
Lei 7/2001, do 2 de xullo, de control en materia de crea-
ción e recoñecemento de universidades, centros universi-
tarios e autorización de estudios na Comunidade Autó-
noma de Galicia

Tramitación parlamentaria:
Proxecto de lei, BOPG núm. 682, do 1.2.2001.
Emendas á totalidade, BOPG núm. 703, do 26.2.2001.
Emendas ó articulado, B OPG núm. 712, do 8.3.200 1.
Debate de totalidade, DSPG núm. 140, do 20.03.2001.
Informe da Ponencia, BOPG núm. 762, do 18.5.2001.
Dictame da Comisión, BOPG núm. 776, do 5.6.2001.
Mantemento de emendas e votos particulares, BOPG núm. 779, do
8.6.2001.
Debate e aprobación polo Pleno, DSPG núm. 151, do 12.6.2001.

Publicación:
Boletín Oficial do Parlamento de Galicia núm. 792, do 30.6.2001.
Diario Oficial de Galicia núm. 136, do 13.7.2001.
Boletín Oficial del Estado núm. 183, do 1.8.2001.



LEI 7/2001, DO 2 DE XULLO, DE CONTROL DE CREACIÓN E RECOÑECEMENTO DE UNIVERSIDADES

Lei 7/2001, do 2 de xullo, de control en materia de creación e
recoñecemento de universidades, centros universitarios e auto-
rización de estudios na Comunidade Autónoma de Galicia

A Comunidade Autónoma de
Galicia, en virtude do disposto no
artigo 31 do Estatuto de auto-
nomía, ten competencia plena pa-
ra a regulación e administración
do ensino en toda a súa extensión,
niveis e graos, modalidades e es-
pecialidades, incluíndo, polo tan-
to, os estudios universitarios. Es-
ta competencia desenvólvese nos
termos previstos no Real decreto
1754/1987, do 18 de decembro,
sobre traspaso á Comunidade
Autónoma de Galicia dos servicios
e institucións e medios persoais,
materiais e orzamentarios en ma-
teria de universidades. Pola súa
banda, a Lei orgánica 11/1983, do
25 de agosto, de reforma univer-
sitaria, establece no seu artigo 9.2.
que a autorización de estudios e
a creación e supresión de centros
universitarios é unha competencia
propia da Comunidade Autónoma,
por proposta do consello social da
respectiva universidade e logo do
informe do Consello de Universi-
dades.

Posteriormente, a Lei 11/1989,
do 20 de xullo, de ordenación do
sistema universitario de Galicia,
establece, no seu artigo 11, que a

coordinación e maila planificación
do sistema universitario de Gali-
cia lle corresponden á Consellería
de Educación e Ordenación Uni-
versitaria, que contará para estes
efectos co Consello Universitario
de Galicia como órgano de aseso-
ramento e consulta, segundo o dis-
posto no artigo 10 da Lei 5/1987,
do 27 de maio, do Consello Social
da Universidade e do Consello
Universitario de Galicia.

O Ministerio de Educación e
Ciencia, no Real decreto 557/1991,
do 12 de abril, estableceu as con-
dicións para crear e recoñecer cen-
tros universitarios, públicos e pri-
vados, que impartan estudios con
carácter oficial e validez en todo
o territorio nacional, ou conducen-
tes a títulos conformes a sistemas
vixentes no estranxeiro, xa sexan
estes homologados, non homolo-
gados ou homologables cos do sis-
tema educativo español.

Na súa virtude, a Comunidade
Autónoma de Galicia regulou as
directrices propias encamiñadas a
mante-las propias competencias,
publicando o Decreto 259/1994, do
29 de xullo, polo que se establece
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o procedemento para creación e re-
coñecemento de universidades,
centros universitarios e autori-
zacións de estudios en Galicia.

En función desta disposición,
calquera entidade que pretenda a
creación, o recoñecemento ou 
a adscrición dun centro universi-
tario, ou a implantación de estu-
dios deste nivel na Comunidade
Autónoma de Galicia, necesita da
previa autorización da Comunida-
de Autónoma, logo do informe
consultivo do Consello Universi-
tario de Galicia.

Os esforzos para conseguir un
ensino universitario de calidade
que se fan desde a administración,
as universidades e as entidades
promotoras autorizadas deben ob-
te-la correspondente rendibilida-
de, polo que se fai necesario pro-
mulgar unha lei que vele pola
calidade do sistema universitario
e que ampare, simultaneamente,
os dereitos dos alumnos e os inte-
reses dos empresarios e profesio-
nais do sector e que sexa, ó mes-
mo tempo, un instrumento útil para
evita-las actividades non autori-
zadas.

A problemática que xorde co-
as institucións que están a actuar
á marxe da lei vén determinada po-
la ausencia, tanto a nivel estatal
coma autonómico, dunha lexisla-
ción sancionadora coa que facer-
lle fronte á impartición de estudios
universitarios sen contar coa pre-
ceptiva autorización, normativa

que debe recolle-la corresponden-
te sanción administrativa, de xei-
to que se puidese abri-lo corres-
pondente expediente sancionador
e se requirise a estas institucións
para cesar na súa actividade.

Por outra banda, o artigo 127 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada
pola Lei 4/1999, establece que a po-
testade sancionadora das adminis-
tracións públicas que recoñece a
Constitución se exercerá cando fo-
se expresamente atribuída por unha
norma con rango de lei. A regu-
lación por lei formal da materia
sancionadora de ensino de nivel
universitario na Comunidade Autó-
noma de Galicia fai efectivo o prin-
cipio de tipicidade e legalidade de
infraccións administrativas, regu-
lando as infraccións e as súas co-
rrespondentes sancións.

O sentido finalista que toda nor-
ma sancionadora de carácter ad-
ministrativo debe procurar é un cri-
terio sostido de forma reiterada e
constante na xurisprudencia do
Tribunal Constitucional. Coherente
con iso, esta lei ten como finali-
dade conseguir unha adecuada pro-
tección da calidade no sistema uni-
versitario de Galicia. Con esta
nova lei garántese a eficacia no
procedemento, ó mesmo tempo
que se regula un proceso áxil e non
dilatorio, que respecta os princi-
pios que o Tribunal Constitucional
consagra e que deben estar pre-
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sentes neste tipo de normas san-
cionadoras, como son a audiencia
do interesado, a proposta de pro-
bas ou a presunción de inocencia.
O carácter pragmático que se pre-
tende con este novo texto reflícte-
se ó ter en conta os criterios que
modulan e gradúan as sancións.

Esta norma respecta, en fin, os
principios de legalidade, tipicida-
de, non bis in idem, proporciona-
lidade, libre acceso á tutela xudi-
cial e ás garantías procedementais
e os principios definidores e limi-
tadores da potestade sancionado-
ra dos poderes públicos, ó tempo
que non supón ningunha invasión
das competencias doutras áreas da
administración.

Por todo o exposto o Parlamen-
to de Galicia aprobou e eu, de con-
formidade co artigo 13.2 do Es-
tatuto de Galicia e co artigo 24 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, re-
guladora da Xunta e do seu pre-
sidente, promulgo en nome de
El-Rei a Lei de control en materia
de creación e recoñecemento de
universidades, centros universita-
rios e autorización de estudios na
Comunidade Autónoma de Galicia.

Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto da lei.

1. Esta lei ten por obxecto tipi-
fica-las infraccións e sancións en

materia de creación e recoñece-
mento de universidades, centros
universitarios e autorización de es-
tudios na Comunidade Autónoma
de Galicia, así como establece-lo
procedemento sancionador apli-
cable.

2. As infraccións cometidas nes-
te ámbito serán sancionadas na vía
administrativa de acordo coas nor-
mas do procedemento sanciona-
dor, con suxeición a esta lei e ás
normas regulamentarias que a de-
senvolvan.

3. Cando os feitos cometidos ou
a omisión de actos debidos poidan
ser constitutivos de ilícito penal,
a Consellería de Educación e Or-
denación Universitaria poñeraos
en coñecemento das autoridades
competentes e absterase de resol-
ver mentres que estas non dicten
unha sentencia firme ou unha
resolución que poña fin ó pro-
cedemento, sen prexuízo do exer-
cicio das accións civís que corres-
pondan.

Artigo 2. Suxeitos responsables
administrativamente.

1. Serán suxeitos responsables
administrativamente das infrac-
cións en materia de creación e
recoñecemento de universidades,
centros universitarios e autoriza-
ción de estudios na Comunidade
Autónoma de Galicia as persoas
físicas e xurídicas que incorran nas
accións ou omisións tipificadas co-
mo infraccións nesta lei.
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2. Cando o incumprimento das
obrigas impostas polo ordena-
mento xurídico así como das ti-
pificadas como infraccións nesta
lei sexa atribuíble a varias perso-
as físicas ou xurídicas, responderán
de forma solidaria das infraccións
que, se é o caso, se cometan e das
sancións que se impoñan.

3. Os titulares de empresas ou
entidades promotoras serán res-
ponsables administrativamente das
infraccións cometidas por calque-
ra persoa afecta a elas, sen pre-
xuízo das accións que puidesen
exercerse en dereito sobre as per-
soas que cometesen a infracción
para o resarcimento que corres-
ponda.

4. Quen exerza na entidade car-
gos de administración ou dirección
será responsable das infraccións
cando estas sexan imputables á súa
conducta dolosa ou neglixente.

Capítulo II

Inspección de estudios 
universitarios

Artigo 3. Inspección de estudios
universitarios.

1. A Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria exer-
cerá a inspección das universi-
dades, centros universitarios,
centros adscritos e centros es-
tranxeiros que desenvolvan a súa
actividade no ámbito territorial

propio da competencia da Ad-
ministración galega.

2. Ó amparo do disposto no ar-
tigo 20 da Lei 4/1988, do 26 de
maio, da función pública de Ga-
licia, dentro do corpo superior da
Administración da Xunta, grupo
A, créase a escala de inspección
de estudios universitarios.

3. A escala de inspección de es-
tudios universitarios dependerá
funcionalmente da consellería co-
rrespondente.

4. As funcións da escala de ins-
pección serán exercidas polos ins-
pectores de estudios universitarios.

5. Para o acceso á dita escala
será imprescindible estar en pose-
sión de calquera das titulacións re-
quiridas para o ingreso no corpo
superior da Administración da
Xunta de Galicia.

6. Os inspectores teñen o carác-
ter de axentes da autoridade e go-
zarán como tal da protección e das
facultades que para estes efectos
lles concede a lexislación vixente.
No exercicio da súa actividade, es-
tarán dotados da correspondente
acreditación, que exhibirán no
exercicio das súas funcións.

7. Os actos ou feitos constata-
dos na inspección reflectiranse
nunha acta normalizada no modo
que se determine regulamentaria-
mente. As actas de inspección que
estendan terán presunción de ve-
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racidade, sen prexuízo de proba en
contrario das admitidas en dereito.

8. As funcións da escala de ins-
pección de estudios universitarios
serán as seguintes:

a) A comprobación e o control
do cumprimento das disposicións
e normativa vixente en materia de
estudios universitarios.

b) A emisión dos informes téc-
nicos que lle solicite a Adminis-
tración universitaria autonómica.

c) O asesoramento á Dirección
Xeral de Universidades nas mate-
rias relacionadas co ámbito desta
lei.

d) Calquera outra función que se
estableza por vía regulamentaria.

9. Desenvolveranse por decreto
a organización e o funcionamento
da escala de inspección de estu-
dios universitarios.

Artigo 4. Obrigas dos administra-
dos.

1. As universidades, os repre-
sentantes ou titulares das empresas
ou entidades promotoras ou, no
seu defecto, os seus empregados
debidamente autorizados están
obrigados a facilitarlles ós fun-
cionarios da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria
o acceso ás dependencias e insta-
lacións da entidade para o exame
de documentos, libros e rexistros

que estean relacionados coa súa
actividade.

2. Se non estivese presente o ti-
tular ou representante autorizado,
deixaranlle á persoa que estea pre-
sente requirimento, advertindo que
no prazo de vintecatro horas se
procederá a realiza-la inspección,
que deberá ser facilitada por cal-
quera persoa relacionada coa en-
tidade presente nese momento.

3. Están tamén obrigados a fa-
cilita-la obtención de copias ou re-
produccións da documentación á
que fai referencia o apartado 1 des-
te artigo.

4. Se por requirimento da admi-
nistración se achega algún docu-
mento, este irá asinado por unha
persoa con facultade de representar
á empresa ou entidade promotora.

5. Os estudiantes que se matri-
culen en estudios autorizados na
Comunidade Autónoma pero non
homologados en España asinarán
unha declaración explícita de coñe-
cemento desa condición.

Capítulo III

Da tipificación e cualificación
das infraccións

Artigo 5. Infraccións.

1. Son infraccións en materia de
estudios universitarios as accións
e omisións tipificadas nesta lei.
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2. As infraccións administrativas
á normativa en materia de estu-
dios universitarios na Comuni-
dade Autónoma de Galicia cua-
lifícanse como moi graves,
graves e leves, en función da na-
tureza da contravención, da súa
transcendencia e repercusión e,
se é o caso, da reincidencia nas
mesmas conductas sancionables.

3. A Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, can-
do comprobe, no exercicio das
súas funcións, a existencia de po-
sibles infraccións administrativas
en materias competencia doutros
órganos administrativos, daralles
conta delas, para os efectos perti-
nentes. Igualmente, as posibles in-
fraccións en materia de creación e
recoñecemento de universidades,
centros universitarios e autoriza-
ción de estudios na Comunidade
Autónoma de Galicia detectadas
por outros órganos da Xunta de
Galicia, actuando no ámbito das
súas competencias, seranlle co-
municadas á Dirección Xeral de
Universidades, que actuará no ám-
bito das súas competencias.

4. Desenvolveranse por decreto
as infraccións previstas nesta lei.

Artigo 6. Infraccións moi gra-
ves.

Terán a consideración de in-
fraccións de carácter moi grave:

a) A impartición, sen a precep-
tiva autorización, de estudios uni-

versitarios na Comunidade Autó-
noma de Galicia.

b) A posta en funcionamento ou
o cesamento das actividades dun
centro ou universidade sen obter
previamente a autorización admi-
nistrativa pertinente.

c) A publicidade enganosa res-
pecto da existencia de autorización
para a impartición de estudios uni-
versitarios ou das condicións dela.

d) O incumprimento por parte
das universidades, posteriormen-
te ó inicio das súas actividades, da
normativa aplicable.

e) O incumprimento por parte
dos centros estranxeiros autoriza-
dos das condicións xerais aplica-
bles.

f) A falta de veracidade na me-
moria xustificativa dos anexos do
Decreto 259/1994 que fose deter-
minante na concesión da autori-
zación.

g) O incumprimento dos índi-
ces de calidade establecidos no
anexo IV do Decreto 259/1994 no
referente ó persoal docente e ós es-
pacios docentes e investigadores.

h) Acoller nas instalacións au-
torizadas para ensinanzas de dis-
tinto nivel estudios de nivel uni-
versitario.

i) Sen prexuízo das actuacións
que a universidade pública ou pri-



LEI 7/2001, DO 2 DE XULLO, DE CONTROL DE CREACIÓN E RECOÑECEMENTO DE UNIVERSIDADES

vada poida levar a cabo fronte á
entidade que actúa no seu nome
sen autorización, a dita actuación
poderá ser sancionada pola Ad-
ministración educativa se resulta
incardinada nalgunha das demais
conductas tipificadas ó non contar
coa autorización correspondente.

j) O impedimento, a obstrucción
ou a dificultade presentada para o
exercicio das funcións de inspec-
ción e seguimento polos servicios
de inspección de estudios univer-
sitarios da Xunta de Galicia da ac-
tividade dos centros.

k) A reincidencia nas infrac-
cións graves.

1) As accións e omisións pre-
vistas no apartado seguinte, sem-
pre que o incumprimento ou os
prexuízos fosen moi graves.

Artigo 7. Infraccións graves.

Terán a consideración de in-
fraccións de carácter grave:

a) A extralimitación da autori-
zación concedida.

b) O incumprimento dos índices
de calidade establecidos no anexo
IV do Decreto 259/1994 no refe-
rente ó persoal de administración
e servicios e ós espacios e servi-
cios comúns.

c) A inexistencia dos servicios
comúns esixidos no anexo IV do
Decreto 259/1994.

d) A utilización por persoas fí-
sicas ou xurídicas, no ámbito da
Comunidade Autónoma de Gali-
cia, de denominacións que polo
seu significado poidan inducir a
confusión cos centros e ensinan-
zas conducentes á obtención de tí-
tulos universitarios oficiais.

e) A omisión, na publicidade e
nas certificacións que expida a en-
tidade promotora respecto de es-
tudios non homologados, aínda
que autorizados e cursados en Ga-
licia, da indicación de se teñen ou
non o carácter e a validez oficial
que recoñece a Lei orgánica de re-
forma universitaria.

f) A reincidencia nas infraccións
leves.

g) As accións e omisións pre-
vistas no apartado seguinte, sem-
pre que o incumprimento ou os
prexuízos fosen graves.

Artigo 8. Infraccións leves.

Terán a consideración de in-
fraccións de carácter leve:

a) A impartición de estudios
universitarios sen a autorización
que para a posta en funcionamen-
to debe expedi-la administración,
unha vez que consten no expe-
diente tódolos informes favorables
e estando pendente da publicación
a norma que o autorice.

b) Calquera outra infracción en
materia de estudios universitarios
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que non teña a consideración de
grave ou moi grave.

Capítulo IV

As sancións

Artigo 9. Determinación das san-
cións.

As infraccións ás que se refire
esta lei darán lugar á imposición
das sancións previstas neste capí-
tulo.

Artigo 10. Sancións.

1. As infraccións establecidas
nos artigos anteriores serán san-
cionadas:

a) As infraccións moi graves,
con multa de 25 a 75 millóns de
pesetas.

b) As infraccións graves, con
multa de 5 a 25 millóns de pesetas.

c) As infraccións leves, con
apercibimento por escrito ou mul-
ta de ata 5 millóns de pesetas.

2. En calquera caso, as infrac-
cións graves e moi graves poderán
levar aparelladas como accesorias
as seguintes sancións:

a) O peche total ou parcial das
instalacións.

b) A revogación da autorización
e/ou a suspensión da actividade

cando a infracción supoña un no-
torio prexuízo para o sistema uni-
versitario de Galicia ou danos irre-
parables ós alumnos.

c) A inhabilitación total ou par-
cial para o desenvolvemento de
funcións e actividades similares.

3. No caso de infraccións graves
e moi graves, independentemente
das sancións impostas, o órgano
sancionador poderá propoñerlle á
autoridade correspondente:

a) A inhabilitación da empresa
sancionada para contratar coa
Xunta de Galicia.

b) A supresión, cancelación ou
suspensión total ou parcial das
axudas oficiais, tales como crédi-
tos, subvencións ou outras que ti-
vese recoñecidas ou que solicita-
se a empresa sancionada.

4. Se é o caso, cando estean en
tramitación da preceptiva norma-
tiva, non se considerará sanción o
peche das instalacións ou a sus-
pensión da actividade.

Artigo 11. Graduación da san-
ción.

1. Na graduación da sanción te-
ranse en conta, entre outros, os pre-
xuízos ocasionados ós alumnos, a
natureza da infracción e da dispo-
sición infrinxida, o beneficio ilí-
cito obtido, a transcendencia so-
cial da infracción, a neglixencia, a
existencia de intencionalidade, o
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incumprimento dos requirimentos
efectuados pola administración,
a reincidencia e as repercusións
negativas que tivese para o siste-
ma universitario de Galicia.

2. En ningún caso poderá ob-
terse un beneficio derivado das in-
fraccións recollidas nesta lei e a
sanción será, en todo caso, equi-
valente cando menos ó beneficio
obtido, cunha contía máxima non
superior ó disposto no artigo 10.

3. As responsabilidades admi-
nistrativas que deriven do proce-
demento sancionador regulado
nesta lei serán compatibles coa esi-
xencia ó infractor da reposición
ó seu estado orixinario da situa-
ción alterada por el, así como coa
indemnización polos danos e per-
das causados. A dita indemniza-
ción será determinada polo órga-
no competente para a imposición
da sanción, debendo neste caso
comunicarllo ó infractor para a súa
satisfacción no prazo de tres me-
ses. No caso de non realiza-lo pa-
gamento, quedará expedita a vía
xudicial.

4. Terase en conta, como ate-
nuante para a fixación da sanción,
que antes da resolución definitiva
do expediente incoado se reparen
satisfactoriamente as actuacións
que deron lugar ó comezo deste.

Artigo 12. Reincidencia.

1. Para os efectos desta lei, en-
téndese por reincidencia a comi-

sión dunha infracción de idéntica
natureza, tipificación ou cualifi-
cación á que motivou a sanción an-
terior nun prazo de cinco anos no
caso das moi graves, de tres anos
no caso das graves e dun ano no
caso das leves, contados a partir
da notificación desta. En tal su-
posto requirirase que a primeira
resolución sancionadora xa ad-
quirise firmeza en vía administra-
tiva.

2. Nos supostos de reincidencia,
poderase eleva-la contía da san-
ción que resulte ata o dobre da que
corresponda.

Artigo 13. Publicidade das san-
cións.

As sancións por contía igual ou
superior ós 5 millóns de pesetas,
así como aquelas que supoñan a
clausura das instalacións, a revo-
gación da autorización, calquera
tipo de inhabilitación, a supresión,
cancelación ou suspensión de axu-
das oficiais ou a suspensión da ac-
tividade, deberán ser publicadas
no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 14. Prescrición das infrac-
cións.

1. As infraccións ás que se refi-
re esta lei prescribirán: as leves, ó
ano; as graves, ós tres anos, e as
moi graves, ós cinco anos.

2. O prazo de prescrición das in-
fraccións comezarase a contar des-
de o día no que a administración te-
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ña coñecemento delas. Este prazo
interromperase mediante a inicia-
ción, con coñecemento do interesa-
do, do procedemento sancionador.
Do mesmo xeito, reiniciarase se o
expediente sancionador permane-
cese paralizado máis dun mes por
causa non imputable ó infractor.

Artigo 15. Prescrición das san-
cións.

1. As sancións que recolle esta
lei prescribirán: as impostas por
infracción leve, ó ano; as impos-
tas por infracción grave, ós tres
anos, e as impostas por infracción
moi grave, ós cinco anos.

2. O prazo de prescrición das san-
cións empezará a contar desde o día
seguinte a aquel no que adquira fir-
meza a resolución pola que se
impón a sanción. Este prazo inte-
rromperase mediante a iniciación,
con coñecemento do interesado, do
procedemento de execución, e vol-
verase reiniciar se permanecese pa-
ralizado máis dun mes por causa
non imputable ó infractor.

Artigo 16. Concorrencia de in-
fraccións e sancións.

1. Se nun mesmo expediente
sancionador concorresen infrac-
cións da mesma natureza, cada
unha delas poderá ser obxecto da
correspondente sanción.

2. Non se poderán sanciona-los
feitos que fosen xa sancionados pe-
nal ou administrativamente nos ca-

sos nos que se aprecie identidade
do suxeito, feito e fundamento.

Artigo 17. Recursos.

Contra as resolucións e demais
actos adoptados ó amparo desta lei
poderán interpoñerse os recursos
establecidos na Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do
procedemento administrativo
común.

Capítulo V

Do procedemento sancionador

Artigo 18. Procedemento sancio-
nador.

1. A tramitación dos expedien-
tes sancionadores axustarase ó es-
tablecido na Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común,
e incoarase mediante:

a) Denuncia.

b) Iniciativa do director xeral de
Universidades ou dos servicios
de inspección.

c) Orde superior.

d) Petición razoada doutros ór-
ganos.

2. Previamente á incoación do
expediente, calquera dos órganos
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competentes na iniciación ou re-
solución dos procedementos po-
derá ordenar que se efectúen dili-
xencias preliminares ou trámites
de información reservada para in-
vestiga-los feitos.

3. No caso de apreciarse unha
situación de risco inminente ou
prexuízo grave para os usuarios,
poderán adoptarse medidas provi-
sionalísimas consistentes no peche
do centro onde se imparte a do-
cencia ou na suspensión da activi-
dade exercida, sen prexuízo das
accións legais das que poidan ser
responsables as persoas físicas ou
xurídicas titulares delas.

Unha vez tomada unha medida
provisionalísima por parte da Ad-
ministración universitaria, deberá
procederse nun prazo dun mes á
iniciación dun procedemento san-
cionador. Unha vez iniciado o pro-
cedemento, o director xeral de
Universidades procederá á con-
firmación, modificación ou le-
vantamento destas medidas, sen
prexuízo de que poidan ser alza-
das ou modificadas durante a tra-
mitación do procedemento en vir-
tude de circunstancias sobrevidas
ou que non puideron ser tidas en
conta no momento da súa adop-
ción.

4. Iniciado, se é o caso, o opor-
tuno expediente, o director xeral
de Universidades deberá nomear
un instructor e secretario, ó que se
lle dará traslado inmediato do ex-
pediente.

5. O instructor notificaralle ó
interesado a apertura do procede-
mento sancionador, ó que lle xun-
tará unha copia do expediente co
nomeamento de instructor e se-
cretario.

6. O instructor ordenará e efec-
tuará as probas e actuacións que
sexan necesarias para aclarar to-
talmente os feitos e determinar po-
sibles responsabilidades adminis-
trativas. A fase probatoria será oral
ou escrita, segundo determine o
instructor, para a mellor e máis áxil
resolución do expediente.

a) No caso da vista oral, na mes-
ma notificación comunicaráselles
ós interesados a data da súa reali-
zación, que será dentro do prazo
de dez días hábiles a partir da no-
tificación.

b) No caso do procedemento es-
crito, na mesma notificación dará-
selle ó interesado un prazo de dez
días hábiles para que presente as
alegacións que considere oportu-
nas.

7. O interesado, no procede-
mento, poderá propoñe-la proba
da que tente valerse para a defen-
sa do seu dereito. En todo caso, a
administración apreciará a proba
realizada no expediente sanciona-
dor e valorará o resultado desta no
seu conxunto.

8. Á vista do actuado, o ins-
tructor formulará o oportuno pre-
go de cargos, que lle será notifi-
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cado ó inculpado para que, no ter-
mo de dez días desde a súa recep-
ción, formule as alegacións que
considere pertinentes. Transcorri-
do ese prazo, haxa ou non alega-
cións, o instructor remitiralle a pro-
posta de resolución definitiva a
quen lle competa a sanción en fun-
ción da súa contía para que resol-
va de forma inmediata.

9. Se presumise que os feitos
investigados puidesen constituír
delicto, daráselle conta á autori-
dade xudicial, suspendendo as ac-
tuacións ata que exista resolución
xudicial, sen prexuízo de adop-
ta-las medidas cautelares opor-
tunas.

Artigo 19. Órganos competentes
para a imposición das sancións.

1. A competencia para a clau-
sura das instalacións e a revoga-
ción da autorización correspónde-
lle ó Consello da Xunta de Galicia,
por proposta do conselleiro de
Educación e Ordenación Univer-
sitaria.

2. A competencia para suspen-
de-la actividade correspóndelle ó
conselleiro de Educación e Orde-
nación Universitaria, por propos-
ta do director xeral de Universi-
dades.

3. A competencia para a impo-
sición da sanción no caso dunha
infracción moi grave correspón-
delle ó conselleiro de Educación e
Ordenación Universitaria.

4. A competencia para a impo-
sición da sanción no caso dunha
infracción leve ou grave co-
rrespóndelle ó director xeral de
Universidades.

Artigo 20. Multas coercitivas.

1. A execución das resolucións
recaídas nos expedientes sancio-
nadores poderase realizar mediante
a aplicación das medidas de exe-
cución subsidiaria establecidas na
Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procede-
mento administrativo común, sen
prexuízo do disposto neste artigo.

2. Os órganos competentes pa-
ra a imposición das sancións esta-
blecidas nesta lei poderán impoñer
multas coercitivas, dun 10% máis
sobre a contía da sanción, por ca-
da día que pase sen atende-la co-
municación cando esta se refire ó
cesamento da actividade infrac-
tora.

3. As multas coercitivas serán
independentes das sancións que se
poidan impoñer como consecuen-
cia dun expediente sancionador e
compatibles con estas.

Artigo 21. Caducidade do proce-
demento.

O procedemento sancionador
caducará ós tres meses da súa pa-
ralización, entendéndose que así
ocorre cando non se levase a cabo
neste prazo ningunha notificación
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de actuación ou dilixencia, sen pre-
xuízo de que o instructor do ex-
pediente poida acordar un prazo
maior, mediante resolución debi-
damente motivada e notificada ó
interesado, cando a natureza ou as
circunstancias da actuación ou da
dilixencia en curso o xustifiquen.

Disposición derradeira primeira

Facúltase o Consello da Xunta
para que mediante decreto actua-
lice as contías das sancións pre-
vistas nesta lei. A elevación por-
centual nunca poderá supera-la
experimentada polo índice xeral
de prezos ó consumo na Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

Disposición derradeira segunda

Facúltase o Consello da Xunta
de Galicia para dicta-las disposi-
cións que resulten necesarias para
a aplicación, o desenvolvemento
e a execución desta lei.

Disposición derradeira terceira

Esta lei entrará en vigor o día
seguinte ó da súa publicación no
Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de
xullo de 2001

Manuel Fraga Iribarne
Presidente
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