
RESOLUCIÓN REITORAL DO 01/07/1998 POLA QUE SE REGULAN OS 
SUPOSTOS DE MATRÍCULA GRATUÍTA NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 

Modificada pola Resolución reitoral do 22/01/2009 
Modificada pola Resolución reitoral do 05/07/2011 

(Texto consolidado) 

ARTIGO PRIMEIRO: 

1. Terán o beneficio de matrícula gratuíta nos tres ciclos da ensinanza universitaria, co 
alcance expresado no apartado 3, os que pertenzan ás seguintes categorías de 
empregados públicos ao servizo das universidades galegas ou xubilados nelas: 

a. Funcionarios de carreira pertencentes aos corpos docentes universitarios, que 
presten servizos nas universidades galegas. 

b. Funcionarios de carreira de corpos ou escalas que presten os seus servizos 
como Persoal da Administración e Servizos nas universidades galegas. 

c. Persoal docente e da Administración e Servizos, interino e contratado, propios 
das universidades galegas. 

d. Persoal laboral, fixo ou temporal, propio das universidades galegas. 

2. (RR 22/01/2009) O beneficio estenderase ao cónxuxe ou parella de feito 
debidamente inscrita, así como aos fillos menores de 28 anos, incluídos os orfos, do 
persoal mencionado no apartado anterior, que carezan de independencia económica. 
O límite de idade non se terá en conta no caso de fillos discapacitados que tiveren 
recoñecida oficialmente esta situación e carezan de independencia económica.  

3. Os beneficiarios previstos nos apartados precedentes terán a concesión de 
matrícula gratuíta para a primeira, segunda, terceira e sucesivas matrículas nos cursos 
completos e materias soltas. 

4. (RR 22/01/2009) Tamén terá o beneficio de matrícula gratuíta nos tres ciclos do 
ensino universitario, aquel persoal contratado con cargo ao Capítulo VI do orzamento 
da UDC, sempre e cando acredite, como mínimo, uns servizos prestados nesta 
universidade de 15 meses, dentro dos últimos cinco anos.  

ARTIGO SEGUNDO: sen contido (RR 05/07/2011) (en vigor desde o curso 2011/2012) 

ARTIGO TERCEIRO: 

O alumnado a quen se lle concede ou recoñece a matrícula gratuíta deberá acreditar a 
súa condición de beneficiario mediante a presentación do documento que dá fe 
extendido pola autoridade administrativa de que dependa. O documento deberá 
expedirse con data non inferior aos tres meses de finalización do prazo de matrícula 
ordinaria. 

A carencia de independencia económica dos fillos dos causantes da gratuidade da 
matrícula acreditarase polos beneficiarios mediante declaración xurada ao efecto. 

(RR 22/01/2009) Os alumnos aos que se lles concede ou recoñece a matrícula 
gratuíta, de acordo co disposto no punto 4 do artigo primeiro, deberán acreditar a súa 
condición de beneficiarios ante a Administración do centro no que desexen 
matricularse mediante a presentación do correspondente informe/certificado expedido 
polo Servizo de Persoal que corresponda, ou polo Servizo de Investigación, que 
recolla que se cumpran os requisitos necesarios para obter a gratuidade de matrícula: 

- Percibir as súas retribucións con cargo ao Capítulo VI do orzamento da UDC 



- Acreditar como mínimo uns servizos prestados na UDC de 15 meses dentro 
dos últimos cinco anos 

ARTIGO CUARTO: 

(RR 05/07/2011) Aplicarase a exención total ou parcial, segundo proceder, nos 
supostos previstos no correspondente Decreto da Comunidade Autónoma, polo que se 
fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos 
oficiais no ensino universitario e na Normativa de xestión académica do curso 
académico que corresponder. (en vigor desde o curso 2011/2012) 

ARTIGO QUINTO: 

A concesión ou recoñecemento da matrícula gratuíta para casos ou supostos distintos 
dos enumerados na presente resolución deberá outorgarse, se proceder, pola 
Resolución reitoral expresa, tras a petición do interesado. 

ARTIGO SEXTO: 

Os xefes de Servizos Administrativos dos centros universitarios presentarán aos 
respectivos Servizos Centrais da Secretaría Xeral cantas consultas crean 
convenientes acerca da aplicación estricta da presente resolución, sen prexuízo de 
que, pola autoridade académica de cada centro, se formule por escrito a interpretación 
desta, que corresponde, en todo caso, ao secretario xeral da Universidade. 

DISPOSICIÓN DERROGATORIA: 

Queda derrogada a Resolución reitoral do 10 de xullo de 1997 sobre a exención do 
pagamento de taxas académicas por matrícula nos centros desta universidade. 

DISPOSICIÓN FINAL: 

A presente resolución entrará en vigor e será de aplicación a partir do curso 
académico 1998/1999. 

(RR 22/01/2009) DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA: 

O disposto no punto 4 do artigo Primeiro e no último parágrafo do artigo Terceiro será 
de aplicación para o persoal contratado con posterioridade ao 23 de maio de 2008, ou 
con anterioridade a esa data sempre que teña o seu contrato en vigor, e aplicarase a 
aquelas matrículas a realizar con posterioridade ao día 23 de maio de 2008. 


