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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
 
1. Acordo en relación á mobilidade puntual do estudantado das 
universidades do SUG 
 
Na comunidade autónoma de Galicia por Acordo do Consello da Xunta do 12 
de marzo de 2020 adoptáronse medidas preventivas en materia de saúde 
pública que foron seguidas da declaración, por Acordo do Consello da Xunta do 
13 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia e de activación do Plan territorial de 
emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese 
galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-
19. 
 
A activación do Plan implicou a constitución do Centro de Coordinación 
Operativa (Cecop), co obxecto de garantir o funcionamento e a operatividade 
do Plan. En particular, habilítase o Cecop para revisar ou adaptar ás 
circunstancias as previsións establecidas no acordo.  
 
Entre as medidas preventivas adoptadas no mencionado Acordo do 12 de 
marzo de 2020, respecto do ensino universitario, establécese a suspensión das 
actividades académicas. 
 
Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 
67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación 
de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, por período de 15 días. A 
vixencia desta situación foi prorrogada por sucesivos reais decretos co fin de 
garantir a eficaz xestión da emerxencia sanitaria e conter a propagación da 
enfermidade.  
 
Entre as medidas previstas na normativa anterior, atópanse fortes restricións á 
liberdade de circulación de persoas así como a suspensión da actividade 
educativa presencial. 
 
En liña co anterior, mediante as correspondentes resolucións reitorais ditadas o 
14 de marzo de 2020, as tres universidades galegas resolveron o peche 
temporal das súas instalacións a partir do luns 16 de marzo o que leva consigo 
a suspensión da actividade presencial. 
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Nestas circunstancias excepcionais, a prioridade das autoridades tanto 
administrativas como académicas é a de garantir ao alumnado a continuidade 
dos seus estudos en condicións de calidade facilitando o remate do presente 
curso, mediante a realización das adaptacións precisas que o fagan posible, 
para o cal a Secretaría Xeral de Universidades ditou o 6 de abril de 2020 unhas 
instrucións de aseguramento da calidade da docencia non presencial nas 
universidades do Sistema Universitario de Galicia. Pola súa banda, as 
universidades do SUG están a realizar unha adaptación exprés á nova 
realidade facilitando a docencia non presencial ao seu alumnado. 
 
.A Orde SND/399/2020, do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas 
restricións de ámbito nacional, establecidas trala declaración do estado de 
alarma en aplicación da fase 1 do “Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad” establece no seu artigo 7 excepcións á mobilidade interprovicial 
nos supostos de retorno ao lugar de residencia familiar, así como a causa de 
forza maior ou situación de necesidade ou calquera outra de análoga natureza.  
 
Porén, tendo en conta a prolongación do estado de alarma e o inmediato inicio 
das probas de avaliación final, faise necesario levar a cabo unha adaptación 
excepcional das normas xerais limitadoras da mobilidade no relativo ao 
colectivo do estudantado universitario. 
 
Neste senso cabe lembrar que dos máis de 61.000 estudantes do noso sistema 
universitario, máis dun 7% provén doutras comunidades autónomas e, do 93% 
restante, en moitos casos a residencia habitual non coincide coa temporal 
motivada pola ubicación do campus no que se imparte a titulación que está a 
cursar, obrigando nunha importante porcentaxe a un traslado interprovincial. 
 
A meirande parte dos/as estudantes retornaron ao domicilio familiar nos 
primeiros días dende a declaración do estado de alarma, o que provocou un 
desaloxo precipitado deixando as súas pertenzas nos aloxamentos que ocupan 
ao longo do curso académico (pisos, colexios maiores, residencias...).  
 
Tendo en conta que dende o próximo 18 de maio iníciase a fase de avaliación 
final dos estudos universitarios no SUG e que moitos dos/as estudantes non 
teñen consigo o material imprescindible para o estudo satisfactorio das 
materias das que deben examinarse, urxe tomar medidas excepcionais para 
facilitar no posible a normalidade do desenvolvemento da actividade 
universitaria. 
 
A esta circunstancia debe engadirse a problemática creada respecto do 
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pagamento e desaloxo dos aloxamentos temporais antes citados. Neste senso, 
lembrar que dada a precipitación do retorno aos fogares familiares para 
afrontar a fase de confinamento, as pertenzas e, en moitos casos materiais de 
estudo, continúan ocupando os pisos, residencias... polo que non é posible a 
cancelación de contratos e supón a obriga de seguir aboando o custe dun 
aloxamento que, tendo en conta o non retorno ás actividades presenciais neste 
curso académico, non volverán a ocupar coa conseguinte carga económica 
para as familias. 
 
Por todo o anterior, solicítase que a Cecop adopte o seguinte acordo: 
 
Interpretar como unha situación de necesidade a excepción á mobilidade 
interprovincial e polo tanto permitir ao estudantado matriculado nalgunha das 
tres universidades do SUG os desprazamentos para os efectos da recollida e 
desaloxo, no seu caso, dos aloxamentos contratados para o curso 2019/20, ou 
a recollida de materiais nas residencias universitarias. 
 
Cada universidade habilitará o procedemento correspondente, emitindo 
certificación persoal e intransferible para a realización dunha soa viaxe, 
indicando a data e enderezo do aloxamento de destino.  
 


