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Histórico de evolucións
INDICE

DATA

REDACCION

00

15/05/2008

Área de Calidade

01-03

2008-2011
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MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIONS
Creación do procedemenlo PC13 «Infonnación pública»
(documenlación marco).
Intenralo de modificacións realizadas polos centros baseadas
fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos
informes de avaliación dos sistemas de calidade remitidos desde
aACSUG.
Evolución completa do procedemento: nova codificación, trama
de redacción e eslrulura e novos conlidos.
Modificación do título e código: pasa de PC13 «Información
pública» a DO-0301 «Infonnación pública e rendemento de
contas ».
Actualización do procedemento. Simplificación e revisión do
rexistro asociado. Mellora da súa eficiencia e da súa utilidade
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I OBXECTO
Estab lecer 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.

U 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 Univers idade de Vigo.

III REFERENCIAS
IIl.1.

Normas

•

Estatutos da Universidade de Vigo

•

Estatuto do Estudante Universitario, aprobado por RO 1791/2010 de 30 de decembro

•

Leí orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persona is y garantía de los derechos digitales

•

Leí 1/2016. do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

•

A lexislación e normativa xeral que afecta ao SGC dos centros está descrita no Manual de Calidade.

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 cantas: principio polo que as persoas, as organizacións e a sociedade son responsables
das súas accións e pódeselles solicitar unha explicación respecto cl iso. (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».

•

Satisfacción do usuario ou grupo de interese: percepción do usuario ou grupo de interese sobre o grado
en que se cumpriron os seus requ isitos.(UNE-EN ISO 9000).
o Nota 1: as queixas dos grnpos de interese son un indicador habitua l dunha baixa satisfacción,
pero a ausencia destas non implica unha elevada satisfacción dos grupos de interese.

Universida¿~igo
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o Nota 2: mesmo cando os requisitos dos grupos de interese se acordaron con eles e estes se
cumpriron, isto non asegura unha elevada satisfacción dos grupos de interese.(Norma UNE-EN
ISO 9000).

•

Usuario/a: organización ou persoa que recibe un produto ou un servizo (sinónimo de cliente) (Norma
UNE-EN ISO 9000). O uso do termo é tradicional nas administracións públicas.

III.3.

Abreviaturas e siglas

-SGC

: Sistema de garantía de calidade

-PAS

: persoal de administración e servizos

-POI

: persoal docente e investigador

-QSP

: queixas, suxestións e parabéns

-ENQA

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

-RO

: Real Decreto

Universida¿J'igo
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IV DESENVOLVEMENTO
Finalidade do proceso

IV. l.

Garantir que a información relevante está dispoñible de forma pública, accesible e actualizada para os distintos
grupos de interese e cumpre cos requisitos estab lecidos.

IV.2.

Responsable do proceso

Decano/ a ou Directora/ o do Centro.

IV.3.

Indicadores

•

Indicadores contido en publicados no Portal de transparencia da Universidade de Vigo

•

Índices de satisfacción (Alumnado, PDI e persoas tituladas)

IV.4.

Diagrama de fluxo

Aspectos xerais
A Universidade de Vigo, aposta decididamente pala Transparencia. Incorpora na súa web o Portal de
Transparencia. Este portal nace co obxectivo de facilitar a consulta de información actualizada sobre a
actividade da Universidade de xeito claro, estruturado, entendible, de fácil acceso, interoperab le e
reutilizable.
Establece ademais un formulario para que os usuarios soliciten aquela información que no atopen publicada.
Esta información poderá ser facil itada atendendo en todo caso a Leí Orgánica J/2018, de 5 de decembro, de

Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
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INFORMACIÓN PÚBLICA E RENDICIÓN DE CONTAS (1)
órganos de
Gorberno da U.Vigo/
Unidade de Análise e
Programas

Entrada

Comisións de
titulación

Equipo directivo/
decanal

Saída

Como

'
Esixe ncias e
recomendacións
(in ternos e e xternos) de infcrmación
pública

de centros e
titulacións

-

10
Revisión e a nálise das esixencias de información que o
centro, a titul ació n e/ou a universidade debe facer pública

l

Norm ativas

aplicables en ternos
de infcrmación

pUblica,
trasparencia e
re ndición de oontas

~

1O A li staxe de información
pública ligada ás exixencias
config:irase coa participación
dos e das axentes externas
tendo en canta o punto de vista
1 das persoas usuarias e a
sociedad en xeral
1

Entre as esixencias que hai que
considerar ademais das
legalrrente establecidas,
inclúese a listaxe de
información públi ca, establecida
pala ACSUG no «Anexo 1:
Información mirima relevante a
publicar da titulación» vinrulada
ao Programa de Seguimerto e ,
Acreditación de Títulos.

1

20

Revis ión e actua lización (se procede) da est ructura da web
do centro e das titulació ns
1

i
30
Publicación da informació n
correspondente
(nos soportes e medios defini dos na fase
anterior)

l

40

Difusión da informació n por outras
canles dist intas á web cando sexa
preciso)

50
Actu a lizació n e publicación da
información siste m áticamente,
cando se produza unha variación
dos datos, informes e e n xe ral das
publ icación d ispoñ ibles

-

n_~

Información
públi ca
dispofible e
accesible

As exixencias de información
públi ca abraguen ruestións de
dispofibilidade, actualización,
accesibiüdade ... etc

20 Os eq.iipos decanais
dos cen tros deben garantir
que a web dos centros
1 recolle a estrutura axeitada
para garantir a súa utilidade,
1
accesibilidade e aderuación
para acoller a letal idade de
información púbi ca dun
xeito sinxelo e opoerativo
1
para os seus usuarios.

40 O soporte de publ icación
deben ser principal e
maioritaliamente as pá>cinas
web, aínda que non debe
desca-tarse o errprego
doutros q.ie garant<fl en
maior medida a difusión de
determinado tipo de
información.
50 A información dispoñible
debe ser pemanentemente
actualizada, sen poder
acotar un periodicidade
concreta . Ésta está
sometida ás necesidades
que se produzan en cada
momento. Debe induirse,
modificarse ou retirarse a
información que sexa
precisa, no momento que
sexa preciso co obxectivo
de dispar de información
pertinente precisa e últil
para os usualios e grupos
de interese e na maior
brevidade posible.
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B) INFORMACIÓN PÚBLICA E RENDICIÓN DE CONTAS (11)
Entrada

Equipo directivo/
decanal

Cornisións de
titulación

Xunta de Centro

Saída

Corno

R1-DO0301
50

L
Informe s e7ou

Análisel chequeo e revisión
da información publicada e dos
resultados obtidos

Verificación/ chequeo
da Información
Pública

Procedemerto
Seguimento e
mela-a das
titulacións
(D0-0102 P1)

resultados de
avafi ación in te rn a

e externa
(seguimento e
acreditación de

60 A dispoñibilidade de
información pública non
garante, a priori, a súa
f,abilidade e aduaización.
É necesa-io velar pola súa
pennanente actuati zadón, oo
fon de non proporcionar
información obsoleta e/ou

errónea.

70
Determeninación e desenvolvemento
de accións de mellora

Medicióndg s

satisfacción das
grupos de
interese
{procedeme nto
MC-05 )

Procedemerto
~ - - - - - - - -__.¡ Revisión do sistema
pola dtección
(DE-03 P1)

G

Esta revisión global ou
chequeo realizarase
alomenos anualmente,
quedando rexistm
doaJmental desta acción
que será debidarrente
arquivada na aplicación do
SGC. Para a formalización
deste rexistm pode
empregarse a modo de guia
o ANEXO asociado a este
pmcederrento

lrcidend as
ocorridas

Experiencia

70 Estas accións deben

adqu irida ...

permitir:
- garantir (mell a-ar) a ca lidade
da inforrración pública así

como, se é necesario.
- unha rev isión da súa
organizacióm (etapa 20) .

o
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V ANEXOS
• Lista de chequeo ou verificación da información publica

Rexistros
Identificación do rexistro
'
Denominación
Código

Rl-OO0301

Verificación/ Chequeo de
Información Pública

Soporte
orixinal

Electrónico

Responsable da
Lugar de
arquivo

Aplicación
doSGC

custodia

Duración

(órgano/ posto)

Coordinación de
calidade

1

6 anos

Outras evidencias para o seguimento e acreditación das titu lacións (véxase Guía de seguimento e acreditación
dos títulos oficiais de grao e mestrado da ACSUG):

• E9: Páxina web da Universidade/ Centro/Título (debe estar incluida, como mínimo, a

información referida no Anexo III)

• 114: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese
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