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ANTEPROXECTO DE DECRETO…/2013, DO ….., POLO QUE SE MODIFICA O
DECRETO 222/2011, DO 2 DE DECEMBRO, POLO QUE SE REGULAN AS
ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS NO ÁMBITO DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA

O 9 de decembro de 2011 publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 222/2011,
do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito
da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nesta norma a Xunta de Galicia estableceu unha serie de liñas, criterios e
procedementos para a coordinación, planificación e ordenación do Sistema
Universitario de Galicia, dende o absoluto respecto á autonomía universitaria, co
obxecto de racionalizar a oferta docente universitaria en todos os niveis e lograr a súa
adecuación ás demandas e necesidades reais da nosa comunidade autónoma,
asegurando elevados índices de calidade que permitan ao noso ensino universitario
situarse en óptimos niveis de competitividade, tanto a nivel nacional como
internacional.

Entre as previsións contidas no antedito decreto, establecéronse uns requisitos
mínimos de demanda das titulacións oficiais, en forma de cómputo dos estudantes de
novo ingreso de cada unha delas, dos que se fai depender a efectiva impartición das
mesmas no correspondente curso académico.

A experiencia acumulada dende a entrada en vigor do decreto posibilitou a detección
de deficiencias puntuais que están a repercutir no alumnado do sistema, circunstancia
que leva neste momento a afrontar unha modificación da norma para solventar as
mesmas.

Polo tanto, en uso das atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
reguladora da Xunta e da súa Presidencia, por proposta do conselleiro de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria, tras o informe do Consello Galego de
Universidades, oído o Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación do
Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día….

DISPOÑO:

Artigo único. Modificación do Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se
regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia.

Modifícase o artigo 6 do Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as
ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, nos
seguintes termos:

Un. Engádese un novo parágrafo ao final do punto 1 do artigo 6, que queda redactado
da forma seguinte:

“No caso de ensinanzas de grao impartidas no SUG, cuxos planos de estudo sexan
coincidentes nun mínimo de 90 ETCS nos dous primeiros cursos, e compartan a
organización docente deses cursos, en grupos teóricos e prácticos, computaranse
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conxuntamente os estudantes de novo ingreso para os efectos do establecido neste
artigo.”

Dous. Engádese un novo parágrafo ao final do punto 2 do artigo 6, que queda
redactado da forma seguinte:

“Cando un máster universitario non acade o número mínimo de alumnos/as de novo
ingreso, poderá impartirse nese curso académico pero non se ofertará para o curso
inmediatamente posterior. A universidade procederá, no seu caso, á modificación do
plano de estudos, seguindo o procedemento establecido no Capítulo III do presente
decreto e demais normativa de aplicación.”

Tres. Engádese un punto 3 ao artigo 6, que queda redactado da forma seguinte:

“No caso de ensinanzas impartidas en Galicia por un centro adscrito a unha
universidade non pertencente ao SUG, estarase ao establecido na lexislación estatal
e/ou autonómica aplicable á universidade responsable do título, para os efectos do
requisito de demanda dos estudos”.

Catro. Engádese unha disposición adicional segunda, que queda redactada da forma
seguinte:

“Quedarán exceptuados do cumprimento do requisito establecido no artigo 6 do
presente decreto as ensinanzas universitarias oficiais de máster universitario
vinculadas ao programa Erasmus Mundus e aqueles que habiliten para o exercicio
dunha profesión regulada en España, segundo o establecido na normativa estatal e
europea aplicable.”

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Quedan derrogadas as disposicións de igual ou inferior rango en canto se opoñan ao
establecido no presente decreto.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este decreto entrará en vigor ao día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.
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