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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS 
PÚBLICAS E XUSTIZA

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade 
a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de 
emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), 
do 5 de maio de 2020.

O Centro de Coordinación Operativa (Cecop), na súa reunión do 5 de maio de 2020, 
adoptou, entre outros, os seguintes acordos: 

«O Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, declarou a situa-
ción de emerxencia sanitaria de interese galego e activou o Plan territorial de emerxencias 
de Galicia coa conseguinte asunción de todas as actividades de emerxencia polo titular da 
Presidencia da Xunta de Galicia ou persoa en quen delegue.

A activación do Plan implicou a constitución do Centro de Coordinación Operativa (Ce-
cop), co obxecto de garantir o funcionamento e a operatividade do Plan.

O Acordo do Consello da Xunta de Galicia prevé que para o desenvolvemento do Plan 
poderán ditarse ordes e instrucións que afecten dereitos da cidadanía nos termos estable-
cidos polas leis, así como adoptarse medidas de obrigado cumprimento para os seus des-
tinatarios e destinatarias, conforme o que se dispoña se así o aconsellan as necesidades 
da emerxencia e dos bens que hai que protexer.

En particular, habilítase o Cecop para revisar ou adaptar ás circunstancias as previsións 
establecidas no acordo.

Tendo en conta o exposto, o Centro de Coordinación Operativa, na súa reunión do 5 de 
maio de 2020,
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Neste extracto só se recollen os acordos exclusivamente relacionados con 
Educación, centros de discapacidade e centros de menores.
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– Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado 
do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obriga-
toria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 
académico 2020/21.

O Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de 
marzo, declarou o estado de alarma en todo o territorio nacional co fin de facer fronte á 
situación de emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19.

C
V

E
-D

O
G

: j
nh

xp
m

76
-y

xt
0-

v1
t3

-q
cm

8-
fs

hx
w

y3
ac

v4
8



DOG Núm. 86 Mércores, 6 de maio de 2020 Páx. 19133

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

En aplicación do recollido na disposición adicional terceira do dito real decreto, así como 
no punto sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop) do 15 de marzo, 
mediante o cal se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público de 
Galicia como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19, sus-
pendeuse o prazo para a presentación de solicitudes do procedemento de admisión de 
alumnado para o curso 2020/21.

O punto 4 da citada disposición adicional terceira recolle a posibilidade de acordar mo-
tivadamente a continuidade daqueles procedementos administrativos que veñan referidos 
a situacións estreitamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma, ou que 
sexan indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico 
dos servizos.

Por outra banda, e de conformidade co previsto na Orde EFP/365/2020, do 22 de abril, 
do Ministerio de Educación e Formación Profesional, pola que se establecen o marco e 
as directrices de actuación para o terceiro trimestre do curso 2019/20 e o inicio do cur-
so 2020/21, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19, en cuxo anexo III se de-
terminan as Directrices específicas de actuación acordadas por etapas ou ensinanzas, que 
se desenvolverán durante o terceiro trimestre do curso escolar 2019/20 e o inicio do curso 
escolar 2020/21, as administracións educativas poderán asignar, de xeito excepcional e 
durante o período de admisión e escolarización do vindeiro curso, as funcións de supervi-
sión do proceso de admisión de alumnado propias das comisións ou órganos de garantías 
de admisión, á Inspección educativa ou a outra unidade administrativa.

Tendo en conta o recollido nos parágrafos anteriores, considérase necesario poder res-
tablecer o prazo de presentación de solicitudes do proceso de admisión de alumnado do 2º 
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacha-
relato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21, 
e adaptar tamén as fases posteriores, modificando e axustando as datas e asignando as 
competencias das comisións de escolarización aos servizos territoriais de Inspección edu-
cativa; todo isto coa finalidade de que sexa posible tramitar todo o proceso procurando a 
súa resolución o antes posible para un correcto funcionamento do servizo público da edu-
cación, de xeito que os centros e o profesorado poidan preparar con normalidade o novo 
curso e se minimicen así as consecuencias para familias, alumnado e centros, logo da 
situación excepcional de emerxencia sanitaria que motivou a súa paralización.

Así mesmo, garántese que o alumnado teña asignada a praza no centro que lle corres-
ponda e poida formalizar a súa matrícula dentro do período ordinario anual que establece 
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a normativa reguladora. Son tamén razóns de interese público as que aconsellan a aplica-
ción a este procedemento da tramitación de urxencia prevista no artigo 33 da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, 
adaptando as distintas datas e fases segundo os axustes que se consideren necesarios.

Tendo en conta o exposto, e por proposta da Consellería de Educación, Universidade 
e Formación Profesional, o Cecop toma razón de que a consellería ditará resolución acor-
dando as seguintes cuestións: 

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado 
en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se de-
clarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o 
día 18 do mesmo mes.

O centro educativo deberá rexistrar as solicitudes na aplicación informática de xestión 
do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa pre-
sentación.

2. Novos prazos do procedemento.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de 
admisión reduciranse á metade. 

b) Novos prazos do proceso: 

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de 
maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 
9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días 
hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de 
xuño de 2020.
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● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bachare-
lato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

3. Adxudicación subsidiaria de postos escolares.

Con carácter excepcional, non se constituirán as comisións de escolarización. Todas 
as funcións para a adxudicación subsidiaria de postos escolares que se atribúen ao dito 
órgano do proceso de admisión serán asumidas e desenvolvidas polos servizos territoriais 
de Inspección educativa de cada unha das xefaturas territoriais da Consellería.

4. Publicación. 

Sen prexuízo da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, a resolución tamén se pu-
blicará na páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 
e procurarase a súa máxima difusión entre todos os centros educativos afectados polo 
proceso.

– Acordo polo que se modifican as instrucións de presenza dos equipos directi-
vos e doutro persoal nos centros educativos de ensino non universitario.

A Resolución do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do 
Centro de Coordinación Operativa (Cecop) mediante o que se adoptan medidas preventi-
vas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución 
epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 (Diario Oficial de Galicia núm. 51, do 15 de mar-
zo de 2020) determina no seu punto décimo:

“Nos centros educativos de todos os niveis de ensino non universitario de máis de seis 
unidades permanecerá en réxime de quendas só unha persoa do equipo directivo do cen-
tro das 10.00 ás 13.00 horas”. 

En atención á evolución da pandemia na Comunidade Autónoma e das necesidades 
do servizo público educativo, por Resolución do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral 
Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá 
publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 
2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 56, do 22 de marzo), e por proposta da Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional, modificouse o punto décimo do Acordo 
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do Centro de Coordinación Operativa, do 15 de marzo de 2020, mediante o que se adoptan 
medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como conse-
cuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19, que quedou redactado do 
seguinte xeito:

“Nos centros educativos de todos os niveis de ensino non universitario de máis de seis 
unidades permanecerá, a partir do luns 23 de marzo, unha persoa do equipo directivo do 
centro o tempo que considere preciso para atender o alumnado e as familias, así como 
para a verificación do funcionamento das infraestruturas tecnolóxicas do centro e do esta-
do do propio edificio educativo.”

Tendo en conta a evolución dos contaxios, que presentan unha melloría no que respec-
ta a Galicia, e a necesidade de arbitrar novas medidas que afectan o servizo educativo, 
nomeadamente retomar o procedemento de admisión do alumnado e a tramitación das 
axudas e préstamo de libros de texto, faise preciso reforzar a atención aos membros da 
comunidade educativa, en especial ás nais e aos pais, que precisan de información e efec-
tuar os trámites precisos para a futura escolarización dos seus fillos/as.

En atención ao anterior, acórdase:

● A partir do día 11 de maio é obrigatoria a presenza nos centros educativos de ensino 
non universitario de 6 ou máis unidades de, polo menos, un membro do equipo directivo no 
horario habitual do centro, en xornada de mañá.

● Nos centros de menos de 6 unidades é obrigada a presenza do director ou profesor 
responsable os días precisos para a realización dos trámites de escolarización e presenta-
ción da documentación ou doutros procedementos.

● Nos centros educativos en que exista persoal administrativo é obrigatoria a presenza 
no centro nos días que estableza a dirección do centro educativo para atender todos os 
trámites derivados do proceso de admisión e doutros procedementos.

● Desde a mesma data é obrigatoria a presenza do persoal de limpeza nos centros 
educativos para a realización de tarefas de limpeza e desinfección. 

Enténdese por desinfección a limpeza das instalacións, con especial atención ás superfi-
cies de contacto máis frecuentes como pomos de portas, mostradores, mobles, pasamáns, 
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máquinas dispensadoras, chans, teléfonos e outros elementos de similares características, 
conforme as seguintes pautas: utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) 
recentemente preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade virucida que se 
atopen no mercado e que fosen autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. No 
caso de usar un desinfectante comercial, respectaranse as indicacións da etiqueta. Tras a 
limpeza, os materiais empregados desbotaranse de xeito seguro.

Así mesmo, realizarase unha desinfección diaria dos postos de traballo, con especial 
atención a mostradores, anteparos, teclados, pantallas táctiles, ferramentas de traballo e 
outros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aqueles 
utilizados por máis dun traballador.

– Acordo relativo ao levantamento da suspensión da formación en centros de tra-
ballo correspondente aos estudos de formación profesional.

1. A Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 
de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde pú-
blica na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia 
do coronavirus COVID-19, establece no punto primeiro c), entre outros:

“– Suspéndense as prácticas de formación profesional (módulo FCT) que se realicen en 
empresas, incluídas as asociadas a Erasmus.

 – Reprogramarase individualmente para cada alumno ou empresa a actividade formati-
va nos centros de traballo para as ensinanzas impartidas na modalidade de FP dual.”

2. O R.D. 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a 
xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, establece no seu artigo 
9 as medidas de contención no ámbito educativo e da formación:

● Suspéndese a actividade educativa presencial en todos os centros e etapas, ciclos, 
graos e niveis de ensino recollidos no artigo 3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación, así como calquera outra actividade educativa ou de formación impartida nou-
tros centros públicos ou privados.

● Durante o período de suspensión, manteranse as actividades educativas a través da 
modalidade a distancia en liña, sempre que resulte posible.
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Polo tanto, a declaración do estado de alarma non fai referencia específica á formación 
en centros de traballo.

3. A Orde EFP/361/2020, do 21 de abril, pola que se adoptan medidas excepcionais en 
materia de flexibilización das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e 
das ensinanzas de réxime especial (BOE do 23) foi adaptada a Galicia mediante a  Resolu-
ción do 23 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e In-
novación Educativa, pola que se adoptan medidas excepcionais no desenvolvemento das 
ensinanzas de formación profesional do sistema educativo e nas ensinanzas de réxime 
especial (publicada no Portal educativo da Consellería do día 23). Establécense, entre 
outras, as seguintes previsións:

Na realización da FCT no período ordinario, os centros educativos poderán:

a) Reducir a duración deste módulo ata os mínimos previstos nos reais decretos polos 
que se establecen os títulos e as súas ensinanzas mínimas: 220 horas no caso de ciclos 
de grao medio e de grao superior, e 130 horas nos ciclos de grao profesional básico. Así 
mesmo, no caso dos programas formativos establecidos na Comunidade Autónoma de 
Galicia, a FCT poderá reducirse a 65 horas.

b) Desenvolver o módulo de FCT sen precisar da autorización recollida no artigo décimo 
cuarto da Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo de FCT en Galicia, 
en días non lectivos e/ou ampliando ao máximo as horas diarias de estadía na empresa, 
na medida en que as características de cada sector produtivo ou de servizos o permitan.

c) Favorecer que o alumnado realice ou remate o módulo de FCT mediante a fórmula do 
teletraballo, sempre que unha empresa ou institución ofreza esta posibilidade e o/a titor/a 
considere que desta forma o/a alumno/a pode desenvolver as capacidades e acadar os 
resultados de aprendizaxe previstos no citado módulo e que poida levar a cabo, tamén por 
medios telemáticos, o seguimento da súa aprendizaxe.

d) Nos ciclos de grao superior derivados da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de edu-
cación, integrar a realización da formación en centros de traballo e o módulo de proxecto 
nun único módulo cunha duración de 245 horas (FCT 220 horas e proxecto 25 horas), co-
rrespondentes á suma da duración prevista para eses módulos nos reais decretos de cada 
título. Neste módulo integraranse os resultados de aprendizaxe e os criterios de realización 
do módulo de FCT, e os resultados de aprendizaxe e os criterios de avaliación do módulo 
profesional de Proxecto establecidos no currículo de cada título.
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En atención ás determinacións anteriores, por proposta da Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional:

Acórdase levantar a suspensión de realización da formación en centros de traballo re-
collida na Resolución do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería 
de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 
12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as medidas preventivas en materia de saúde 
pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epide-
mia do coronavirus COVID-19.

– Acordo sobre a realización de actividade física ao aire libre durante a vixencia 
do estado de alarma para os residentes dos centros de discapacidade.

O artigo 2.1 da Orde SND/380/2020, do 30 de abril, sobre as condicións en que se pode 
realizar actividade física non profesional ao aire libre durante a situación de crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19 (BOE nº 121, do 1 de maio), habilita as persoas de 14 anos 
en diante a circular polas vías ou espazos de uso público para a práctica das actividades 
físicas permitidas por esta orde, de acordo co previsto no artigo 7.1, alíneas e), g) e h) do 
Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a 
xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

O número 5 do mesmo artigo establece que, co fin de protexer un dos colectivos máis 
vulnerables, non poderán facer uso da devandita habilitación os residentes en centros so-
ciosanitarios de maiores.

Pola súa banda, a disposición adicional única desta orde sinala que as comunidades 
autónomas, respectando en todo caso o regulado nesta, poderán, no exercicio das súas 
competencias, adoptar as medidas necesarias para adecuar a aplicación do disposto nela 
en relación coas persoas que residan en centros sociais de carácter residencial ou outros 
servizos residenciais análogos.

Como indica a Orde SND/265/2020, do 19 de marzo, de adopción de medidas relativas 
ás residencias de persoas maiores e centros sociosanitarios, ante a situación de crise sa-
nitaria ocasionada polo COVID-19, as persoas maiores, as persoas con discapacidade ou 
outros usuarios e usuarias de residencias e outros centros sociosanitarios atópanse en si-
tuación de vulnerabilidade ante a infección COVID-19 por varios motivos, como son, entre 
outros, que habitualmente presentan idade avanzada, patoloxía de base ou comorbilida-
des, e o seu estreito contacto con outras persoas, como son as súas persoas coidadoras 
e outros/as conviventes.
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Neste senso incide a Orde SND/275/2020, do 23 de marzo, pola que se establecen 
medidas complementarias de carácter organizativo, así como de subministración de infor-
mación no ámbito dos centros de servizos sociais de carácter residencial en relación coa 
xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, que recoñece que a especial vulne-
rabilidade das persoas maiores, das persoas con discapacidade ou doutras persoas usua-
rias de centros residenciais e centros sociais con internamento ante a infección COVID-19, 
e a necesidade de dispor de recursos para a súa atención, obriga a adoptar novas medidas 
dirixidas a reducir o risco de contaxio e garantir a posibilidade de utilización de todos os 
recursos dispoñibles para a atención social e sanitaria destes colectivos.

Polo exposto, e tendo en conta a condición de vulnerabilidade das persoas con discapa-
cidade que residen en centros de servizos sociais, por proposta da Consellería de Política 
Social, adóptase o seguinte acordo:

No momento actual da crise sanitaria e durante a vixencia do estado de alarma e das 
súas posibles prórrogas non poderán facer uso da habilitación para a práctica da actividade 
física non profesional ao aire libre prevista na Orde SND/380/2020 os residentes en centros 
de persoas con discapacidade.

Esta limitación establécese de forma análoga á recollida na orde sinalada para os resi-
dentes en centros sociosanitarios de maiores, por tratarse en ambos os casos de colecti-
vos de especial vulnerabilidade ante o COVID-19.

– Acordo relativo á realización de actividade física ao aire libre durante a vixencia 
do estado de alarma para os residentes dos centros de menores.

O artigo 2.1 da Orde SND/380/2020, do 30 de abril, sobre as condicións en que se pode 
realizar actividade física non profesional ao aire libre durante a situación de crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19 (BOE nº 121, do 1 de maio), habilita as persoas de 14 anos 
en diante a circular polas vías ou espazos de uso público para a práctica das actividades 
físicas permitidas por esta orde, de acordo co previsto no artigo 7.1, alíneas e), g) e h) do 
Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a 
xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

A disposición adicional única desta orde establece medidas en relación cos centros 
sociais de carácter residencial ou outros servizos residenciais análogos, nos seguintes 
termos: “As comunidades autónomas, respectando en todo caso o regulado nesta orde, 
poderán, no exercicio das súas competencias, adoptar as medidas necesarias para ade-
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cuar a aplicación do disposto nela, en relación coas persoas que residan en centros sociais 
de carácter residencial ou outros servizos residenciais análogos.”

Neste sentido, a Consellería de Política Social expón que nos centros residenciais de me-
nores resulta necesario aplicar criterios específicos e flexibles para as saídas dos mozos e 
mozas de máis de 14 anos, co fin de conciliar as saídas de todos os residentes nas franxas 
horarias establecidas pola Orde SND/380/2020, do 30 de abril, e na Orde SND/370/2020, 
do 25 de abril.

Nos centros residenciais de menores conviven nenos, nenas e adolescentes de 0 a 18 
anos e as quendas dos educadores débense adecuar ás xornadas laborais e ás actividades 
programadas destes centros. Tendo en conta as limitacións para as saídas de menores de 
ata 14 anos reguladas na Orde SND/370/2020, do 25 de abril; as condicións e limitacións 
horarias das saídas para maiores de 14 anos reguladas na Orde SND/380/2020, do 30 de 
abril; o perfil dos residentes que precisan en moitas ocasións de supervisión permanente 
e as quendas dos profesionais que prestan servizos nestes centros, é preciso establecer 
medidas para adecuar a aplicación do disposto nestas normas co fin de garantir as saídas 
destes menores.

Polo exposto, e co fin de permitir as saídas responsables de todos os nenos, nenas e 
adolescentes do sistema de protección de menores, por proposta da Consellería de Políti-
ca Social, adóptase o seguinte acordo:

As saídas dos nenos, nenas e adolescentes dos centros residenciais de menores des-
envolverase de xeito non individual e en compañía dun educador ou coidador, de acordo 
co criterio técnico do equipo directivo do centro.

As condicións en que se van desenvolver estas saídas deberán ser comunicadas á Di-
rección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. As saídas realizaranse, en 
todo caso, extremando as medidas preventivas, hixiénicas e de seguridade e o resto das 
normas xenéricas establecidas para estas saídas na normativa específica.
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