso e 
permanencia en tanto que docente investigador.  
Definamos tamén de forma participativa os dereitos, liberdades 
e deberes de todos os membros da comunidade universitaria. 
Unha Universidade sen garantías democráticas non é digna de 
merecer o nome de pública.  
Apliquemos as ferramentas existentes para que a Universidade 
faga un uso responsable dos recursos públicos e propios 
dispoñibles e que dito uso sexa coñecido pola sociedade 
galega, controlado e participado pola propia comunidade 
universitaria, coa cooperación e asesoramento da consellería 
responsable, tendo en conta o principio ético reitor de que a 
Universidade é un servizo público, que debe ser da calidade, 
eficaz e eficiente."  
  
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº55, ao apartado 2, de Adición. Exposición de 
motivos 
  
Débese engadir no parágrafo 5 do punto 2 a seguinte verba:  
 
Despois de: "a través das institucións", engadir: "públicas" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº56, ao apartado 2, de Adición. Exposición de 
motivos 
  
Débese engadir no parágrafo 6 do punto 2 a seguinte verba:  
  
Despois de: "A educación", engadir: "pública" 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Ramón Vázquez Díaz na data 09/04/2013 17:41:08 
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO 

SOCIALISTAS DE GALICIA AO PROXECTO DE LEI DO SISTEMA 

UNIVERSITARIO DE GALICIA (NUM. EXPE. 09/PL-000005). 

 

 

Emenda nº1, de Modificación. Artigo 2 
  
En todo o proxecto de lei, cando apareza a 
expresión:"...SUG..." débese modificar polo seguinte 
contido:"...Sistema universitario de Galicia..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado 1.a bis), de Adición. Artigo 2 
  
Débes engadir unha nova letra a) bis dentro do punto 1. do 
Artigo 2., que quedará redactada co seguinte contido: 
"a bis) A garantía da autonomía universitaria, fundamentada no 
principio de liberdade académica que se manifesta nas 
liberdades de cátedra, de investigación e de estudo." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, ao apartado 1.a ter), de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir unha nova letra a ter) dentro do punto 1. do 
Artigo 2, que quedará redactada co seguinte contido: 
"a ter) O impulso da coordinación, que permita o 
fortalecemento do conxunto das universidades galegas 
respectando a propia identidade de cada unha delas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, ao apartado 1.d, de Modificación. Artigo 2 
  
Débese modificar a letra d) do punto 1. do Artigo 2., que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"d) A promoción do galego, lingua propia de Galicia, como 
idioma vehicular na ensinanza superior e na investigación 
científica." 
__________________________________________ 
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Emenda nº5, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 7 
  
Débese modificar o punto 1. do Artigo 7., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"7. As universidades públicas do Sistema universitario de 
Galicia estrutúranse en campus universitarios, concibidos como 
complexos organizativos territoriais e espazos de integración e 
convivencia dos membros da comunidade universitaria. As 
universidades procurarán a maior adaptación posible dos seus 
órganos de goberno e organización interna á estrutura territorial 
por campus, no marco dos estatutos de cada universidade." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, ao apartado 4, de Modificación. Artigo 7 
  
Débese modificar o punto 4. do Artigo 7., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"4. A Xunta de Galicia fomentará o avance da organización 
territorial das universidades públicas en dirección a unha maior 
especialización, compacidade e calidade da docencia e a 
investigación nos campus." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, ao apartado 2, de Adición. Artigo 8 
  
Débese engadir ao final do punto 2. do Artigo 8., o seguinte 
contido: 
Engadir in fine:"...As universidades poderán ser sé de maís de 
unha escola de doutoramento." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, ao apartado 3, de Supresión. Artigo 8 
  
Débese suprimir no punto 3. do Artigo 8 a seguinte expresión: 
Na terceira liña do punto 3. suprimir:"...internacional..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº9, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 8 
  
Débese modificar o punto 1. do Artigo 8., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
Onde di:"...que atenda á demanda universitaria e á 
dispoñibilidade dos recursos humanos e materiais necesarios, 
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axustándose aos seguintes criterios..." debe dicir:"...que atenda 
á demanda universitaria e as necesidades sociais, axustándose 
aos seguintes criteiros..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 10 
  
Débese modificar o punto 2. do Artigo 10., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"2. A Xunta de Galicia garantirá que a oferta conxunta do 
Sistema universitario de Galicia en termos de titulacións e 
prazas universitarias asegure: 
a) A posibilidade a todos os estudantes de grao de estudar nas 
universidades públicas de Galicia. 
b) A adecuación á demanda efectiva de estudos por parte do 
estudantado, actuando para a adecuación do número de 
prazas ofertada a esa demanda estrutural. 
c) A adecuación da oferta de estudos ás necesidades do 
mercado de traballo." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº11, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 11 
  
Débese modificar o punto 1. do Artigo 11., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"1. Aos únicos efectos do ingreso nos centros universitarios, as 
universidades públicas integrantes do Sistema universitario de 
Galicia constitúense nun distrito único para os estudos de 
grado e máster, mediante acordo entre as mesmas e a 
consellería competente en materia de universidades, a fin de 
evitar a esixencia de diversas probas de avaliación." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº12, de Modificación. Artigo 13 
  
Débese modificar o epígrafe do Artigo 13., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 13. Requisitos xerais para a creación ou recoñecemento 
dunha nova universidade." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, ao apartado a, de Modificación. Artigo 13 
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Débese modificar o apartado a) do Artigo 13., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"a) As universidades, públicas ou privadas, deberán contar cun 
campus integrado por centros e departamentos e estruturas 
docentes necesarias para a organización e desenvolvemento 
de ensinanzas presenciais conducentes, como mínimo, á 
obtención de doce títulos de carácter oficial e validez en todo o 
territorio nacional, dos cales, polo menos oito serán graos 
universitarios, e catro programas de doutoramento. A oferta 
das novas institucións abranguerá, como mínimo catro áreas 
de coñecemento." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº14, ao apartado d, de Modificación. Artigo 13 
  
Débese modificar o apartado d) do Artigo 13, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"d) As universidades deberán contar ao inicio das súas 
actividades cun cadro de persoal docente e investigador 
configurado, polo menos, por un cincuenta por cento do 
profesorado doutor." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº15, ao apartado f, de Supresión. Artigo 13 
  
Débese suprimir no apartado f) do Artigo 13. a seguinte 
expresión: 
Suprimir dende a expresión:"Estas previsións..." ata o final do 
parágrafo:"...en modalidade semipresencial ou virtual." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, ao apartado g, de Modificación. Artigo 13 
  
Débese modificar o apartado g) do Artigo 13., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"g) O catálogo de titulacións ofertadas non poderá ser en 
ningún caso reiterativo respecto das titulacións existentes no 
Sistema universitario de Galicia e se acreditará a achega de 
valor engadido ao Sistema universitario de Galicia con especial 
referencia á internacionalización da súa actividade e a 
avaliación de excelencia das súas propostas de investigación e 
transferencia de coñecemento." 
__________________________________________ 
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Emenda nº17, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 15 
  
Débese modificar o punto 2. do Artigo 15., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"2. A lei de creación ou recoñecemento dunha universidade 
recollerá, entre outros aspectos, as modalidades de control do 
cumprimento permanente dos requisitos xerais e adicionais 
esixidos, así como os motivos que determinen o cese das 
actividades. Corresponderá á consellería competente en 
materia de universidades inspeccionar o cumprimento de ditos 
requisitos e compromisos para cuxo efecto os órganos de 
goberno de todas as universidades, os promotores das 
universidades privadas e os membros da comunidade 
universitaria deberán presentar a colaboración precisa para a 
realización das actividades inspectoras." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº18, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 16 
  
Débese modificar o punto 1. do Artigo 16., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"1. As universidades e centros que non pertenzan ao Sistema 
universitario de Galicia requirirán autorización do Consello da 
Xunta de Galicia, previo informe do Consello Galego de 
Universidades, para impartir na Comunidade Autónoma de 
Galicia ensinanzas conducentes, baixo calquera modalidade, a 
obtención de títulos de carácter oficial e con validez en todo o 
territorio nacional. As titulacións en ningún caso poden ser 
coincidentes en competencias e/ou atribucións profesionais 
coas titulacións ofertadas no Sistema universitario de Galicia. O 
anterior enténdese sen prexuízo do establecido na disposición 
adicional segunda da Lei orgánica de universidades e dos 
requisitos para unha maior garantía dos usuarios do servizo da 
educación superior universitaria poida establecerse 
regulamentariamente." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº19, ao apartado 2, de Adición. Artigo 16 
  
Débese engadir no punto 2 do Artigo 16., a seguinte expresión: 
Despois de:"...á consellería competente en materia de 
universidades,..." engadir:"...e da publicación do título e do seu 
plan de estudos no Diario Oficial de Galicia,..." 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, ao apartado 5, de Supresión. Artigo 17 
  
Débese suprimir o punto 5. do Artigo 17. 
Suprimir todo o punto 5. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, ao apartado 5, de Modificación. Artigo 18 
  
Débese modificar no punto 5. do Artigo 18 a seguinte 
expresión: 
Onde di:"...un informe sobre a dispoñibilidade dos recursos 
humanos, económicos e materiais que esixa o 
desenvolvemento das súas actividades, ..." debe dicir:"...un 
informe sobre os recursos humanos, económicos e materiais 
necesarios para o desenvolvemento das súas actividades, ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº22, ao apartado 2.a, de Modificación. Artigo 21 
  
Débese modificar a letra a) do punto 2. do Artigo 21., que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"a) A relación de ensinanzas universitarias de carácter oficial 
que se impartirán no centro adscrito e os plans de estudos de 
cada unha delas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº23, ao apartado 2.b, de Modificación. Artigo 21 
  
Débese modificar a letra b) do punto 2. do Artigo 21, que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"b) O plan de docencia, no cal constará o número de postos 
para o alumnado, o cadro de persoal docente e de 
administración e servizos, financiamento e réxime económico 
desde o inicio ata a súa implantación." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº24, ao apartado 2.b bis), de Adición. Artigo 21 
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Débese engadir unha nova letra b bis) despois da letra b no 
punto 2. do Artigo 21., que quedará redactada co seguinte 
contido: 
"b bis) Os compromisos de financiamento con referencia as 
achegas das entidades fundadoras, así como os resultados 
económicos estimados, o seu desenvolvemento no tempo e as 
previsións de inversión dos beneficios obtidos, no seu caso. 
Igualmente contemplará os compromisos necesarios para 
garantir o cumprimento dos requisitos da permanencia de 
funcionamento, de viabilidade do proxecto, do destino dos 
recursos e de incompatibilidade do persoal docente, nos 
termos descritos na Lei orgánica de universidades e nesta lei 
para as universidades privadas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº25, ao apartado 1, de Supresión. Artigo 21 
  
Débese suprimir no punto 1. do Artigo 21., a seguinte 
expresión: 
Na primeira liña do punto 1., suprimir a expresión:"...ou 
privada..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº26, de Modificación. Artigo 23 
  
Débese modificar os puntos 1. e 2. do Artigo 23., que quedarán 
redactados co seguinte contido: 
"Se con posterioridade ao inicio das súas actividades, A Xunta 
de Galicia apreciase que un centro universitario adscrito a unha 
universidade incumpre os requisitos esixidos polo ordenamento 
xurídico ou os compromisos adquiridos e non atendera aos 
requirimentos da universidade de adscrición ou dos órganos 
competentes da Comunidade Autónoma, a consellería 
competente en materia de universidades poderá acordar a 
suspensión temporal da adscrición, previa audiencia do titular 
do centro adscrito. A resolución de suspensión provisional 
establecerá os seus efectos en relación co alumnado afectado 
e as actividades do centro." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº27, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 29 
  
Débese modificar o punto 3. do Artigo 29, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
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"3. Corresponde á consellería competente en materia de 
universidades autorizar o establecemento en  Galicia dos 
centros e ensinanzas referidos nesta sección, co informe previo 
da Conferencia Xeral de Política Universitaria, e do Consello 
Galego de Universidades, e estará vinculada ás necesidades 
de programación xeral do ensino universitario. Así mesmo a  
autorización requirirá o  informe previo do Ministerio de  
Asuntos Exteriores,   sen   prexuízo   do establecido   nos   
tratados   ou   convenios internacionais subscritos por España 
ou, se é o caso, da aplicación do principio de reciprocidade." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº28, de Modificación. Artigo 34 
  
Débese modificar o Artigo 34., que quedará redactado co 
seguinte contido: 
"Artigo 34. Promoción 
Co fin de favorecer a cohesión social, o equilibrio territorial e a 
igualdade de acceso aos estudos superiores universitarios, a 
Xunta de Galicia poderá incentivar a impartición de ensinanzas 
universitarias na modalidade non presencial por parte das 
universidades do Sistema universitario de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº29, de Adición. Artigo 34 
  
Adición dun novo parágrafo dentro do Artigo 34, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"A Xunta de Galicia establecerá os mecanismos para acadar os 
fondos necesarios para poñer en marcha as titulacións na 
modalidade non presencial nas universidades do Sistema 
universitario de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº30, de Adición. Artigo 36 
  
Débese engadir un novo parágrafo dentro do Artigo 36., que 
quedará redactado co seguinte contido: 
"As titulacións ofertadas non poderán ser, en ningún caso, 
coincidentes en competencias e/ou atribucións profesionais 
coas titulacións ofertadas polas universidades do Sistema 
universitario de Galicia." 
__________________________________________ 
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Emenda nº31, de Modificación. Capítulo VII 
  
Débese modificar o epígrafe do Capítulo VII, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Capítulo VII. Inspección, restablecemento da legalidade, 
infraccións e sancións." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº32, de Adición. Sección 1.ª Disposicións xerais 
  
Débese engadir un novo Artigo 36 bis. (despois da Sección 1.ª 
no Capítulo VII), que quedará redactado co seguinte contido: 
"Artigo 36 bis. Inspección 
A consellaría competente en materia de universidades realizará 
as actividades de inspección para vixiar os comportamentos 
que poidan dar lugar á revogación dos actos de aprobación, 
recoñecemento, adscrición ou autorización ou á imposición de 
sancións ou ao exercicio doutras potestades de 
restablecemento da legalidade.  En especial, vixiará: 
a) Que se cumpren os requisitos, condicións e compromisos 
establecidos ao crear ou recoñecer universidades ou ao 
aprobar a creación de centros ou a súa adscrición, ou para a 
impartición de ensinanzas, en especial das que o sexan 
conforme a sistemas educativos estranxeiros. 
b) Que só se utilice a denominación de universidade, ou as 
propias dos centros, ensinanzas, títulos universitarios de 
carácter oficial e validez en todo o territorio nacional ou títulos 
universitarios non oficiais, cando se cumpran os requisitos para 
iso, e que non se utilicen tampouco denominacións que poidan 
inducir a confusión cos anteriores.   
c) Que só impartan ensinanzas conducentes á obtención de 
títulos de grao as facultades e escolas das universidades 
públicas ou privadas, ou os centros equivalentes públicos ou 
privados adscritos a unha delas, que conten cos actos 
administrativos necesarios e cumpran os requisitos legal ou 
regulamentariamente esixidos. 
d) Que as ensinanzas conducentes á obtención de títulos de 
máster ou de doutorado só as impartan as mesmas facultades, 
escolas, institutos universitarios de investigación ou outros 
centros propios das universidades ou adscritos a elas que 
conten cos actos administrativos necesarios e cumpran os 
requisitos legal ou regulamentariamente esixidos. 
e) Que só os centros a que se refiren os apartados anteriores 
impartan ensinanzas para a obtención doutros títulos aos que 
se dea a cualificación de universitarios. 
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f) Que se respecten as regras sobre publicidade de 
universidades, centros, títulos e ensinanzas a que se refire esta 
lei." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº33, de Adición. Sección 1.ª Disposicións xerais 
  
Débese engadir un novo Artigo 36 ter. (despois da Sección 1.ª 
no Capítulo VII), que quedará redactado co seguinte contido: 
"Artigo 36 ter. Persoal inspector 
Os funcionarios aos que se habilite polo titular da consellaría 
competente en materia de universidades para realizar as 
funcións de inspección terán para estes efectos a condición de 
autoridade e as súas actas terán valor probatorio." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº34, de Adición. Sección 1.ª Disposicións xerais 
  
Débese engadir un novo Artigo 36 quater. (despois da Sección 
1.ª no Capítulo VII), que quedará redactado co seguinte 
contido: 
"Artigo 36 quater. Deber de colaboración  
Os titulares dos órganos de goberno de todas as universidades 
e centros propios e adscritos, públicos e privados, os 
promotores das universidades privadas ou centros adscritos, e 
todos os membros das respectivas comunidades universitarias, 
así como todos os que interveñan nas actividades reguladas 
nesta lei, haberán de prestar a colaboración precisa para a 
realización das actividades de inspección e, en especial, 
subministrarán a información que se lles requira e permitirán o 
acceso ás dependencias e a toda a documentación en canto 
sexa necesario para comprobar o cumprimento dos deberes e 
prohibicións a que están sometidos." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº35, de Adición. Sección 1.ª Disposicións xerais 
  
Débese engadir un novo Artigo 36 quintus. (despois da Sección 
1.ª no Capítulo VII), que terá o seguinte contido: 
"Artigo 36 quintus. Infraccións 
1.Constitúen infraccións administrativas en materia de 
ensinanzas universitarias as accións e omisións tipificadas na 
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presente lei. As infraccións cualifícanse como moi graves, 
graves e leves en función da natureza da contravención, da 
súa transcendencia e repercusión e, no seu caso, da 
reincidencia nas mesmas condutas sancionables. 
2. Serán responsables das infraccións todas as persoas físicas 
ou xurídicas que realicen as condutas tipificadas como 
infracción. No caso de persoas xurídicas, serán responsables 
subsidiarios do pagamento das sancións pecuniarias que 
ocupen os seus órganos de goberno ou administración. 
3.Terán a consideración de infraccións de carácter moi grave: 
a. A impartición de ensinanzas universitarias na Comunidade 
Autónoma de Galicia sen a preceptiva autorización. 
b. A posta en funcionamento ou o cesamento das actividades 
dun centro ou universidade sen obter previamente a 
autorización administrativa pertinente. 
c. O incumprimento por parte das universidades, 
posteriormente ao inicio das súas actividades, da normativa 
aplicable. 
d. O incumprimento por parte dos centros estranxeiros 
autorizados das condicións xerais aplicables. 
e. A publicidade enganosa respecto á existencia de 
autorización para a impartición de estudos universitarios ou ás 
condicións desta. 
f. A falta de veracidade na memoria xustificativa que tivese sido 
determinante na concesión da autorización. 
g. O incumprimento dos índices de calidade establecidos na 
normativa vixente no referente ao persoal docente e de 
administración e servizos, e aos espazos docentes e 
investigadores. 
h. Impartir estudos de nivel universitario nas instalacións 
autorizadas para ensinanzas de distinto nivel. 
i. O impedimento, a obstrución ou a dificultade formulada para 
o exercicio das funcións de inspección e seguimento, pola 
consellaría competente en materia de universidades da 
Comunidade Autónoma de Galicia, da actividade dos centros. 
j. A reincidencia nas infraccións graves. 
k. As accións e omisións consideradas no apartado seguinte, 
sempre que o incumprimento ou os prexuízos fosen moi 
graves. 
4.Terán a consideración de infraccións de carácter grave: 
a. A utilización indebida das denominacións reservadas 
legalmente a universidades, centros, titulacións e ensinanzas 
ou o uso de denominacións que induzan a confusión con elas. 
b. O funcionamento de universidades ou centros sen cumprir 
os trámites necesarios para iso. 
c. A impartición de ensinanzas sen cumprir os trámites 
necesarios para iso. 
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d. O cambio na titularidade de universidades ou centros sen a 
comunicación previa requirida ou en contra da oposición 
administrativa. 
e. Non informar os estudantes, ao matricularse en ensinanzas 
autorizadas pola Comunidade Autónoma de Galicia conforme a 
sistemas educativos estranxeiros, que os títulos que obteñan 
non son homologables automaticamente aos españois. 
f. A publicidade, información ou promoción contraria ao 
establecido na presente lei 
g. O incumprimento doloso dos requirimentos que puidesen 
derivarse do disposto nesta lei. 
h. A obstrución ao labor inspector. 
5.Terán a consideración de infraccións de carácter leve: 
a. A impartición de ensinanzas universitarias sen a autorización 
que para a posta en funcionamento deba expedir a 
administración, unha vez que consten no expediente todos os 
informes favorables e estando pendente de publicación a 
norma que o autorice. 
b. Calquera outras infraccións en materia de estudos 
universitarios que non teñan a consideración de graves ou moi 
graves." 
 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº36, de Adición. Sección 1.ª Disposicións xerais 
  
Débese engadir un novo Artigo 36 sextus. (despois da Sección 
1.ª no Capítulo VII), que quedará redactado co seguinte 
contido: 
"Artigo 36 sextus. Sancións 
1.A comisión das infraccións que se contemplan nesta lei dará 
lugar á imposición das seguintes sancións, máis, se é o caso, 
comiso do beneficio obtido coa infracción e amoestación 
publicadas a custa do infractor no Diario Oficial de Galicia e en 
dous xornais de difusión rexional e local no ámbito territorial 
que se sitúe: 
a. No caso de infraccións moi graves: multa de 25.001 euros 
ata 500.000 euros. 
b. No caso de infraccións graves: multa de 10.001 euros ata 
25.000 euros. 
c. No caso de infraccións leves: multa de ata 10.000 euros. 
2.As sancións serán impostas pola persoa titular da consellaría 
competente en materia de universidades, que poderá tamén 
adoptar medidas provisionais para garantir o interese xeral e a 
eficacia da resolución que puidese recaer. 
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3.En canto á extensión da sanción correspondente en cada 
caso, concorrencia de infraccións e procedemento, estarase ao 
establecido na Lei de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común. O réxime 
de prescrición será o establecido nesa lei para as infraccións e 
sancións graves. 
4.En todo caso, cando non se conte cos actos en cada caso 
necesarios e ata que se obtivesen, a consellaría competente en 
materia de universidades acordará motivadamente, sen 
carácter sancionador e nos casos e na medida que resulte 
preciso para salvagardar o interese xeral e asegurar a eficacia 
da resolución que puidese recaer, o peche de establecementos 
ou o cesamento de actividades ou o de uso de denominacións 
reservadas. 
5.Para a execución forzosa das medidas de peche ou 
cesamento de actividades adoptadas en resolución ou como 
medidas provisionais en virtude do disposto nesta lei, poderán 
impoñerse pola consellaría multas coercitivas de entre 500 e 
1.000 euros por cada día de incumprimento, sen prexuízo de 
acudir a outros medios, incluída a compulsión sobre as 
persoas. 
6.Por decreto da Xunta de Galicia poderanse introducir 
especificacións ou graduacións ao cadro de infraccións e 
sancións establecidas neste artigo ou concrecións sobre as 
persoas físicas e xurídicas responsables, así como normas 
complementarias sobre inspección, medidas de peche ou 
cesamento de actividades e a súa execución forzosa." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº37, de Supresión. Artigo 37 
  
Débese suprimir todo o Artigo 37. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº38, de Supresión. Artigo 38 
  
Débese suprimir todo o Artigo 38. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº39, de Supresión. Artigo 39 
  
Débese suprimir todo o Artigo 39. 
__________________________________________ 
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Emenda nº40, de Supresión. Artigo 40 
  
Débese suprimir todo o Artigo 40. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº41, de Supresión. Artigo 41 
  
Débese suprimir todo o Artigo 41. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº42, de Supresión. Artigo 42 
  
Débese suprimir todo o Artigo 42. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº43, de Supresión. Artigo 43 
  
Débese suprimir todo o Artigo 43. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº44, de Supresión. Artigo 44 
  
Débese suprimir todo o Artigo 44. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº45, de Supresión. Artigo 45 
  
Débese suprimir todo o Artigo 45. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº46, de Supresión. Artigo 46 
  
Débese suprimir todo o Artigo 46. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº47, de Supresión. Artigo 47 
  
Débese suprimir todo o Artigo 47. 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº48, de Supresión. Artigo 48 
  
Débese suprimir todo o Artigo 48. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº49, de Supresión. Artigo 49 
  
Débese suprimir todo o Artigo 49. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº50, de Supresión. Artigo 50 
  
Débese suprimir todo o Artigo 50. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº51, de Supresión. Artigo 51 
  
Débese suprimir todo o Artigo 51. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº52, de Supresión. Artigo 52 
  
Débese suprimir todo o Artigo 52. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº53, ao apartado b.4 bis), de Adición. Artigo 54 
  
Débese engadir un novo punto 4 bis. dentro da letra b) do 
Artigo 54., que quedará redactado co seguinte contido: 
"4 bis. A avaliación da eficacia, eficiencia e rendemento das 
actividades, estruturas e servizos universitarios para conseguir 
a mellora da calidade e excelencia docente investigadora e 
xestión das universidades integrantes do Sistema universitario 
de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº54, ao apartado b.7, de Modificación. Artigo 54 
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Débese modificar o punto 7. da letra b) do Artigo 54., que 
quedará redactado co seguinte contido: 
"7. A adecuación da oferta de becas e axudas ao estudo as 
demandas sociais." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº55, ao apartado c, de Modificación. Artigo 54 
  
Débese modificar a letra c) do Artigo 54., que quedará 
redactada co seguinte contido: 
"c) A promoción e realización de actividades e estudos 
conxuntos nos diferentes campos da docencia, a investigación, 
a innovación, a xestión e a difusión da cultura, a ciencia e a 
tecnoloxía." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº56, ao apartado e, de Supresión. Artigo 54 
  
Débese suprimir na penúltima liña da letra e) do Artigo 54., a 
seguinte expresión: 
Suprimir in fine dende:"..., intercambios de persoal..." ata ao 
final:"...accións conxuntas nos ámbitos xa sinalados." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº57, ao apartado e bis), de Adición. Artigo 54 
  
Débese engadir unha nova letra e bis) no Artigo 54., que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"e bis) O impulso a colaboración entre as universidades do 
Sistema universitario de Galicia para levar adiante accións 
conxuntas en docencia, investigación e innovación, 
intercambios de persoal e recursos." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº58, ao apartado e ter), de Adición. Artigo 54 
  
Débese engadir unha nova letra e ter) no Artigo 54., que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"e ter) A promoción da colaboración entre as universidades, 
administracións e entidades públicas e privadas para conseguir 
a adecuada integración dos estudantes e egresados 
universitarios dentro do tecido produtivo e o mercado laboral." 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº59, ao apartado e quater), de Adición. Artigo 54 
  
Débese engadir unha nova letra e quater) no Artigo 54, que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"e quater) Calquera outro que tenda a mellorar a eficacia e 
eficiencia do Sistema universitario de Galicia respectándose o 
ámbito da autonomía universitario." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº60, de Adición. Artigo 54 
  
Débese engadir un novo Artigo 54 bis. (inmediatamente 
despois do Artigo 54.), que quedará redactado co seguinte 
contido: 
"Artigo 54 bis. Planificación do Sistema universitario de Galicia. 
1. “A Xunta de Galicia levará a cabo unha planificación  
universitaria plurianual como instrumento de programación, 
coordinación e ordenación do servizo público de educación 
superior universitaria que ofrecen as universidades do Sistema 
universitario de Galicia. 
2. “A programación universitaria será elaborada por la 
consellería competente en materia de universidades por 
períodos plurianuais,  cunha duración no inferior a tres anos. 
Debe ter en conta para elaborala as demandas das 
universidades e debe basearse en criterios coñecidos polas 
universidades e polo Consello Galego de Universidades, e 
deberá considerar ao menos os seguintes puntos: 
a) A necesidade de titulacións e competencias especializadas 
da sociedade e o tecido produtivo galegos. 
b) A evolución da demanda de estudos superiores 
universitarios e as necesidades de investigación. 
c) O equilibrio territorial, nun marco de eficacia na utilización 
dos medios materiais e dos recursos humanos do Sistema 
universitario de Galicia.  
d) A especialización e diversificación universitaria nun contexto 
de cooperación interuniversitaria." 
 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº61, ao apartado 1, de Adición. Artigo 55 
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Débese engadir no punto 1. do Artigo 55., a seguinte 
expresión: 
Na primeira liña despois de:·... é o órgano colexiado de 
consulta" engadir o seguinte:"participación na planificación e ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº62, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 56 
  
Débese modificar o punto 2. do Artigo 56., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"2. Informar sobre os anteproxectos de lei, proxectos de 
regulamentos e normas en xeral que afecten o Sistema 
universitario de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº63, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 56 
  
Débese modificar o punto 3. do Artigo 56., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"3. Coñecer, asesorar e informar a programación e inversións 
da Xunta de Galicia no Sistema universitario de Galicia e os 
seus criterios de aplicación e, en particular, o Plan de 
financiamento." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº64, ao apartado 6, de Adición. Artigo 56 
  
Débese engadir no punto 6. do Artigo 56., a seguinte 
expresión: 
Na segunda liña do punto 6. despois de:"..., que se impartan en 
calquera modalidade, ..." engadir o seguinte:"...tanto nas 
universidades públicas como privadas, ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº65, ao apartado 8, de Adición. Artigo 56 
  
Débese engadir ao principio do punto 8. do Artigo 56., a 
seguinte expresión: 
Engadir ao principio, despois de:"Coñecer..." o seguinte:"...e 
informar..." 
__________________________________________ 
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Emenda nº66, ao apartado 12 bis), de Adición. Artigo 56 
  
Débese engadir un novo punto 12 bis. no Artigo 56., que 
quedará redactado co seguinte contido: 
"12 bis. Informar preceptivamente a planificación da Xunta de 
Galicia en materia de investigación, desenvolvemento e 
innovación." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº67, ao apartado 12 ter), de Adición. Artigo 56 
  
Débese engadir un novo punto 12 ter. no Artigo 56., que 
quedará redactado co seguinte contido: 
"12 ter. Informar en relación cos criterios, indicadores e bases 
comúns que se utilicen para a avaliación da calidade das 
universidades galegas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº68, ao apartado 12 quater), de Adición. Artigo 56 
  
Débese engadir un novo punto 12 quater. no Artigo 56., que 
quedará redactado co seguinte contido: 
"12 quater. Coñecer os informes e estudos elaborados pola 
Axencia de Calidade do Sistema universitario de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº69, ao apartado 1.c, de Supresión. Artigo 58 
  
Débese suprimir toda a letra c) do punto 1. do Artigo 58. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº70, ao apartado 1.d, de Modificación. Artigo 58 
  
Débese modificar a letra d) do punto 1. do Artigo 58., que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"d) Un representante da consellería competente en materia de 
investigación e desenvolvemento." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº71, ao apartado 1.h, de Modificación. Artigo 58 
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Débese modificar ao principio da letra h) do punto 1. do Artigo 
58., a seguinte palabra: 
Ao principio, onde di:"Catro membros..." debe dicir:"Seis 
membros..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº72, ao apartado 2, de Adición. Artigo 60 
  
Débese engadir un novo parágrafo dentro do punto 2. do Artigo 
60, que quedará redactado co seguinte contido: 
"O Pleno designará entre os seus membros aos integrantes da 
Comisión de Titulacións e Centros e da Comisión de 
Financiamento e Inversións das que formarán parte, en todo 
caso, os reitores/as e unha parte dos membros designados 
polo Parlamento de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº73, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 61 
  
Débese modificar na primeira liña do punto 2. do Artigo 61, a 
seguinte expresión: 
Onde di:"...polo menos unha vez por cuadrimestre, e poderá 
facelo..." debe dicir:"...polo menos unha vez por trimestre, e 
poderá facelo..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº74, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 62 
  
Débese modificar o punto 2. do Artigo 62., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"2. O/A vicepresidente do Consello Galego de Universidades 
será elixido por votación dos seus membros de entre aqueles 
que representen á comunidade universitaria." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº75, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 66 
  
Débese modificar o punto 1. do Artigo 66, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
Onde di:"As universidades públicas do SUG constituirán un 
consorcio interuniversitario..." debe dicir:"As universidades 
públicas do Sistema universitario de Galicia poderán constituír 
un consorcio interuniversitario..." 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº76, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 66 
  
Débese modificar o punto 3. do Artigo 66., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"3. Poderán exercer por delegación as competencias e 
potestades administrativas das administracións consorciadas 
sempre que esta facultade se contemple nos estatutos das 
universidades partícipes." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº77, ao apartado 4 bis), de Adición. Artigo 66 
  
Débese engadir un novo punto 4 bis. no Artigo 66., que 
quedará redactado co seguinte contido: 
"4 bis. A Xunta de Galicia fará as achegas financeiras 
necesarias para o correcto funcionamento do Consorcio 
Interuniversitario Galego e para a consecución dos fins 
anteriormente expostos." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº78, ao apartado 6, de Supresión. Artigo 67 
  
Débese suprimir todo o punto 6. do Artigo 67. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº79, de Modificación. Capítulo II 
  
Débese modificar o epígrafe do Capítulo II, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Da Axencia para a Calidade do Sistema universitario de 
Galicia" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº80, de Modificación. Capítulo II 
  
En todo o proxecto de lei, cando apareza a 
expesión:"...ACSUG..." débese modificar pola 
expresión:"...Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 
de Galicia..." 
__________________________________________ 
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Emenda nº81, de Modificación. Artigo 69 
  
Débese modificar o epígrafe do Artigo 69., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 69. Natureza" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº82, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 69 
  
Débese modificar o punto 1. do Artigo 69., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"1. A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 
Galicia se constitúe como unha axencia pública autónoma,  
dotada de personalidade xurídica propia e a súa actividade 
queda suxeita ás normas que rexen a organización, o 
funcionamento e a actuación das administracións públicas. 
   
A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
é a entidade encargada de promover a mellora da calidade no 
Sistema universitario de Galicia e desenvolverá a súa 
actividade de acordo cos principios de competencia técnica e 
científica, legalidade e seguridade xurídica, independencia e 
transparencia, atendendo aos criterios de actuación usuais 
destas institucións no ámbito internacional." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº83, ao apartado 3, de Supresión. Artigo 69 
  
Débese suprimir todo o punto 3. do Artigo 69. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº84, de Adición. Artigo 69 
  
Débese engadir un novo Artigo 69 bis (inmediatamente despois 
do Artigo 69), que quedará redactado co seguinte contido: 
"Artigo 69 bis. Funcións 
A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
realizará, no ámbito da Comunidade Autónoma, as funcións de 
emisión de informes,avaliación, certificación e acreditación, 
previstas na Lei orgánica 6/2001, de universidades, na súa 
redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola 
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que se modifica á anterior, así como calquera outra función 
análoga que sexa propia do ámbito da garantía da calidade 
universitaria que lle poida ser atribuída pola normativa que 
resulte de aplicación. 
1. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, serán 
funcións da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 
de Galicia: 
a) A avaliación dos ensinos conducentes á obtención dos 
títulos oficiais e propios que imparten as 
universidades e os centros docentes públicos e privados de 
ensino superior. 
b) A certificación da calidade dos ensinos, da xestión e das 
actividades das universidades. 
c) A avaliación para aprobación e implantación de plans de 
estudos. 
d) A avaliación dos centros docentes establecidos en Galicia 
que impartan ensinanzas, de acordo con sistemas educativos 
estranxeiros conducentes á obtención de títulos de educación 
superior universitaria. 
e) A avaliación, certificación e acreditación dos sistemas de 
garantía interna de calidade das universidades. 
f) A emisión das avaliacións e informes pertinentes para a 
contratación, prórroga, promoción ou continuidade do 
profesorado universitario das universidades integrantes do 
Sistema universitario de Galicia no desempeño das súas 
funcións. 
g) A avaliación dos méritos individuais e da actividade 
desenvolvida polo persoal docente e investigador, funcionario e 
contratado, das universidades integrantes do Sistema 
universitario de Galicia para a asignación de complementos 
retributivos e demais incentivos que se establezan. 
h) A avaliación das actividades, os programas, os servizos e a 
xestión das universidades e dos centros de ensino superior. 
i) A promoción da avaliación e da comparación de criterios de 
calidade no marco europeo e internacional. 
j) A elaboración de estudos para a mellora e a innovación dos 
modelos de avaliación, certificación 
e acreditación. 
k) A emisión de informes de avaliación dirixidos ás 
universidades, á Administración educativa, aos 
axentes sociais e á sociedade en xeral. 
l) O asesoramento da Administración educativa, as 
universidades e demais institucións no ámbito 
propio das súas funcións. 
m) O establecemento de vínculos de cooperación e 
colaboración con outras axencias estatais, autonómicas e 
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internacionais que teñan atribuídas funcións de avaliación, 
acreditación e certificación. 
n) As tarefas que lle sexan encargadas, polo departamento ou 
departamentos competentes en materia de universidades e en 
materia de investigación, desenvolvemento e innovación e 
polas universidades. 
ñ) A realización de análises ou avaliacións das necesidades ou 
demandas de determinados sectores 
empresariais ou de produción, a cargo da entidade pública ou 
privada que solicite os seus servizos, 
sempre e cando as avaliacións solicitadas sexan de interese 
dentro dos obxectivos e o ámbito de actuación da Axencia para 
a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. 
2. Para o desenvolvemento dos seus fins, a Axencia para a 
Calidade do Sistema Universitario de Galicia actuará de acordo 
cos principios de coordinación e colaboración cos órganos de 
avaliación externa que existan ou se constitúan a nivel estatal 
autonómico para fins similares nos seus ámbitos respectivos, 
nos termos previstos pola lexislación orgánica de 
universidades. 
3. A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 
Galicia tenderá, no exercicio das súas funcións, a incorporar os 
criterios, recomendacións e directrices de boas prácticas da 
Asociación Europea para a Garantía de Calidade na Educación 
Superior (ENQA), así como doutros organismos internacionais 
de recoñecido prestixio no eido da calidade da educación 
superior." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº85, de Supresión. Artigo 71 
  
Débese suprimir todo o Artigo 71. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº86, de Supresión. Artigo 72 
  
Débese suprimir todo o Artigo 72. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº87, de Supresión. Artigo 73 
  
Débese suprimir todo o Artigo 73. 
__________________________________________ 
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Emenda nº88, ao apartado 2.c, de Modificación. Artigo 75 
  
Débese modificar a letra c) do punto 2. do Artigo 75., que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"c) Promover a colaboración da sociedade no financiamento da 
universidade, canalizando e adoptando as iniciativas de apoio 
económico, captación de recursos externos e mecenado a 
universidade por parte de persoas físicas e entidades." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº89, ao apartado 3.d, de Modificación. Artigo 77 
  
Débese modificar a letra d) do punto 3 do Artigo 77., que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"d) Tres membros designados polos sindicatos máis 
representativos no territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº90, ao apartado 3.e, de Modificación. Artigo 77 
  
Débese modificar a letra e) do punto 3. do Artigo 77., que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"e) Tres membros designados polas organizacións 
empresariais máis representativas dos sectores estratéxicos da 
economía galega na área de influencia da universidade." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº91, ao apartado 3.e bis), de Adición. Artigo 77 
  
Débese engadir unha nova letra e bis) no punto 3. do Artigo 
77., que quedará redactada co seguinte contido: 
"e bis) Un representante da Asociación de antigos alumnos da 
universidade." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº92, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 83 
  
Débese modificar no punto 1. do Artigo 83, a seguinte 
expresión: 
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Onde di:"...en materia de universidades, logo de comunicación 
ao/á reitor/a da universidade." debe dicir:"...en materia de 
universidades, logo de recabar a opinión do reitor ou reitora da 
Universidade ao respecto do Rectorado de cada unha das 
universidades." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº93, de Modificación. Artigo 89 
  
Débese modificar o Artigo 89., que quedará redactado co 
seguinte contido: 
"Artigo 89. A lingua 
1. O galego é a lingua propia das universidades de Galicia e, 
polo tanto, a lingua de uso normal nas súas actividades. 
2. O galego é a lingua oficial da universidades de Galicia, como 
o é tamén o castelán.  O uso das linguas oficiais nas 
universidades galegas rexerase pola Lei 3/1983, do 15 de xuño 
de normalización lingüística e polo que dispoñan as normas 
propias das universidades. 
3. A Xunta de Galicia é as universidades promoverán o 
coñecemento e o uso do galego entre todos os integrantes da 
comunidade universitaria. Os docentes universitarios, agás o 
profesorado invitados ou en situación análoga, procurarán 
coñecer suficientemente o galego para  facer real e efectivo o 
dereito de elección de lingua de tódolos universitarios. 
4. O uso do galego na actividade docente e investigadora 
terase en conta para o recoñecemento de méritos 
individualizados e de aqueles outros que poidan engadir as 
normas propias de cada universidade." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº94, de Adición. Capítulo II 
  
Débese engadir unha sección 1.ª entre o Capítulo II e o Artigo 
92, que quedará redactada co seguinte contido: 
"Sección 1.ª Persoal docente e investigador" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº95, ao apartado 1, de Supresión. Artigo 93 
  
Débese suprimir todo o punto 1. do Artigo 93. 
__________________________________________ 
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Emenda nº96, de Supresión. Artigo 95 
  
Débese suprimir todo o punto 2. do Artigo 95. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº97, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 96 
  
Débese modificar o punto 1. do Artigo 96., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"1. As universidades do Sistema universitario de Galicia 
prestarán especial atención ao dereito de conciliación da vida 
familiar e laboral do seu persoal docente e investigador." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº98, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 96 
  
Débese suprimir todo o punto 2. do Artigo 96. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº99, ao apartado 3, de Supresión. Artigo 96 
  
Débese suprimir o punto 3. do Artigo 96. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº100, ao apartado 4, de Supresión. Artigo 96 
  
Débese suprimir todo o punto 4. do Artigo 96. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº101, ao apartado 1 bis), de Adición. Artigo 96 
  
Débese engadir un novo punto 1 bis. no Artigo 96, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"1 bis. No Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes de cada universidade articularanse medidas 
que garantan a conciliación da vida familiar e laboral." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº102, de Adición. Artigo 96 
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Débese engadir un novo Artigo 96 bis. (inmediatamente 
despois do Artigo 96), que quedará redactado co seguinte 
contido: 
"Artigo 96 bis. Réxime xurídico xeral do persoal docente e 
investigador 
1. Os funcionarios e funcionarias dos corpos docentes 
universitarios e os funcionarios e funcionarias interinos 
rexeranse pola Lei orgánica de universidades e disposicións de 
desenvolvemento, pola lexislación xeral de funcionarios que 
lles sexa de aplicación, así como polos estatutos da 
universidade respectiva.  
2. O persoal docente e investigador contratado rexerase polo 
disposto na Lei orgánica de universidades, na presente lei e 
nas súas respectivas disposicións de desenvolvemento, así 
como polos estatutos das universidades, a lexislación laboral e 
o Estatuto Básico do Empregado Público, no que proceda e os 
convenios colectivos que lle sexan de aplicación." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº103, de Adición. Artigo 96 
  
Débese engadir una nova Sección 3.ª bis., que quedará 
redactada co seguinte contido: 
"Sección 3ª bis. Persoal docente e investigador contratado." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº104, de Adición. Artigo 96 
  
Débese engadir un novo Artigo 96 ter., que quedará redactado 
co seguinte contido: 
"Artigo 96 ter. Clases e modalidades de contratación 
1. As universidades públicas poderán contratar, en réxime 
laboral, profesorado nas condicións que establezan os seus 
estatutos, esta lei e demais normativa de aplicación, dentro das 
súas previsións orzamentarias, con arranxo ás seguintes 
modalidades:  
a) Axudantes, de entre quen sexan admitidos ou estean en 
condicións de ser admitidos nos estudos de doutorado, e coa 
finalidade principal de completar a súa formación investigadora 
e docente.  
b) Profesorado axudante doutor, de entre doutores e doutoras 
que dispoñan de avaliación positiva da súa actividade por parte 
da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
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ou da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e 
Acreditación. 
c) Profesorado contratado doutor, de entre doutores e doutoras 
avaliados positivamente pola Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario de Galicia ou a Axencia Nacional de 
Avaliación da Calidade e Acreditación.  
d) Profesorado contratado doutor con vinculación clínica ao 
Sistema Sanitario Público de Galicia, de entre doutores e 
doutoras avaliados positivamente pola Axencia para a Calidade 
do Sistema Universitario de Galicia ou a Axencia Nacional de 
Avaliación da Calidade.  
e) Profesorado asociado a tempo parcial, de entre especialistas 
de recoñecida competencia, adquirida durante polo menos 3 
anos, que acrediten exercer a súa actividade fora do ámbito 
académico universitario e que manteñan a súa actividade 
profesional durante a totalidade da súa período de 
contratación.  
f) Profesorado visitante, dividido en dúas modalidades: o 
profesorado visitante ordinario e o profesorado ou visitante 
extraordinario.   
O profesorado visitante ordinario será contratado de entre 
profesorado e investigadores ou investigadoras de recoñecido 
prestixio, procedentes doutras universidades e centros de 
investigación públicos e privados, tanto españois como 
estranxeiros, que manteñan o seu vinculación laboral ou 
funcionarial cos centros de procedencia e obteñan a 
correspondente licenza dos mesmos. As funcións do 
profesorado visitante, cuxa actividade poderá ser docente ou 
investigadora, serán as establecidas polos estatutos da 
universidade e as que, de acordo con estes, póidanse prever 
especificamente nos seus respectivos contratos.  
O profesorado visitante extraordinario será contratado de entre 
universitarios ou profesionais de singular prestixio e moi 
destacado recoñecemento no mundo académico, cultural ou 
empresarial. As funcións e condicións económicas do 
profesorado visitante extraordinario serán as establecidas polas 
respectivas Universidades e as que se poidan prever 
especificamente nos seus respectivos contratos.  
g) Profesorado colaborador, entre diplomados, arquitectos 
técnicos ou enxeñeiros técnicos avaliados positivamente pola 
Axencia para a calidade do Sistema Universitario de Galicia ou 
a Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación, e 
conforme ao establecido na disposición transitoria segunda da 
Lei Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pola que se modifica a Lei 
Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades.  
2. As Universidades poderán nomear profesorado emérito de 
entre profesores e profesoras xubilados que presten servizos 
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destacados á universidade, polo menos, durante vinte e cinco 
anos. As funcións do profesorado emérito serán as 
establecidas polos estatutos da universidade. 
3. As universidades públicas, dentro das súas previsións 
orzamentarias, poderán contratar persoal docente e 
investigador en réxime laboral, conforme ao disposto na 
lexislación laboral, o Estatuto Básico do Empregado Público, no 
que proceda, ou noutras normas de carácter básico estatal, a 
través das seguintes modalidades:  
a) Persoal investigador para o desenvolvemento de proxectos 
de investigación científica ou técnica, a través das modalidades 
contractuais laborais establecidas pola Lei 14/2011, de 1 de 
xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación, e demais 
lexislación estatal en materia de investigación e ciencia, nas 
condicións que establezan os seus estatutos e o convenio 
colectivo de aplicación.  
b) Profesorado interino, conforme ao disposto na lexislación 
laboral e o Estatuto Básico do Empregado Público, no que 
proceda, ao obxecto de substituír polo tempo necesario a 
persoal docente e investigador con dereito a reserva de posto 
de traballo." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº105, de Adición. Artigo 96 
  
Débese engadir un novo Artigo 96 quater., que será redactado 
co seguinte contido: 
"Artigo 96 quater. Réxime xeral do profesorado docente e 
investigador contratado 
1. O profesorado contratado estará adscrito a un departamento 
ou instituto universitario de investigación, sen prexuízo das 
obrigacións que se deriven en relación con outras estruturas 
universitarias segundo as estipulacións de cada contrato. Os 
profesores contratados doutores poderán desempeñar cargos 
académicos universitarios, nos termos establecidos na Lei 
orgánica de universidades, nesta lei e nos seus respectivos 
estatutos. Non poderá desempeñar tales cargos académicos o 
persoal docente e investigador con contrato laboral de carácter 
temporal.  
2. O profesorado contratado terá plena capacidade docente e, 
no caso de que posúa o título de doutor, plena capacidade 
investigadora.  
3. O persoal científico e investigador contratado polas 
universidades estará adscrito a un departamento ou instituto 
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universitario nos termos que se determinen nos estatutos das 
respectivas universidades." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº106, de Adición. Artigo 96 
  
Débese engadir un novo Artigo 96 quintus., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 96 quintus. Duración dos contratos 
1. A contratación de profesores contratados doutores será de 
carácter indefinido e con dedicación a tempo completo.  
2. A contratación de axudantes doutores e axudantes será con 
dedicación a tempo completo. A súa duración non poderá ser 
inferior a un ano nin superior a cinco, podendo prorrogarse ou 
renovarse si houbésese concertado por unha duración inferior 
á máxima, sempre que a duración total non exceda dos 
indicados cinco anos. En calquera caso, o tempo total de 
duración conxunta dos contratos de axudante e de axudante ou 
doutor, na mesma ou distinta universidade, non poderá exceder 
de oito anos. As situacións de incapacidade temporal, 
maternidade e adopción ou acollemento, durante o período de 
duración do contrato, suspenderán o seu cómputo.  
3. A duración do contrato de interinidade será a do tempo que 
dure a ausencia do persoal docente e investigador con dereito 
a reserva de posto de traballo e, no seu caso, segundo o 
establecido no convenio colectivo que lle fose de aplicación.  
4. Os profesores asociados serán contratados con carácter 
temporal e dedicación a tempo parcial. A duración do contrato 
será trimestral, semestral ou anual, aínda que tan só poderá 
ser inferior ao ano cando as contratacións vaian destinadas a 
cubrir materias docentes de tal duración. A duración máxima de 
devanditos contratos e as condicións para a súa renovación 
fixaranse nos convenios colectivos que lles sexan de aplicación 
e nos estatutos da universidade. En todo caso, a renovación 
dos contratos precisará da acreditación do mantemento do 
exercicio da actividade profesional fose do ámbito académico 
universitario.  
5. A contratación de profesores visitantes terá carácter 
temporal coa duración que se acorde entre as partes e poderá 
ser a tempo completo ou a tempo parcial. En todo caso, a súa 
contratación non poderá ser superior ao establecido nos 
estatutos da universidade. Con independencia das retribucións 
que correspondan aos distintos contratos de profesor visitante, 
as universidades poderán establecer indemnizacións 
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compensatorias para os mesmos por desprazamento e 
estancia.  
A contratación de profesores visitantes extraordinarios 
concertarase para a realización dun servizo determinado cuxo 
obxecto virá predeterminado no correspondente acordo 
celebrado entre as partes, podendo ser tanto a tempo completo 
como a tempo parcial. En todo caso, a súa duración non 
poderá ser superior ao establecido nos correspondentes 
estatutos da universidade." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº107, de Adición. Artigo 96 
  
Débese engadir un novo Artigo 96 sextus., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 96 sextus. Selección 
1. A contratación de persoal docente e investigador, excepto as 
figuras de profesor visitante e de profesor emérito, farase 
mediante concurso público ao que se dará a necesaria 
publicidade.  A selección efectuarase con respecto aos 
principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade. 
Considerarase mérito preferente estar acreditado ou acreditada 
para participar nos concursos de acceso aos corpos docentes 
universitarios.  
2. Os órganos competentes da universidade aprobarán as 
convocatorias de prazas de profesorado ás que darán a 
necesaria publicidade mediante a súa inserción, entre outros 
medios, no Diario Oficial de Galicia. Así mesmo, en particular, 
teranse en conta as novas tecnoloxías da información e do 
coñecemento, ao obxecto de darlle a cada convocatoria a 
maior difusión posible." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº108, de Adición. Artigo 96 
  
Débese engadir un novo Artigo 96 séptimus., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 96 séptimus. Formalización dos contratos 
1. Os contratos se formalizarán por escrito de acordo co 
modelo que ao efecto, e con carácter xeral, aprobe o Consello 
de Goberno da Universidade.  
2. Os estatutos da universidade e as disposicións que 
desenvolvan a presente lei establecerán as obrigacións 
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docentes, así como, no seu caso, as investigadoras do 
profesorado contratado, segundo os distintos réximes de 
dedicación ou as que se poidan prever especificamente nos 
seus respectivos contratos, sen prexuízo das establecidas pola 
Lei orgánica de universidades e a súa normativa de 
desenvolvemento." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº109, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 98 
  
Débese modificar na primeira liña do punto 1. do Artigo 98. a 
seguinte expresión: 
Onde di:"A Xunta de Galicia poderá promover, no ámbito das 
súas competencias, ..." debe dicir:"A Xunta de Galicia poderá 
propoñer, no ámbito das súas competencias,..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº110, ao apartado 1, de Supresión. Artigo 98 
  
Débese suprimir na penúltima liña do punto 1. do Artigo 98., a 
seguinte palabra: 
Suprimir:"...públicas..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº111, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 100 
  
Débese modificar o punto 2. do Artigo 100., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"2. No Plan estratéxico de igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes de cada universidade, articularanse medidas 
que garantan a conciliación da vida familiar e laboral." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº112, ao apartado 1.b bis), de Adición. Artigo 103 
  
Débese engadir unha nova letra b bis) dentro do punto 1. no 
Artigo 103., que quedará redactada co seguinte contido: 
"b bis) Ao establecemento dun sistema de becas e axudas 
suficiente que garante a eliminación das desigualdades que 
provoquen a exclusión ou abandono dos estudos por cuestións 
de índole económica." 
__________________________________________ 
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Emenda nº113, ao apartado 1.b ter), de Adición. Artigo 103 
  
Débese engadir unha nova letra b ter) dentro do punto 1. do 
Artigo 103, que quedará redactada co seguinte contido: 
"b ter) A igualdade de oportunidades ao acceso e libre elección 
dos estudos, unicamente limitado pola capacidade do sistema 
universitario." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº114, ao apartado 1.a, de Modificación. Artigo 104 
  
Débese modificar a letra a) do punto 1. do Artigo 104., que 
quedará redactada co seguinte contido: 
"a) Exercer a súa condición con aproveitamento e dedicación e 
cooperar co funcionamento xeral das actividades 
universitarias." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº115, ao apartado 3, de Supresión. Artigo 107 
  
Débese suprimir na antepenúltima liña do punto 3. do Artigo 
107., a seguinte expresión: 
Suprimir dende:"..., que só poderán beneficiar..." ata o final do 
parágrafo:"... finalidade nun mesmo curso académico." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº116, ao apartado 5, de Modificación. Artigo 109 
  
Emenda de modificación do punto 5, que debe pasar a ser o 
primeiro da relación.                                                   
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº117, ao apartado 6 bis), de Adición. Artigo 109 
  
Débese engadir un novo punto 6 bis. dentro do Artigo 109., que 
quedará redactado co seguinte contido: 
"6 bis. Co fin de garantir a coordinación da actividade 
investigadora universitaria co resto do sistema de innovación e 
desenvolvemento galego os reitores de todas as universidades 
públicas galegas formarán parte do Consello Asesor en 
Investigación e Innovación de Galicia." 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº118, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 110 
  
Débese modificar na primeira liña do punto 1. do Artigo 11., a 
seguinte expresión: 
Onde di:"A transferencia de coñecemento é o mecanismo polo 
que o valor creado na universidade a través da investigación..." 
debe dicir:"A transferencia de coñecemento é un dos 
mecanismos polo que o valor creado na universidade a través 
da investigación..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº119, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 110 
  
Débese modificar o punto 2. do Artigo 110, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"2. Para potenciar a transferencia de coñecemento é necesario 
que a investigación se oriente ao avance do coñecemento, a 
mellora de calidade de vida da cidadanía e ao progreso 
económico e social." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº120, de Adición. Artigo 111 
  
Débese engadir un novo Artigo 111 bis. (inmediatamente 
despois do Artigo 111), que quedará redactado co seguinte 
contido: 
"Artigo 111 bis. Persoal para proxectos concretos de 
investigación 
1. O persoal investigador que en virtude de convenios, acordos 
ou calquera outra forma de colaboración desenvolvan 
actividades nunha Universidade vincúlase á mesma nas 
condicións e cos dereitos que estableza a normativa vixente e 
os estatutos de cada universidade.  
2. As universidades galegas poderán contratar, para obra ou 
servizo determinado, persoal científico e técnico para a 
execución de proxectos concretos de investigación." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº121, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 112 
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Débese modificar o punto 1. do Artigo 11., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"1. As universidades públicas do Sistema universitario de 
Galicia gozan, de acordo coa normativa vixente, de autonomía 
económica e financeira, e dispoñerán dos recursos necesarios 
para o exercicio das súas funcións.  No exercicio da súa 
actividade económica-financeira, as universidades públicas 
rexeranse polo previsto na Lei Orgánica de Universidades, na 
lexislación financeira e orzamentaria aplicable ao sector público 
e nos seus estatutos, con especial sometemento aos principios 
de eficiencia e transparencia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº122, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 113 
  
Débese modificar o punto 1. do Artigo 113., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"1. A consellería competente en materia de universidades 
elaborará un plan de financiamento do Sistema universitario de 
Galicia  que será obrigatoriamente revisable cada cinco anos. 
O plan de financiamento será aprobado pola Xunta de Galicia, 
previo informe determinante do Consello Galego de 
Universidades. Igualmente antes da súa aprobación deberá ser 
enviado ao Parlamento de Galicia para o seu exame." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº123, ao apartado 1, de Adición. Artigo 113 
  
Débese engadir un novo punto 1 bis. dentro do Artigo 113, que 
quedará redactado co seguinte contido: 
"1 bis.  
1. O plan de financiamento debe garantir a suficiencia e 
substentabilidade  financeira do Sistema universitario de 
Galicia e evolucionar co obxectivo de acadar a converxencia, 
medida en porcentaxe de PIB,  ca media do gasto destinado 
polos países da Unión Europea a ensinanza superior. 
 
2.O plan  de financiamento haberá de incorporar a totalidade 
dos recursos aportados pola Xunta de Galicia ás universidades 
e organizarase en dous grupos de fontes de financiamento: un 
de financiamento fixo, destinada a garantir a prestación do 
servizo cun nivel de calidade suficiente homoxéneo, e outro de 
financiamento por  resultados, destinado a fomentar a mellora 
na calidade da prestación do servizo, o cal distribuirase 
segundo indicadores obxectivos." 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº124, de Modificación. Disposición adicional terceira 
  
Débese modificar a Disposición adicional terceira, a seguinte 
expresión: 
Onde di:"...recibirán a denominación de titores/as clínicos/as, 
..." debe dicir:"...recibirán a denominación de colaboradores 
clínicos/as, ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº125, de Modificación. Disposición adicional quinta 
  
Débese modificar a Disposición adicional quinta, que quedará 
redactada co seguinte contido: 
"Disposición adicional quinta 
Constituirase un órgano asesor entre a Xunta de Galicia e cada 
unha das Universidades do Sistema universitario de Galicia e 
as organizacións sindicais, e con carácter permanente, para 
tratar aquelas materias comúns ao persoal ao servizo das 
universidades públicas de Galicia.  A súa composición e 
funcións determinaranse por acordo dos seus membros." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº126, de Adición. Disposición transitoria primeira 
  
Débese engadir unha nova Disposición transitoria primeira bis, 
que quedará redactada co seguinte contido: 
"Disposición transitoria primeira bis. 
No prazo máximo de seis meses a Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario de Galicia creada nesta lei e adscrita a 
consellería competente en materia de universidades, asumirá 
os medios persoais, materiais e competencias que na 
actualidade lle corresponden ao Consorcio Axencia para a 
Calidade do Sistema Universitario de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº127, de Supresión. Disposición transitoria segunda 
  
Débese suprimir toda a Disposición transitoria segunda. 
__________________________________________ 
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Emenda nº128, de Modificación. Disposición transitoria terceira 
  
Débese modificar ao principio da Disposición transitoria terceira 
a seguinte expresión: 
Onde di:"No prazo de dezoito meses desde a entrada en vigor 
desta lei, ..." debe dicir:"No prazo de dous meses desde a 
entrada en vigor desta lei, ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº129, de Modificación. Disposición transitoria cuarta 
  
Débese modificar na última liña da Disposición transitoria 
cuarta a seguinte expresión: 
Onde di:"..., no prazo de seis meses desde a entrada en vigor 
desta lei." debe dicir:"..., no prazo de dezoito meses desde a 
entrada en vigor desta lei." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº130, de Adición. Disposición transitoria cuarta 
  
Débese engadir unha novoa Disposición transitoria cuarta bis, 
que quedará redactada co seguinte contido: 
"Disposición transitoria cuarta bis. 
A Xunta de Galicia promoverá a conversión das titulacións 
universitarias impartidas polos centros docentes adscritos no 
momento da entrada en vigor da presente lei, en titulacións de 
grao ou, no seu caso, de mestrado, no prazo máximo de dous 
anos. A estes efectos, nos centros adscritos dos que sexa 
titular a propia Xunta de Galicia comezará o proceso no prazo 
máximo de tres meses desde a entrada en vigor da presente 
lei." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº131, de Modificación. Exposición de motivos 
  
Débese modificar o oitavo e o noveno parágrafo da Exposición 
de motivos, polo seguinte contido: 
"Dende 1989 o Sistema universitario de Galicia experimentou 
cambios moi importantes, cun aumento substancial do 
alumnado e coa ampliación e diversificación da oferta de 
titulacións.  Do mesmo modo, produciuse un notable aumento 
da calidade docente e investigadora das universidades 
galegas, tal como demostran todos os indicadores, 
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constituíndose o Sistema universitario de Galicia nun elemento 
fundamental de desenvolvemento, modernización e progreso 
de Galicia. 
  
É necesario agora dar un novo impulso ás universidades 
galegas acometendo unha nova lei que integre todos os 
cambios normativos ocorridos neste espazo de tempo, e que 
faga posible o crecemento harmónico e axustado ás demandas 
propias das novas sociedades do coñecemento das 
universidades galegas." 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 09/04/2013 17:14:41 
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR 

DE GALICIA AO PROXECTO DE LEI DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE 

GALICIA (NUM. EXPE. 09/PL-000005). 

 

 

Emenda nº1, de Substitución. Artigo 5 
  
Debese substituir o texto do artigo 5, polo que segue a 
continuación: 
“As universidades poderán estar integradas polas estruturas 
mencionadas na Lei orgánica 6/2001, de universidades, ou 
identificadas nos estatutos de cada universidade pública ou nas 
normas de organización e funcionamento interno no caso de 
universidades privadas, que serán:  
Centros e unidades docentes:  
• Escolas e Facultades 
• Centros de apoio no eido da saúde 
• Centros para oferta de posgrao 
• Departamentos 
• Calquera outro centro ou unidade deseñada con este fin por 
cada universidade nos seus estatutos ou nas súas normas de 
organización e funcionamento interno. 
Centros e unidades de I+D+i: 
• Institutos Universitarios de Investigación 
• Unidades de Investigación de Excelencia 
• Escolas de Doutoramento 
• Calquera outro centro ou unidade deseñada con este fin por 
cada universidade nos seus estatutos ou nas súas normas de 
organización e funcionamento interno.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, de Adición. Artigo 7 
  
Débese engadir un novo punto 5 no artigo 7, co seguinte texto: 
 
"5. A Xunta de Galicia, dentro do ámbito das súas 
competencias, contemplará as accións e medidas necesarias 
para contribuír a acadar o equilibrio entre campus." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, de Substitución. Artigo 8 

17026



 

 
 

 

2 

  
Débese substituir o texto do artigo 8, polo seguinte: 
"1. A creación e a localización de novas titulacións, centros e, 
en definitiva, a ordenación do SUG seguirán unha 
programación que atenda a demanda universitaria e a 
dispoñibilidade dos recursos humanos e materiais necesarios, 
axustándose aos seguintes criterios cuxa prelación, en caso de 
conflito, deberá ser motivadamente determinada en cada caso 
concreto polo órgano competente para adoptar a decisión de 
que se trate: 
a) Cubrir as necesidades de titulados e tituladas para o 
desenvolvemento cultural, científico, técnico e económico de 
Galicia. 
b) Achegar a oferta á demanda social e ás previsións 
profesionais e laborais. 
c) Afondar nunha singularización dos campus que recolla a 
demanda formativa do contorno. 
d) Evitar a reiteración de titulacións na comunidade autónoma, 
agás cando coincidan a demanda real de estudantes e a 
necesidade social de titulados e tituladas. 
e) Agrupar as titulacións por grandes áreas científicas para 
lograr un mellor aproveitamento dos recursos e a xeración de 
sólidas liñas de investigación. 
2. Só poderán establecerse na comunidade autónoma de 
Galicia centros universitarios e impartirse ensinanzas 
universitarias de acordo cos requisitos e os procedementos 
previstos na lexislación estatal, nesta lei e na súa normativa de 
desenvolvemento." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, ao apartado 1, de Substitución. Artigo 16 
  
Débese substituir o texto do apartado 1 do artigo 16, que 
quedará redactado como segue a continuación: 
 
"1. As universidades e os centros que non pertenzan ao SUG 
requirirán, para impartir na comunidade autónoma de Galicia 
ensinanzas conducentes á obtención de títulos de carácter 
oficial e validez en todo o territorio nacional, baixo calquera 
modalidade, a autorización da consellaría competente en 
materia de universidades, segundo o procedemento previsto na 
normativa vixente para as universidades do SUG. O anterior 
enténdese sen prexuízo do establecido na disposición adicional 
segunda da Lei orgánica de universidades e dos requisitos que 
para unha maior garantía das persoas usuarias do servizo da 
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educación superior universitaria poida establecerse 
regulamentariamente." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, de Substitución. Sección 2.ª Creación, 
modificación e supresión de centros 
  
Débese substituir a denominación da Sección 2ª do Capítulo II, 
pola que segue a continuación: 
 
"Deseño da estrutura das universidades" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, de Substitución. Artigo 17 
  
Débese substituir o t´titul do artigo, polo que segue a 
continuación: 
"Artigo 17.- Criterios xerais" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, de Substitución. Artigo 18 
  
Débese susbtituir o título do artigo 18, polo seguinte 
"Artigo 18. Creación, modificación e supresión de centros e 
unidades docentes" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, de Adición. Artigo 18 
  
Débese engadir un novo artigo 18 bis, co seguinte contido: 
"Artigo 18 bis. Creación, modificación e supresión de centros 
de I+D+I 
1. Os institutos universitarios de investigación son centros 
dedicados á investigación científica e técnica, á innovación ou 
á creación artística. Poderán organizar e desenvolver 
programas e estudos de posgrao e mais proporcionar 
asesoramento técnico no ámbito das súas competencias. 
Rexeranse pola Lei orgánica de universidades, por esta lei, 
polos estatutos da universidade de que dependan, polo 
convenio de creación ou de adscrición, se é o caso, e polas 
súas propias normas. 
2. Como regra xeral, os institutos universitarios de investigación 
tenderán ao autofinanciamento das súas actividades. 
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3. Os institutos universitarios de investigación poderán ser 
constituídos por unha ou máis universidades, ou 
conxuntamente con outras entidades, públicas ou privadas, 
mediante convenios ou outras formas de cooperación, de 
conformidade cos estatutos das universidades e a demais 
normativa aplicable. 
4. Correspóndelle á Xunta de Galicia a creación ou a 
supresión, mediante decreto, dos institutos universitarios de 
investigación, atendendo a criterios de excelencia científica, 
técnica ou artística, e da súa conveniencia estratéxica para o 
fomento destas actividades e o desenvolvemento económico e 
social de Galicia, sen prexuízo do disposto na normativa básica 
estatal. 
5. O acordo de creación recollerá os seguintes aspectos: 
denominación, centros e institucións participantes e, se é o 
caso, condicións da participación das administracións públicas.  
6. O acordo de supresión adoptarao a Xunta de Galicia, logo 
dos informes do consello social e do consello de goberno da 
universidade ou das universidades participantes, e á vista das 
avaliacións da actividade desenvolvida polos institutos 
universitarios de investigación que cada cinco anos realizará a 
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. 
7. Cada unha das universidades integrantes do SUG poderá 
ser sede, polo menos, dunha escola de doutoramento, creada 
individualmente pola universidade sede ou conxuntamente con 
outras universidades, ou en colaboración con outros 
organismos, centros, institucións e entidades con actividades 
de I+D+i, nacionais ou estranxeiras. 
8. A creación dunha escola de doutoramento necesitará a 
autorización previa da consellaría competente en materia de 
universidades. As escolas de doutoramento axustaranse ao 
procedemento e aos requisitos que se establezan 
regulamentariamente, que recollerán un proxecto académico 
de liderado internacional no seu ámbito ou ámbitos de 
actuación. O obxecto fundamental da escola de doutoramento 
será a organización, dentro do seu ámbito de xestión, do 
doutoramento nunha ou en varias ramas de coñecemento ou 
con carácter interdisciplinar, sen prexuízo de que, ademais, 
poidan complementar os seus fins e actividade con ensinanzas 
oficiais de máster de contido fundamentalmente científico e 
outras actividades de formación en investigación." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº9, ao apartado 4, de Modificación. Artigo 20 
  
Débese modificar o apartado 4 do artigo 20 no seguinte senso: 
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Onde di: "...decisión con pleno coñecemento sobre os estudos 
que pretendan cursar ou sobre a elección do centro,..." 
Debe dicir: "...decisión con pleno coñecemento sobre as 
características dos estudos que pretendan cursar, a validez e 
alcance do título a que dan acceso, ou sobre a elección do 
centro,..." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, de Substitución. CAPÍTULO III 
  
Débese substituir a denominación do Capítulo III, pola 
seguinte: 
"Capítulo III. Adscrición de centros ás universidades" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº11, ao apartado 4, de Adición. Artigo 21 
  
Débese engadir un novo apartado 4 do artigo 21, co seguinte 
texto: 
  
"4. Os centros universitarios privados deberán estar integrados 
nunha universidade privada, como centros propios da mesma, 
ou adscritos a unha pública ou privada." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº12, de Supresión. Capítulo IV 
  
Débese suprimir a denominación do Capítulo IV. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, de Supresión. Artigo 24 
  
Débese suprimir o texto do artigo 24 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº14, de Modificación. Artigo 25 
  
Débese mdificiar no senso de que este artigo pasará a 
integrarse no Capítulo III. 
__________________________________________ 
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Emenda nº15, de Modificación. Capítulo V 
  
Débese modificar no seguinte senso: 
 
Onde di: " Capítulo V" 
Debe dicir: "Capitulo IV" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 29 
  
Débese substituir o texto do apartado 2 do artigo 29, polo que 
segue a continuación: 
"2. O disposto no punto anterior será aplicable para cada unha 
das ensinanzas conducentes á obtención de títulos, certificados 
ou diplomas de educación superior universitaria de acordo con 
sistemas educativos estranxeiros que pretenda impartir o citado 
centro e, en todo caso, deberán contar coa previa autorización 
da consellería competente en materia de universidades para a 
súa impartición no ámbito territorial da Comunidade Autónoma 
de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº17, de Modificación. Capítulo VI 
  
Débese modificar no seguinte senso: 
Onde di: " Capítulo VI" 
Debe dicir: "Capitulo V" 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº18, de Substitución. Artigo 36 
  
Débese substituir o texto do artigo 36, polo que segue a 
continuación: 
  
"1. A impartición de ensinanzas conducentes á obtención de 
títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, 
na modalidade non presencial, por parte de universidades con 
sede noutra comunidade autónoma, requirirá a autorización da 
consellaría competente en materia de universidades, consonte 
o procedemento previsto na normativa vixente para as 
universidades do SUG. Na solicitude de autorización, a 
universidade responsable do título deberá facer constar as 
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condicións de organización e impartición das devanditas 
ensinanzas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. 
2. Cando a impartición das ensinanzas referidas no punto 
anterior requira a existencia dun centro adscrito ou integrado á 
universidade responsable do título no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia, este deberá contar, para o inicio e 
cesamento das súas actividades, coa preceptiva autorización 
do Consello da Xunta de Galicia." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº19, de Modificación. Capítulo VII 
  
Débese modificar no seguinte senso: 
Onde di: " Capítulo VII" 
Debe dicir: "Capitulo VI" 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, ao apartado 1.a), de Substitución. Artigo 75 
  
Débese substituir o texto do subapartado a), dentro do 
apartado 1, do artigo 75, polo que segue a continuación: 
"a) Elaborar o seu regulamento de organización e 
funcionamento, así como as súas modificacións, e elevalo á 
consellería competente en materia de universidades para a súa 
aprobación." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, ao apartado 3, de Substitución. Artigo 77 
  
Débese substituir o texto do apartado 3 do artigo 77, polo que 
segue a continuación: 
  
"3. A representación dos intereses sociais no consello social 
corresponde a personalidades da vida cultural, profesional, 
económica, laboral ou social, de acordo coa seguinte 
distribución: 
a) O presidente ou a presidenta do consello social. 
b) Seis membros designados polo Parlamento de Galicia. 
c) Seis membros designados pola Xunta de Galicia. 
d) Un membro designado por cada un dos sindicatos máis 
representativos no territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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e) Catro membros designados polas organizacións 
empresariais máis representativas dos sectores estratéxicos da 
economía galega, na área de influencia da universidade. 
f) Un membro designado polas corporacións dos municipios en 
que se sitúan os campus. 
g) Un membro designado polas asociacións representativas 
dos antiguos estudiantes de cada unha das universidades. 
h) Un membro designado polos colexios profesionais, a través 
da súa entidade asociativa máis representativa, vencellados 
coa oferta formativa de cada unha das universidades." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº22, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 90 
  
Débese modificar o texto do apartado 1 do artigo 90, no 
seguinte senso: 
  
Onde di: "...a figura do valedor universitario ou da valedora 
universitaria, que terá..." 
Debe dicir: "...a figura do comisionado universitario, que terá..."  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº23, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 90 
  
Débese modificar o texto do apartado 2 do artigo 90, no 
seguinte senso: 
  
Onde di: "As actuacións do valedor universitario ou da valedora 
universitaria, sempre dirixidas..." 
Debe dicir: "As actuacións do comisionado universitario, 
sempre dirixidas..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº24, ao apartado 3, de Supresión. Artigo 90 
  
Débese suprimir o apartado 3 do artigo 90 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº25, de Substitución. Artigo 92 
  
Débese substituir o texto do artigo 92, polo que segue a 
continuación: 
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"1.O persoal docente e investigador das universidades públicas 
do SUG desenvolverá todas as actividades necesarias para 
propiciar unha universidade pública de calidade, á vangarda do 
coñecemento e a súa transmisión, así como competitiva 
internacionalmente. 
2. Correspóndenlle ao persoal docente e investigador as 
obrigas docentes das ensinanzas universitarias así como as 
investigadoras que sexan establecidas polas universidades de 
acordo coa normativa vixente e respectando a liberdade de 
cátedra e investigación. 
3. O persoal docente e investigador das universidades públicas 
está composto por persoal funcionario dos corpos docentes 
universitarios e por persoal contratado, de carácter permanente 
ou temporal, con funcións docentes e investigadoras de acordo 
co previsto na lexislación orgánica de universidades, na 
lexislación de ciencia, tecnoloxía e innovación, nesta lei e nas 
demais normas aplicables. 
4. As universidades públicas do SUG, no exercicio da súa 
autonomía, poderán establecer a distribución da dedicación do 
persoal docente e investigador ao seu servizo, a cada unha das 
funcións de docencia, investigación e transferencia de 
coñecemento, segundo o establecido na normativa vixente. 
Así mesmo, previa negociación cos representantes dos 
traballadores, as universidades poderán establecer directrices 
e criterios para identificar e recoñecer orientacións específicas 
en función das características da actividade docente e 
investigadora das diversas ramas de coñecemento e ámbitos 
disciplinares e dun tratamento equilibrado entre estes, para os 
efectos de que o persoal docente e investigador poida 
desenvolver, por períodos de tempo limitado, as súas funcións 
cunha intensificación nas actividades docentes ou nas de 
investigación e innovación e transferencia, segundo o 
predominio dunha ou doutras xustificado axeitadamente." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº26, de Adición. Capítulo III 
  
Débese engadir o texto do artigo 97 que non figura debido a un 
erro, e que quedrá redactado como segue a continuación: 
"Artigo 97. Persoal de administración e servizos 
1. Correspóndelle ao persoal de administración e servizos 
desempeñar as funcións de xestión técnica, económica e 
administrativa, así como o apoio, asesoramento e asistencia no 
desenvolvemento das funcións da universidade, nos termos 
establecidos na lexislación orgánica de universidades. 
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2. O persoal de administración e servizos está formado por 
persoal funcionario das escalas das propias universidades, 
persoal laboral contratado pola universidade e persoal 
funcionario pertencente aos corpos e escalas doutras 
administracións públicas.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº27, ao apartado 4, de Adición. Artigo 107 
  
Débese engadir un novo punto 4 no artigo 107, co seguinte 
texto: 
  
"4. En todo caso, a consellería competente en materia de 
universidades, en exercicio das súas competencias, coordinará 
as liñas  axudas e bolsas destinadas aos estudantes do 
Sistema Universitario de Galicia, co fin de facer efectiva a 
igualdade de oportunidades." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº28, ao apartado 7, de Adición. Artigo 109 
  
Débese engadir un novo punto 7 no artigo 109, co seguinte 
texto: 
"7. A través de actuacións de captación de talento da Xunta de 
Galicia poderanse incorporar investigadores ás universidades 
galegas mediante un acordo ou outras formas de colaboración. 
Estes investigadores exercerán labores de investigación para o 
impulso  de proxectos de investigación, desenvolvemento e 
innovación ou transferencia de coñecemento; ou iniciativas de 
apoio a ámbitos de coñecemento estratéxicos. 
Os investigadores terán a consideración de investigadores 
vinculados á universidade." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº29, ao apartado 4, de Adición. Artigo 110 
  
Débese engadir un novo punto 4 no artigo 110, co seguinte 
texto: 
"4. Para garantir a vinculación entre a investigación e o sistema 
produtivo, así como a transferencia de resultados da 
investigación, as universidades poderán crear ou participar na 
creación de empresas de base tecnolóxica, parques científicos 
e tecnolóxicos, outros axentes de coñecemento ou calquera 

17035



 

 
 

 

11 

outras persoas xurídicas das contempladas na lexislación 
vixente." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº30, de Adición. Disposición adicional sexta 
  
Débese engadir unha nova Disposición adicional sétima, co 
seguinte texto: 
" Disposición adicional sétima. Informes preceptivos 
Os procedementos que incoen os departamentos da Xunta de 
Galicia e demais entes públicos e privados dependentes ou 
vinculados á mesma, relativos a elaboración de disposicións de 
carácter xeral, convocatorias de axudas ou subvencións e 
instrumentación de achegas económicas e investimentos, 
calquera que sexa a figura xurídica que adopten, nas que 
sexan destinatarias, beneficiadas ou parte interesada as 
universidades do SUG, fundacións, sociedades ou entidades 
dependentes das mesmas, deberán contar co informe 
preceptivo do departamento competente en materia de 
universidades." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº31, de Substitución. Disposición transitoria primeira 
  
Débese substituir o título e o texto da Disposición transitoria 
primeira, que quedará redactada como segue a continuación: 
"Disposición transitoria primeira. Adaptación da composición e 
do regulamento interno do Consello Galego de Universidades. 
No prazo de seis meses dende a entrada en vigor desta lei, 
levaranse a cabo as adaptacións precisas en canto á 
composición do Consello Galego de Universidades. 
Mentres non se aprobe o decreto do Consello da Xunta que 
desenvolva esta lei, en relación co Consello Galego de 
Universidades será aplicable o Decreto 313/2004, do 2 de 
decembro, polo que se aproba o Regulamento do Consello 
Galego de Universidades, en todo o que non se opoña ao 
establecido na presente lei." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº32, de Substitución. Disposición transitoria sexta 
  
Débese substituir o título e o texto da Disposición transitoria 
sexta, que quedará redactada como segue a continuación: 
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"Disposición transitoria sexta. Adapactación de estatutos das 
universidades do SUG 
As universidades do SUG adaptarán os seus estatutos ao 
disposto nesta lei nun prazo máximo de tres anos. 
En tanto non se produza a adaptación dos estatutos, os 
consellos de goberno das universidades poderán aprobar a 
normativa aplicable que sexa necesaria para o cumprimento do 
establecido nesta lei." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº33, de Adición. Disposición transitoria sexta 
  
Débese engadir unha nova Disposición transitoria sétima co 
seguinte texto: 
"Disposición transitoria sétima. Adaptación dos consellos 
sociais ás disposicións desta lei. 
No prazo dun ano dende a entrada en vigor da presente lei, os 
consellos sociais das universidades públicas do SUG 
adaptarán e elevarán á consideración e aprobación da 
consellería competente en materia de universidades o seu 
regulamento de organización e funcionamento para axeitalo ao 
disposto nesta lei. En tanto non teña lugar esa adaptación, 
seguirán en vigor os regulamentos existentes, agás naquelo 
que resulte contraditorio co regulado na presente lei. 
As persoas membros dos consellos sociais no momento da 
entrada en vigor desta lei, poderán permanecer nos seus 
cargos ata a finalización do seu mandato." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº34, de Adición. Disposición transitoria sexta 
  
Débese engadir unha nova Disposición transitoria oitava, co 
seguinte texto: 
"Disposición transitoria oitava. Adaptación dos estatutos da 
ACSUG 
No prazo dun ano dende a entrada en vigor da presente lei, a 
ACSUG procederá a adaptar os seus estatutos ao disposto na 
mesma así como á lexislación que lle sexa de aplicación. En 
tanto non se produza a dita adaptación o consorcio ACSUG 
rexerase na súa organización e funcionamento pola normativa 
existente, agás naquelo que resulte contraditorio respecto do 
disposto nesta lei. " 
__________________________________________ 
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Emenda nº35, de Adición. Disposición transitoria sexta 
  
Débese engadir unha nova Disposición transitoria novena, co 
seguinte texto: 
"Disposición transitoria novena. Constitución do Consorcio 
Interuniversitario Galego 
En cumprimento do disposto no artigo 66, no prazo dun ano 
dende a entrada en vigor da presente lei, as universidades 
públicas do SUG procederán á constitución do Consorcio 
Interuniversitario Galego así como á elaboración dos estatutos 
que determinarán os seus fins, réxime orgánico, funcional e 
financeiro, para propiciar a súa efectiva posta en 
funcionamento." 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pedro Puy Fraga na data 09/04/2013 14:08:55 
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