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PROPOSTAS DO PLAN DIRECTOR DE RACIONALIZACIÓN DE 

DEPARTAMENTOS 2015 

 

Reunión do 8 xuño 2015 

 

Durante os últimos 25 anos, a UDC consolidouse como universidade dotada de 

todas as infraestruturas docentes e investigadoras necesarias para ofrecer un 

servizo público de educación superior de calidade. 

 

O noso crecemento institucional produciuse mediante dous grandes procesos: por 

unha banda, a integración de centros e titulacións xa existentes (Náutica, Escola 

de Empresariais, Escola de Maxisterio, INEF, ETSA, EUAT, Escola Universitaria 

Politécnica, Escola Politécnica Superior); por outra, a paulatina creación de novos 

centros, á medida que se foi aprobando o actual mapa de titulacións. 

 

Tamén á medida que se foron incorporando titulacións, foise desenvolvendo o 

proceso de creación de departamentos. 

 

Este desenvolvemento levou a que, na actualidade, contemos con 21 centros 

propios e 43 departamentos, repartidos entre os dous campus de A Coruña e 

Ferrol. 

 

O tempo transcorrido e os cambios institucionais e legais acaecidos no ámbito 

universitario; a situación económico-orzamentaria que atravesa o sistema 

universitario galego; o escenario de crecente competencia na captación de 

estudantes e proxectos de investigación transferencia; así como os retos de 

mellora da eficiencia marcados polo PFSUG 2011-2015 e polo Plan Estratéxico 

UDC 2020, aconsellan desenvolver un plan de racionalización das estruturas de 

centros e departamentos que nos permitan adaptarnos de xeito máis acaído a ese 

futuro.  

 

O plan director de racionalización de centros e departamentos ten como 

obxectivos: simplificar as estruturas administrativas; eliminar duplicidades 

innecesarias; aproveitar de xeito máis eficiente os recursos orzamentarios 

disponibles; axeitar as estruturas organizativas da docencia e a investigación á 

oferta de titulacións de grao e mestrado. 
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1. MEMORIA XUSTIFICATIVA  

 

1.1. Criterios normativos 

 

Como criterio común, o artigo artigo 4.4. da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema 

universitario de Galicia establece que 

 

“A creación e a extinción por parte das universidades de escolas, facultades, 

departamentos, institutos universitarios de investigación, escolas de doutoramento 

e aqueloutros centros ou estruturas necesarios para o desempeño das súas 

funcións levaranse a cabo de acordo coas previsións expresas da lexislación 

estatal e autonómica e dos estatutos e a demais normativa interna de cada 

universidade”. 

 

A Lei galega 6/2013 establece tamén unha serie de criterios que pautan o exercicio 

da discrecionalidade da potestade autoorganizativa das Universidades. 

 

O artigo 17.1 establece neste sentido que “As universidades deseñarán e usarán 

as súas estruturas de xeito óptimo para cumprir as súas funcións, e só poderán 

crearse por esta razón. No seu deseño terase en conta especialmente a interacción 

entre as tres misións universitarias: docencia, investigación e innovación, de xeito 

que se beneficien mutuamente. Para os efectos da relación de postos de traballo, 

bastará con que cada persoa membro do persoal docente e investigador estea 

adscrita, polo menos, a unha das estruturas anteriores”. 

 

O artigo 18, pola súa parte, establece que “As universidades, tendo en conta os 

principios de eficacia, eficiencia e racionalización, deseñarán o seu elenco de 

centros docentes para dar o mellor servizo formativo. Preferentemente 

organizaranse por ramas de coñecemento e o número mínimo dependerá de 

factores como o mellor servizo docente, a distancia xeográfica e o número de 

estudantes ou persoal, mantendo a máxima eficiencia dos recursos así como a 

coherencia no eido disciplinar e unha dispoñibilidade de recursos humanos 

axeitada”.  

 

Dito o anterior, é preciso lembrar que a normativa estatal e autonómica distingue 

dous trámites distintos para o caso de modificar, crear ou suprimir un centro, ou un 

departamento. Neste último caso, o papel da autonomía universitaria é mais amplo; 

isto é, os controles e trámites externos son menores: 

 

Segundo o artigo 18.2 da Lei 6/2013: 
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2. No caso das universidades públicas, a creación, a modificación e a 

supresión dos centros docentes e das unidades de I+D+i, recollidas no 

artigo 5 desta lei, incluídos, de ser o caso, aqueles centros ou estruturas que 

organicen ensinanzas na modalidade non presencial, serán aprobadas pola 

Xunta de Galicia, logo de informe do Consello Galego de Universidades, ben 

por propia iniciativa, co acordo do consello de goberno da universidade, ben 

por iniciativa da universidade, mediante proposta do consello de goberno, 

en ambos os casos co informe previo favorable do consello social 

[concordante co artigo 8.2 LOU e 75 4 da Lei 6/2013].  

 

Malia o anterior, a creación, a modificación e a supresión das unidades de 

I+D+i propias e das unidades docentes correspóndenlle á universidade, de 

acordo co establecido nos seus estatutos e na demais regulación interna, 

así como co disposto nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento. 

 

E de conformidade co artigo 9 LOU: 

 

“1. Los departamentos son las unidades de docencia e investigación 

encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o varios ámbitos del 

conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación 

docente de la universidad, de  apoyar las actividades e iniciativas docentes 

e investigadoras del profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que 

sean determinadas por los estatutos. 

 

2. La creación, modificación y supresión de departamentos corresponde a 

la universidad, conforme a sus estatutos”. 

 

Parece que, en calquera caso, hai que someter a informe (non vinculante) do 

Consello galego de Universidades calquera creación, modificación ou supresión 

(art. 56.4 Lei 6/2013)1 

 

Porén, convén lembrar que, á espera de que se publique o Real Decreto de centros 

universitarios, que segue en vigor o Real Decreto 2360/1984 de 12 de diciembre, 

sobre Departamentos universitarios (B.O.E. nº 12, de 14 enero de 1985), que 

establece os seguintes criterios básicos sobre a creación e supresión destas 

estruturas: 

                                                      
1 Que sinala como competencia do Consello Galego de Universidades “4. Emitir informe sobre 

as propostas de creación e recoñecemento de universidades, así como sobre a creación, 

a modificación e a supresión de centros universitarios, de institutos universitarios de 

investigación ou de calquera outra estrutura docente ou investigadora” 
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Artigo 4. 

 

1. Os estatutos de cada Universidade establecerán o número mínimo de 

catedráticos e profesores titulares necesarios para a constitución dun 

Departamento, que en todo caso non poderá ser inferior a 12 con dedicación a 

tempo completo.  

 

2. Aos efectos do cómputo do devandito mínimo, dúas dedicacións a tempo parcial 

consideraranse equivalentes a unha a tempo completo. En calquera caso, todo 

departamento deberá contar, cando menos, con cinco catedráticos ou profesores 

titulares con dedicación a tempo completo. 

 

3. Cando o número de prazas de catedráticos ou profesores titulares dunha 

universidade pertencente a unha área de coñecemento sexa inferior ao mínimo que 

teñan fixado os estatutos para a creación dun departamento, a universidade 

determinará con que outra área ou áreas coas que manteña afinidade científica 

debe agruparse a primeira.  

 

Igualmente se procederá cando, nun departamento constituído, o número mínimo 

de profesores ao que alude a alínea 1 se vexa reducido por baixas no servizo ou 

variacións no plantel durante un período superior a tres anos ou cando se incumpra 

o mínimo sinalado na alínea 2. 

 

Finalmente, a normativa propia da UDC, establecida polos seus Estatutos en vigor, 

sinala que 

 

Artigo 10. 

 

1. Os departamentos constituiranse por áreas de coñecemento, agruparán 

os docentes e investigadores correspondentes e adscribiranse aos centros 

en razón da actividade académica desenvolvida. 

 

2. A creación, modificación e supresión dos departamentos 

correspóndelle ao Consello de Goberno. 

 

3. A adscrición será realizada polo Consello de Goberno, por proposta do 

departamento interesado e tras o informe do centro ou centros afectados. 

 

Artigo 12.  

 

A creación, modificación e supresión dos centros aos cales se refire o artigo 

anterior [facultades e escolas] serán acordadas pola Xunta de Galicia, por 

proposta do Consello de Goberno ou por propia iniciativa, co acordo do 
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referido consello e, en todo caso, logo do informe do Consello Social da 

Universidade. 

 

 

1.2. Estudo de impacto económico: PLAN DE FINANCIAMENTO DO 

SUG 2011-2015 e PLAN ESTRATÉXICO UDC 2020, Financiamento e 

uso eficiente dos recursos 

 

a) Criterios do PFSUG 2011-2015 

 

O punto sétimo do Acordo para o Plan de Financiamento do Sistema Universitario 

de Galicia 2011-2015, asinado o 21 de decembro de 2010 polos responsables das 

consellerías de Educación e Ordenación Universitaria, Facenda e Economía e 

Industria así como polos reitores das universidades de Santiago de Compostela, A 

Coruña e Vigo establece o seguinte:  

 

“Para a mellora das actuacións derivadas deste plan, crearase un grupo de traballo 

co obxectivo de propor medidas de aforro ao sistema universitario galego (SUG). 

O dito grupo estará integrado por un representante de cada unha das 

universidades do SUG, dous representantes da Secretaría Xeral de Universidades 

e outros dous representantes da Dirección Xeral de Orzamentos. 

Este grupo emitirá anualmente un informe que incluirá unha listaxe coas dez 

principais medidas de racionalización do gasto e de mellora na eficiencia na xestión 

para o SUG. Este informe será incorporado á comisión de seguimento do plan 

descrita no punto oitavo.” 

 

Para dar cumprimento a antedita cláusula, logo de consensuar en sucesivas 

xuntanzas a metodoloxía de traballo a seguir para deseñar a proposta final, o 23 

de xuño de 2011 o Grupo de Traballo previsto na cáusula 7ª do Plan de 

Financiamento do SUG 2011-2015 aprobou o decálogo de medidas, que figura a 

continuación, no cal foron refundidas a meirande parte das propostas realizadas 

polos membros do mencionado grupo. 

 

Este decálogo concibiuse como unha orientación para a actuación das 

universidades. Coa aprobación destas medidas quedaba cumprida unha das 

misións que se establecían no Plan de Financiamento 2011-2015. Antes do peche 

do PFSUG actual, a UDC presentará un informe do seguemento destas medidas. 

 

Do decálogo se extraen dous puntos que afectan á racionalización de centros e 

departamentos:  

 



 

6 

 

Medida nº 2 : Racionalización do gasto corrente 

 

2.1 Redución dos custos da gobernanza (número de cargos, complementos cargos 

e de xestión, asesores, traballos externos) 

 

Medida nº 4: Desconcentración departamentos  

 

(tendencia á fusión departamentos en campus centrais establecendo un tamaño 

mínimo por departamento -redución complementos e cargos-; e, ao mesmo tempo, 

creación de departamentos en campus periféricos –aforros en tempo, dietas, 

kilometraxe, mellora na xestión) 

 

b) Criterios do Plan Estratéxico UDC 2020 

 

Pola súa parte, o Plan Estratéxico UDC 2020 considera como obxectivo estratéxico 

2 a  Xestión eficiente, responsable e transparente dos recursos públicos. 

 

“Vincular a asignación de recursos de centros e servizos ao cumprimento 

de obxectivos. 

 

É preciso establecer mecanismos específicos para impulsar a efectiva 

implicación de todos os centros e servizos na consecución dos obxectivos 

comúns. A UDC poderá adoptar regras de asignación dos recursos 

dispoñibles co fin de fomentar a coordinación entre centros e servizos, 

garantindo sempre a cobertura das necesidades estruturais. Estas regras 

de asignación deben estar vinculadas ao cumprimento dos obxectivos 

estratéxicos de cada centro” 

 

c) Aforros estimados do Plan Director.  

 

 Créditos de capítulo I en complementos de órganos unipersonais de 

goberno e exencións docentes. 

 

Estímase que a supresión dun departamento supón un aforro de 16.412,60 € 

(6.705,24 € en concepto de complementos de dirección e secretaría + 9.707,36 € 

pola redución docente de 160 horas. 

 

O aforro pola supresión dun centro calcúlase en 36.799,19 €, resultado de sumar 

os complementos económicos do director, secretario e vicedecano (12.530,88 €) 

máis 400 horas de desconto docente (24.268,31 €). 
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En total, na primeira fase, a supresión de catro centros e cinco departamentos 

comportaría un aforro de 229.259,74 €. 

 

 Créditos de capítulo II (atencións protocolarias e representativas, etc.): 536 

€ por Departamento, 1.200 € de promedio por centro. 

 

Melloras na eficiencia: xestión da organización docente e académica (PDI), xestión 

de espazos, alineamento coa restruturación do PAS en UDAIs e UXAIs. 
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2. PROPOSTAS DE ACTUACIÓN 

 

Proponse actuar de xeito gradual tanto en centros como en departamentos. 

 
1ª FASE DEPARTAMENTOS 

 

Na primeira fase, os departamentos afectados serían os que non cumpren os 

criterios do Real Decreto de 1984 (12 profesores funcionarios a tempo completo) 

ou non estarán en disposición de cumprir a curto prazo. 

 

 DEPARTAMENTO DE COMPOSICIÓN 

 

DEPARTAMENTO:  Composición 

PERSOAL 

FUNCIONARIO:    

6 

 

LABORAIS FIXOS:   

3 

 

LABORAIS TEMPORAIS:  10 

 

TOTAL:    19 

AREAS ACTUAIS: AREAS. DEPARTAMENTO DESTINO 

Composición Arquitectónica Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo 

Didáctica da Expresión Musical Pedagoxía e Didáctica 

Didáctica da Expresión Plástica Pedagoxía e Didáctica 

Historia da Arte Humanidades 

OUTROS DATOS:  Dous funcionarios xubílanse nos tres próximos anos 

 

 

 DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 

 

DEPARTAMENTO:  Didácticas Específicas 

PERSOAL 

FUNCIONARIO:      

6 

 

LABORAIS FIXOS:   

3 

 

LABORAIS TEMPORAIS:   10 

 

TOTAL:   19 

AREAS ACTUAIS: AREAS. DEPARTAMENTO DESTINO 

Didáctica da Expresión Corporal Pedagoxía e Didáctica 

Didáctica da Lingua e da Literatura Pedagoxía e Didáctica 

Didáctica das Ciencias Sociais Pedagoxía e Didáctica 

OUTROS DATOS:  Dous funcionarios xubílanse nos cinco próximos anos 
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 DEPARTAMENTO DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN E DIAGNÓSTICO 

NA EDUCACIÓN 

 

DEPARTAMENTO:  Métodos de Investigación e Diagnóstico na Educación 

PERSOAL 
FUNCIONARIO:  11 

 
LABORAIS 
FIXOS: 1+1 

 
LABORAIS 
TEMPORAIS:   4 

 
TOTAL:   15 

AREAS ACTUAIS: AREAS. DEPARTAMENTO DESTINO 

Filosofía Humanidades 

Filosofía Moral Humanidades 

Métodos de Investigación e Diagnóstico 
na Educación 

Pedagoxía e Didáctica 

  

OUTROS: Tres funcionarios  xubilaranse nos catro próximos anos 

 

 

 ENERXÍA E PROPULSIÓN 

 

DEPARTAMENTO: Enerxía e Propulsión 

PERSOAL 

FUNCIONARIO:     

7 

 

LABORAIS FIXOS:   

2 

 

LABORAIS TEMPORAIS:   

10 

 

TOTAL:   19 

AREAS ACTUAIS: AREAS. DEPARTAMENTO DESTINO 

Ciencia dos Materiais e Enerxía 

Metalúrxica 

Ciencia da Navegación e da Terra 

Máquinas e Motores Térmicos Ciencia da Navegación e da Terra 

OUTROS DATOS:   

 

  

 TECNOLOXÍA E CIENCIA DA REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
DEPARTAMENTO:  Técnicas e Representación Gráfica 

PERSOAL 
FUNCIONARIO:   
7 

 
LABORAIS FIXOS:   
0 

 
LABORAIS 
TEMPORAIS:   1 

 
TOTAL:    8 

AREAS ACTUAIS: AREAS. DEPARTAMENTO DESTINO 

Expresión Gráfica  Arquitectónica Representación e Teoría Arquitectónica 

OUTROS DATOS:  Dous funcionarios xubílanse nos tres próximos anos 

  
 

Aforro total estimado: 84.788 €   
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3. CALENDARIO DE PROCEDEMENTO 

 

 

 
 

 

Maio

• Formulación do Plan Director pola comisión de traballo da equipa de 
goberno

• Aprobación polo Consello de Dirección do borrador

28 maio
• Informe ao Consello de Goberno do borrador do plan director

Xuño

• Negociación cos centros e departamentos afectados

• Aprobación por Consello de Goberno da fusión de departamentos e do 
inicio da fusión de centros

• Remisión a Consello Social para informe preceptivo

Xullo • Remisión a Xunta de Galicia (informe CGU e acordo Consello da Xunta)


