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Proceso 

Planificación e desenvolvemento do ensino. 

Histórico de evolucións 

ÍNDICE DATA REDACCIÓN MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS 

00 15/05/2008 Área de Calidade 
Creación do procedemento PC13 «Información pública» 
(documentación marco). 

01-03 2008-2011 
Comisións de Garantía 
de Calidade dos 
Centros 

Intervalo de modificacións realizadas polos centros baseadas 
fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos 
informes de avaliación dos sistemas de calidade remitidos 
desde a ACSUG. 

04 24/04/2013 

Raquel Gandón e 
José Miguel Dorribo 
(Área de Apoio á 
Docencia e Calidade) 

Evolución completa do procedemento: nova codificación, 
trama de redacción e estrutura e novos contidos. 
Modificación do título e código: pasa de PC13 «Información 
pública» a DO-0301 «Información pública e rendemento de 
contas ». 
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I OBXECTO 

Establecer os mecanismos que permitan garantir e asegurar a dispoñibilidade da publicación periódica, actualizada e 

accesible aos distintos grupos de interese da información relevante relacionada cos centros e coas titulacións da 

Universidade de Vigo, así como o seu rendemento de contas. 

II ALCANCE 

O alcance do presente procedemento esténdese a toda a información pertinente e relevante e ao rendemento de contas 

asociados ás titulacións oficiais de grao e mestrado universitario dos centros da Universidade de Vigo. 

III REFERENCIAS 

III.1. Normas

Lexislación

- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades.

- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das
ensinanzas universitarias oficiais.

- RD 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante Universitario.

- Estatutos da Universidade de Vigo.

- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 5 de setembro de 2011, de delegación de competencias.

Normas e estándares de calidade 

- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.

 1.6 Sistemas de información.

 1.7 Información pública

- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT.  Documento 02: Directrices, definición e documentación dos Sistemas
de garantía interna da calidade da formación universitaria.

 Directriz 10. Información pública e rendemento de contas.

- ACSUG: Programa do Seguimento de títulos oficiais.

 Todos os criterios.

- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario.

- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos.

Outros documentos de referencia 

- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario. 
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III.2. Definicións

- Información pública : datos que posúen significado e que están a disposición para a súa consulta polas partes interesadas ou 
polos grupos de interese dunha organización. 

- Rendemento de contas : principio polo que as persoas, as organizacións e a sociedade son responsables das súas accións e 
pódeselles solicitar unha explicación respecto diso. 
(Norma UNE-EN ISO 30300) 

- Grupo de interese : persoa ou grupo que ten un interese no desempeño ou no éxito dunha organización. 
(Norma UNE-EN ISO 9000) 

Nota: tamén se utiliza a expresión «parte interesada». 

- Comisións de titulación: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas da titulación, de
docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…). 
(Directrices xerais para o Seguimento de títulos oficiais de grao e máster da Universidade de Vigo) 

III.3. Abreviaturas e siglas

- ACSUG : Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- ANECA : Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

- AQU : Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC : Comisión de Garantía Interna de Calidade

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na
Educación Superior) 

- PAS : persoal de administración e servizos 

- PDI : persoal docente e investigador 

- RD : Real decreto 

- SGIC : Sistema de garantía interna de calidade

- STO : Seguimento das titulacións oficiais

IV DESENVOLVEMENTO 

IV.1. Finalidade do proceso

Garantir que a información relevante está dispoñible de forma pública, accesible e actualizada para os distintos grupos 

de interese e cumpre cos requisitos establecidos. 

IV.2. Responsable do proceso

 Decano/a ou director/a do centro.

IV.3. Indicadores

Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e 

medición». 

Faculta  de de   Historia 



PROCEDEMENTO Información pública e rendemento de contas      DO-0301 P1 

Índice 04 Páxina 5 de 9 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Xerencia 

IV.4. Diagrama de fluxo

A) INFORMACIÓN PÚBLICA

Entrada
Vicerreitoría con 
competencias en 

calidade

Equipo directivo/
decanal

Comisións de 
titulación

Saída ComoXunta de centro

10
Análise das esixencias (listaxe... ) de información que o centro, a titulación e/ou a 

universidade debe facer pública

10  A listaxe de información 
pública configúrase coa 
participación dos e das 
axentes externas.

Entre as esixencias que hai 
que considerar inclúese a 
listaxe de información 
pública, establecida pola 
ACSUG no «Anexo I: 
Información mínima relevante 
a publicar da titulación» ao 
Programa de Seguimento de 
Títulos.

Outras esixencias para 
considerar poderían estar 
relacionadas coa frecuencia 
de actualización da 
información, os medios de 
difusión...  

Existen recomendacións 
sobre a estrutura da 
información pública que as 
titulaciones deben 
proporcionar dispoñibles en
ht tp://calidade.uvigo.es/
calidade_gl/centros/
seguimiento/documentacion/

Información pública 
dispoñible e 

accesible

‐ Memoria(s) de 
verificación da(s) 
titulación(s)

20  Os centros deben 
determinar unha organización 
operat iva que garanta que as 
funcións, as 
responsabilidades, as 
act ividades, os prazos… para 
desenvolver queden definidos 
e coordinados co fin de 
dispor de información pública, 
fiable, coherente, actualizada, 
accesible...  

60

Esixencias de 

información pública 
dos programas de 

cal idade
(internos e externos) 

de centros e 
titulacións

RD 1791/2010 do 

Estatuto do(a) 
estudante 

universitar io

Esixencias,  

necesidades e/ou 
directrices de 

información pública 
institucionais

20
Determinación do plan operativo para deseñar e xestionar a información pública

40
Posta a disposición da información para publicar

30  O rexistro do plan 
operat ivo pode acompañarse, 
como anexo ou documento 
adxunto, coa acta de 
aprobación da xunta de 
centro.

50
Publicación da información correspondente

(nos soportes e medios definidos no plan operativo)

Esixencias e/ou 
necesidades de 

información pública 
dos centros e das 

titulacións

R1 DO-0301 P1
Plan operativo de 

información pública

30
Aprobación?

Si

Non

50  O soporte de publicación 
deben ser principal e 
maioritariamente as páxinas 
web, aínda que non debe 
descartarse o emprego 
doutros que garantan en 
maior medida a difusión de 
determinado tipo de 
información.
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B) MEDICIÓN, ANÁLISE E MELLORA

Entrada
Equipo directivo/ 

decanal
Comisións de 

titulación

Subdirección/
vicedecanato de 

calidade
Saída Como

60
Análise e avaliación (revisión) 

da información publicada e dos resultados obtidos 

60  A dispoñibilidade de 
información pública non 
garante, a priori, a súa 
fiabilidade e actualización.

É necesario velar pola súa 
permanente actualización, co 
fin de non proporcionar 
información obsoleta e/ou 
errónea.

Esta avaliación (revisión) 
pode complementarse con 
outras comprobacións 
periódicas (ex.: verificacións 
realizadas pola Subdirección/
vicedecanato con 
competencias en calidade... )

O modo e a frecuencia de 
realización destas revisións 
poden estar planif icados no 
plan operativo de información 
pública. 

Incidencias 
ocorridas

Experiencia  
adquir ida.. .

70
Toma de accións de mellora

Procedemento
Revisión do sistema 

pola dirección
(DE-03 P1)

210  Estas accións deben 
permitir:
- garant ir (mellorar) a 
calidade da información 
pública así como, se é 
necesario,
- unha revisión da súa 
planificación (etapa 20).

50

Procedemento
Seguimento e 
mellora das 
titulacións

(DO-0102 P1)

Información pública 
fiable y actualizada

Informes e/ou 
resultados de 

avaliación interna
e externa  

(seguimento e 
acreditación de 
titulaciones, 

certificación... ) 

QSF
(procedemento

MC‐02)

Satisfacción dos 

grupos de interese
(procedemento

MC‐05)

Comentarios:  

Rendemento de contas 

O rendemento de contas dos centros e das titulacións susténtase: 

 Nos Estatutos da Universidade de Vigo, que definen a universidade como unha organización pública ao servizo da

sociedade; compromiso que se desenvolve a través de:

‐ Os seus fins prioritarios e
‐ O fomento da realización de actividades e de iniciativas que contribúan ao impulso da cultura da paz, a igualdade,

o desenvolvemento sostible e o respecto ao medio.

 No funcionamento do Consello Social, órgano de participación da sociedade na Universidade de Vigo.

 Na participación do persoal e doutros grupos de interese que está garantida pola súa participación nos distintos órganos

de goberno, en condicións de igualdade, solidariedade, democracia e liberdade, segundo establecen os Estatutos (art.

1).
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 Na estrutura de goberno e de xestión da universidade, que responde aos principios de eficiencia, de eficacia e de

transparencia, segundo establecen os Estatutos (art. 5).

 No establecemento de diversas canles de comunicación, algunhas das cales serven de soporte á información pública,

tales como:

‐ Web corporativa da Universidade de Vigo (http://www.uvigo.es/), onde se atopa información de diversa índole
para os distintos grupos de interese, incluída información institucional tal como 

o Misión, visión e valores
o Organización institucional
o Plans institucionais

‐ Webs de centros e titulacións, que complementan a información relevante, tanto académica como doutra índole 
para o estudantado e para outros grupos de interese. 

‐ Diario da Universidade de Vigo (Duvi). 

 Na publicación e/ou na difusión de resultados, informes e/ou memorias, conforme a lexislación vixente, tanto no

ámbito institucional como no de centros e titulacións, no eido:

- Académico
- De xestión
- Económico
- Relacionado coas actividades de extensión universitaria
- Relacionado coas actividades de consecución da igualdade de xénero.
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas 

expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización. 

Desenvolver (facer): implantar os procesos. 

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e aos 

requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados. 

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos. 

(UNE-EN ISO 9001) 

Responsabilidade de 
informar e render contas 
aos grupos de interese

Información pública e 
rendemento de contas

Recollida, publicación, difusión 
de información relevante.

Actividades ligadas ao 
redemento de contas

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 
áreas,..., órganos 
institucionais)

Participación na 
implantación e xestión 

do SGIC

Dispoñibilidade dos 
documentos (avaliación, 

utilización...)

Aprendizaxe permante 
(mellora da calidade, 

educación, 
competitividade...)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Esixencias legais

Dispoñibilidade dos 
documentos 
(avaluación, 
acreditación, 

certificación,...)

Estudantes, PAS, PDI, 
Egresadas/os, 
Empregadoras/es, 
Sociedade

Obxectivos da 
formación

Información pública

Rendemento de contas

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se

R
eq

u
is
it
o
s,
 n
ec
es
id
ad
es
 e
 e
xp
ec
ta
ti
va
s

UVigo (centros e 
titulacións, servizos, 

áreas,..., órganos 
institucionais)

Axencias de Calidade 
Administración 
Organismos e 
institucións

Estudantes, PAS, PDI, 
Egresadas/os, 

Empregadoras/es, 
Sociedade

Información pública e 
rendemento de contas 
relevante e accesiblea 
no ámbito:

‐ da Universidade de 
Vigo

‐ dos centros

‐ das titulacións

Cumprimento dos 
requisitos legais

Compromiso coa 
sociedade, coa 
igualdade e co medio

Resultados para a 
sociedade

Información (resultados 
e actividades) útil para a 
xestión

Resultados académicos 
(mellora das 
titulacións...)

G
ru
p
o
s 
d
e
 In

te
re
se
  

   
Sa
ti
sf
ac
ci
ó
n

Posta a 
disposición dos 

grupos de 
interese da 
información

Medición, análise e mellora

‐ Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

‐ Participación dos  grupos de interese (propostas, 
suxestións,...)

‐ Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

‐ Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades 
detectadas 

‐ Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e 
titualcións...) 

‐ Documentos do SGIC

Recursos

Páxinas web e outras 
canles e soportes de 

comunicación

P

D  C

A

P 

D 

C 

A 
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V ANEXOS 

(Non existen) 

Rexistros 

Identificación do rexistro 
Soporte 

orixinal 

Dispoñible na 
aplicación 

SGIC-STO? 

Responsable de 

custodia 

(órgano / posto) 

Duración 
Clasificación 

(*) Código Denominación 

R1 DO-0301 P1 

Plan operativo de 

información pública Electrónico Si 

Decano/a ou 

director/a do centro 6 anos - 

(*) Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión (é 
dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral). 
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