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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 23 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas 
de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 no concello de Vilagarcía de Arousa.

Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Conse-
llería de Sanidade, deuse publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de 
xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade. O obxecto do dito acordo foi establecer as medidas de prevención 
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación 
da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da 
declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada mediante o 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020.

Conforme o punto sexto do Acordo do Consello da Xunta, do 12 de xuño de 2020, as 
medidas preventivas previstas nel serán obxecto de seguimento e avaliación continua co 

-
sello da Xunta, por proposta da consellería competente en materia de sanidade.

Así mesmo, indícase no dito punto sexto, na redacción vixente, que a persoa titular da 
consellería competente en materia de sanidade, como autoridade sanitaria, poderá adoptar 
as medidas necesarias para a aplicación do acordo e poderá establecer, de acordo coa 
normativa aplicable e á vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas 
adicionais ou complementarias ás previstas no acordo que sexan necesarias. Dentro desta 
habilitación quedan incluídas aquelas medidas que resulten necesarias para facer fronte á 
evolución da situación sanitaria en todo ou en parte do territorio da Comunidade Autónoma 

-
quen o desprazamento da aplicación de medidas concretas contidas no anexo.

De acordo co informe sobre a situación epidemiolóxica elaborado pola Dirección Xeral 
-

sa está a aumentar desde principios de setembro. Este aumento é máis do dobre entre o 
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16 e 22 de setembro, o que indica un empeoramento da situación epidemiolóxica. A estima-

momentos o 4, o que implica que cada caso pode xerar entre 2 e 4 casos secundarios. O 

-

brote ten a capacidade para seguir crecendo pero tamén pode ser controlado se se esta-
blecen as medidas adecuadas, polo que recomenda establecer restricións neste concello 
de Vilagarcía de Arousa. 

O informe considera que se deben tomar medidas respecto ao concello de Vilagarcía 
de Arousa, no que atinxe ás regras aplicables para o desenvolvemento de determinadas 
actividades, reunións e grupos de persoas, entre outras.

Así, tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, 

concello de Vilagarcía de Arousa, para facer fronte aos abrochos e ás cadeas de trans-

territorial indicado, conectadas cos factores de maior risco de transmisión.

En particular, considérase que as medidas tendentes a limitar os grupos de persoas 
para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social 

verbenas e outros eventos populares e multitudinarios deben adoptarse no concello de 
Vilagarcía de Arousa, tendo en conta a natureza destas actividades, os riscos asociados 
a elas e a idade da poboación a que está afectando de forma predominante o virus neste 
momento.

Estas medidas teñen o seu fundamento normativo na Lei orgánica 3/1986, do 14 de 

En particular, cómpre salientar que a Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, prevé, no seu 
-
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r

razóns sanitarias de urxencia ou necesidade.

O artigo segundo habilita as autoridades sanitarias competentes para adoptaren medi-
das de recoñecemento, tratamento, hospitalización ou control cando se aprecien indicios 

á situación sanitaria concreta dunha persoa ou grupo de persoas ou polas condicións sa-
nitarias en que se desenvolve unha actividade. E, para o caso concreto de enfermidades 

ademais de realizar as accións preventivas xerais, poderá adoptar as medidas oportunas 
para o control dos enfermos, das persoas que estean ou teñan estado en contacto con 
estes e do contorno inmediato, así como as que se consideren necesarias en caso de 
risco de carácter transmisible. E o artigo 38 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, prevé que as 

orgánica 3/1986, do 14 de abril, antes citados.

Non se recolle, pois, unha lista pechada de medidas de prevención, senón que poderán 
adoptarse, de acordo cos principios de precaución e de proporcionalidade que deben rexer 

-
nitario de que se trate.

En todo caso, e en atención a tales principios, estas medidas serán reavaliadas nun 
período non superior a sete días naturais desde a publicación desta orde en función da 
evolución da situación epidemiolóxica no concello.

Por outra banda, as medidas de prevención que se recollen nesta orde teñen un evi-
dente fundamento sanitario, dados os riscos de transmisión dunha enfermidade contaxiosa 
como a que nos ocupa, e a vixilancia, inspección e control do seu cumprimento corres-
ponden aos concellos, sen prexuízo das competencias da Consellería de Sanidade, tendo 
en conta a condición de autoridade sanitaria dos alcaldes e alcaldesas (artigo 33.1 da 

Polo tanto, os alcaldes e alcaldesas, como autoridade sanitaria, deben garantir nas re-
feridas actividades, servizos e lugares de convivencia humana, os dereitos e deberes sani-
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tanto, garantir a vixilancia, inspección e control do cumprimento das medidas preventivas 
aprobadas pola Administración autonómica e daquelas que, no seu desenvolvemento, e 
atendendo á situación concreta, poida establecer o concello.

Así mesmo, as forzas e corpos de seguridade teñen un papel fundamental no necesario 
control do cumprimento das medidas de prevención, papel que veñen desempeñando du-
rante toda esta crise sanitaria, a través da formulación das correspondentes denuncias e 
remisión ás autoridades competentes, nos casos en que se detecte o seu incumprimento. 
Debe recordarse a este respecto que o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de 
marzo de 2020, declarou a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade 

-
mia do coronavirus COVID-19. Tendo en conta a existencia dunha declaración de emer-
xencia sanitaria, resulta esencial a colaboración das forzas e corpos de seguridade coa 

Conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, a persoa titular da Consellería de 
Sanidade ten a condición de autoridade sanitaria, polo que é competente para a adopción 

situación epidemiolóxica existente no concello de Vilagarcía de Arousa, coa urxencia que a 

-
licia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte 
á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a 
transición cara a unha nova normalidade, e na condición de autoridade sanitaria, conforme 
o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo,

DISPOÑO:

Primeiro. Obxecto

O obxecto desta orde é establecer determinadas medidas de prevención como conse-
cuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de 
Vilagarcía de Arousa.
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Segundo. Restricións ás agrupacións de persoas para a protección da saúde ante a 
existencia dun risco de carácter transmisible

-
misión da enfermidade, adóptase, en todo o ámbito territorial indicado no punto primeiro, 

presente orde de acordo co seu punto quinto, a medida de limitar os grupos para o desen-

caso de persoas conviventes, en que non se aplicará esta limitación.

Tampouco será aplicable esta limitación no caso de actividades laborais e administrati-
vas, actividades en centros educativos, de formación e ocupacionais, sempre que se adop-
ten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.

2. O incumprimento da medida de prevención establecida neste punto poderá dar lugar 
á imposición das sancións e a outras responsabilidades previstas no ordenamento xurídico.

3. En particular, para os efectos da execución e control desta medida de prevención, no 
marco da situación de emerxencia sanitaria declarada polo Acordo do Consello da Xunta 
de Galicia, do 13 de marzo de 2020, solicitarase a colaboración das forzas e corpos de 
seguridade.

-
-

dora da xurisdición contencioso-administrativa.

Terceiro. Outras medidas aplicables no ámbito territorial recollido no punto primeiro

1. No ámbito territorial indicado no punto primeiro, recoméndaselles ás persoas maiores 

riscos derivados da coincidencia con outras persoas.
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2. Acórdase, no ámbito territorial incluído no punto primeiro, o peche das actividades de 
festas, verbenas e outros eventos populares, así como das atraccións de feira, durante o 

seu punto quinto.

4. En todo o non previsto nesta orde, e no que sexa compatible con ela, serán de aplica-
ción, en todo o ámbito territorial previsto no punto primeiro, as medidas que, con carácter 
xeral, se establecen no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, 
sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada 
polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova 

Cuarto. Control do cumprimento das medidas e réxime sancionador

1. A vixilancia, inspección e control do cumprimento das medidas de prevención que 
se recollen nesta orde, e a garantía dos dereitos e deberes sanitarios da cidadanía, co-

prexuízo das competencias da Consellería de Sanidade, tendo en conta a condición de 
autoridade sanitaria dos alcaldes e alcaldesas de acordo co artigo 33.1 da Lei 8/2008, do 

-

2. Así mesmo, os órganos de inspección da Administración autonómica, no ámbito das 

a vixilancia e comprobación do cumprimento das medidas de prevención aplicables.

3. As forzas e corpos de seguridade darán traslado das denuncias que formulen polo 
incumprimento das medidas de prevención ás autoridades competentes.

Quinto. E cacia

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 24 de setembro de 2020. Non obstante, 
as medidas recollidas nela serán obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo 
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caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da presente orde, 

deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de 
sanidade.

No caso das celebracións e eventos en establecementos de restauración para os 

setembro, non serán aplicables as limitacións que se recollen no anexo, ben que deberán 
ser comunicados polos titulares dos establecementos á Xefatura Territorial da Consellería 
de Sanidade, para que se poidan adoptar as medidas ou efectuar as recomendacións per-
tinentes.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade

ANEXO

1. Obrigas xerais.

1.1. Obrigas de cautela e protección.

Todos os cidadáns deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a xeración de 
riscos de propagación da enfermidade COVID-19, así como a propia exposición aos ditos 
riscos. Este deber de cautela e protección será igualmente exixible aos titulares de calque-
ra actividade.

Así mesmo, deberán respectarse as medidas de seguridade e hixiene establecidas po-
las autoridades sanitarias para a prevención do COVID-19.

1.2. Persoas con sintomatoloxía.

COVID-19, tales como febre, calafríos, tose, sensación de falta de aire, diminución do ol-
facto e do gusto, dor de gorxa, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea 
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ou vómitos deberá permanecer no seu domicilio e comunicalo ao seu servizo sanitario o 
antes posible.

Igualmente, se existen conviventes no domicilio, deberá evitar o contacto con eles e, se 
é posible, usar un cuarto de forma exclusiva ata recibir instrucións do seu servizo sanitario.

1.3. Distancia de seguridade interpersoal.

Deberá cumprirse a medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal es-
tablecida polo Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, 
contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, 

uso de máscara, de hixiene adecuada e etiqueta respiratoria.

1.4. Obrigatoriedade do uso de máscaras.

-
xo do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de 
prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha 
vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Os titulares dos establecementos, espazos ou locais deberán garantir o cumprimento 
desta obriga neles.

As persoas que sexan consideradas caso sospeitoso ou probable de infección polo virus 
SARS-CoV-2, por teren infección respiratoria aguda grave con cadro clínico ou radiolóxico 
compatible co COVID-19, ou que estean pendentes dos resultados de probas diagnósticas 

seguir as condicións de illamento ou corentena que lles sexan indicadas desde os dispo-

2. Medidas xerais de hixiene e prevención.
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Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de pre-
vención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez 
superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, na redacción 
vixente.

.

3.1. Velorios e enterros.

-
bidamente habilitadas, cun límite máximo, en cada momento, de vinte e cinco persoas en 
espazos ao aire libre ou de dez persoas en espazos pechados, sexan ou non conviventes.

2. A participación na comitiva para o enterramento ou despedida para cremación da 
persoa falecida restrínxese a un máximo de vinte e cinco persoas, entre familiares e ache-
gados, ademais, de ser o caso, do ministro de culto ou persoa asimilada da confesión res-
pectiva para a práctica dos ritos funerarios de despedida do defunto.

3.2. Lugares de culto.

-
pacidade. A capacidade máxima deberá publicarse en lugar visible do espazo destinado 
ao culto.

actos de culto.

3.3. Cerimonias nupciais e outras celebracións relixiosas ou civís.

1. No caso de que estas cerimonias ou celebracións se leven a cabo en lugares de culto, 
deberán aplicarse as regras de capacidade e as medidas de hixiene e prevención na ce-

compatible co disposto nela, no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 
2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasiona-
da polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova 
normalidade, na redacción vixente. Deberanse evitar, en calquera caso, as aglomeracións 
á entrada e saída dos lugares de culto.
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2. As celebracións que poidan ter lugar tras a cerimonia en establecementos de hosta-
laría e restauración axustaranse ás condicións e á capacidade previstas para a prestación 
do servizo nestes establecementos.

3. En calquera caso, deberase respectar un máximo de cen persoas en espazos ao aire 
libre ou de cincuenta persoas en espazos pechados.

3.4. Establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profe-

1. Os establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profe-
-

ou locais distribuídos en varios andares, a presenza de clientes en cada un deles deberá 
gardar esta mesma proporción.

Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de segu-

alternativas de protección física. O uso da máscara será obrigatorio, aínda que se manteña 

anexo.

ou en horarios determinados que aseguren a dita preferencia na atención. A existencia do 
servizo de atención preferente deberá sinalarse de forma visible nos ditos establecementos 
e locais.

3.5. Establecementos que teñan a condición de centros e parques comerciais ou que 
formen parte deles.

1. Os establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profe-

-
tribuídos en varios andares, a presenza de clientes en cada un deles deberá gardar esta 
mesma proporción.

-
to entre os establecementos, salvo na actividade de hostalaría e restauración que se leve a 
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c -
vidades. Queda prohibida a utilización de zonas recreativas como poden ser zonas infantís, 
ludotecas ou áreas de descanso, que deben permanecer pechadas.

3. Deberanse establecer as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade 

a utilización de medidas alternativas de protección física. O uso de máscara será obriga-
torio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal indicada, nos termos 

persoas que comprometan o cumprimento destas medidas.

ou en horarios determinados que aseguren a dita preferencia na atención. A existencia do 
servizo de atención preferente deberá sinalarse de forma visible nos ditos establecementos 
e locais.

ou de venda non sedentaria, coñecidos como feiras, non poderán superar o cincuenta por 

se asegure o mantemento da distancia de seguridade interpersoal.

exercicio desta actividade para compensar esta limitación.

poderá priorizar aqueles que comercializan produtos alimenticios e de primeira necesida-
de, asegurando que non sexan manipulados os produtos comercializados neles por parte 
dos consumidores.

autonómica en centros e entidades de formación.

A actividade que se realice nestes centros poderá impartirse dun modo presencial sem-
pre que non se supere unha capacidade do cincuenta por cento respecto do máximo per-
mitido e cun máximo de dez persoas por grupo.

C
V

E
-D

O
G

: y
8a

8e
yt

0-
b8

k7
-c

oa
0-

cs
43

-z
ch

4b
ns

p9
qm

5



DOG Núm. 193-Bis Mércores, 23 de setembro de 2020 Páx. 37106

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

3.8. Establecementos de hostalaría e restauración.

1. Os establecementos de hostalaría e restauración non poderán superar o cincuenta 

2. O consumo dentro do local poderá realizarse unicamente sentado na mesa, ou agru-
pacións de mesas, e deberase asegurar o mantemento da debida distancia de seguridade 
interpersoal entre clientes. Non está permitido o consumo na barra.

3. As terrazas ao aire libre dos establecementos de hostalaría e restauración limitarán a 
-

te anterior con base na correspondente licenza municipal ou do que sexa autorizado para 
este ano, no caso de que a licenza sexa concedida por primeira vez.

Consideraranse terrazas ao aire libre todo espazo non cuberto ou todo espazo que, 

paramentos.

No caso de que o establecemento de hostalaría e restauración obtivese o permiso do 
-

-
ñible e sempre que se manteña o espazo necesario para a circulación peonil no tramo da 

4. En todo caso, deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade 
interpersoal entre as mesas ou, de ser o caso, agrupacións de mesas. A ocupación máxima 
será de dez persoas por mesa ou agrupación de mesas. A mesa ou agrupación de mesas 

-
pecte a distancia mínima de seguridade interpersoal entre elas.

5. Os establecementos de hostalaría e restauración deberán pechar non máis tarde 

00.00 horas.

-
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Para iso, cada establecemento deberá determinar a capacidade dos distintos espazos 

coas medidas de hixiene, protección e distancia mínima establecidas.

-
ha capacidade máxima de dez persoas, incluídos os monitores, e deberanse establecer as 
medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desen-
volvemento da actividade excepto no caso de persoas conviventes.

3.10. Albergues turísticos.

Na modalidade de aloxamento turístico de albergue permitirase unha capacidade máxi-
ma do cincuenta por cento da máxima permitida.

3.11. Bibliotecas, arquivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outros equi-
pamentos culturais.

1. Nas bibliotecas, arquivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outros 
-

tividades presenciais sen superar o cincuenta por cento da capacidade máxima permitida.

2. Este límite de ocupación será aplicable tamén á realización de actividades culturais 
nestes espazos e cun máximo de ata dez persoas nas actividades de grupos, incluído o 
monitor ou guía, e deberán establecerse as medidas necesarias para procurar a distancia 
de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade excepto no caso de 
persoas conviventes.

3.12. Actividade en cines, teatros, auditorios, circos de toldo e espazos similares, así 
como en recintos ao aire libre e noutros locais e establecementos destinados a espectácu-

1. Os cines, teatros, auditorios, circos de toldo e espazos similares poderán desenvolver 
-

ta por cento da capacidade permitida en cada sala.

-
cos e actividades recreativas distintos dos previstos no parágrafo anterior, poderán desen-

cincuenta por cento da capacidade permitida.
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3. En calquera caso, será de aplicación un límite máximo de sesenta persoas para luga-
res pechados e de cento cincuenta persoas se se trata de actividades ao aire libre.

Non obstante, poderase ampliar o límite indicado ata un máximo de cen persoas para 
lugares pechados e trescentas persoas se se trata de actividades ao aire libre, logo da 

-
ganizativas e de seguridade propostas e aos riscos de contaxio. Neste caso, a solicitude 

ir acompañada dun plan de prevención de contaxios de acordo cos criterios sinalados no 
documento de recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto da 
nova normalidade polo COVID-19 en España, elaborado polo Centro de Coordinación de 

-

3.13. Centros de lecer infantil.

en materia de lecer infantil para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, 
aprobado pola Orde da Consellería de Sanidade do 30 de xuño de 2020, e cunha capaci-
dade máxima do cincuenta por cento do seu total.

3.14. Actividades e instalacións deportivas.

A práctica da actividade física e deportiva non federada, ao aire libre, poderá realizarse 
de forma individual ou colectiva, sen contacto físico, e ata un máximo de dez persoas de 
forma simultánea.

Nas instalacións e centros deportivos poderase realizar actividade deportiva en grupos 
de ata dez persoas, sen contacto físico, e sempre que non se supere o cincuenta por cento 
da capacidade máxima permitida, e deberanse establecer as medidas necesarias para 
procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade.

A práctica da actividade deportiva federada de competencia autonómica poderá reali-
zarse de forma individual ou colectiva, sen contacto físico, e cun máximo de dez persoas 
simultaneamente no caso dos adestramentos. Non se aplicará este límite nas competicións 
onde as regras federativas garantan espazos diferenciados para cada equipo. No caso de 
realizarse en instalacións deportivas, a práctica axustarase, ademais, aos termos estable-
cidos no parágrafo anterior.
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3.15. Celebración de eventos deportivos, de adestramentos e de competicións deporti-

A celebración de eventos deportivos, adestramentos, competicións deportivas que se 

sempre que este permaneza sentado, que non se supere o cincuenta por cento da capaci-
dade permitida da instalación ou do espazo de que se trate e cun límite de sesenta persoas 
para lugares pechados e de cento cincuenta persoas se se trata de actividades ao aire 
libre.

Non obstante, poderase ampliar o límite indicado ata un máximo de cen persoas para 
lugares pechados e trescentas persoas se se trata de actividades ao aire libre, logo da 

-
ganizativas e de seguridade propostas e aos riscos de contaxio. Neste caso, a solicitude 

ir acompañada dun plan de prevención de contaxios de acordo cos criterios sinalados no 
documento de recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto da 
nova normalidade polo COVID-19 en España, elaborado polo Centro de Coordinación de 

-

3.16. Uso de praias e piscinas.

1. O concello deberá establecer limitacións tanto de acceso como de capacidade das 

entre usuarios. Para os efectos de calcular a capacidade máxima permitida por cada praia, 

catro metros cadrados.

2. As piscinas ao aire libre ou cubertas, para uso deportivo ou recreativo, deberán res-

durante a propia práctica deportiva ou recreativa, e sen que se poida exceder o límite de 
cen persoas de ocupación. Quedan exentas destas limitacións as piscinas unifamiliares de 
uso privado.

3. A situación dos obxectos persoais, toallas, hamacas e elementos similares nas zonas 
de estadía das piscinas e praias levarase a cabo de forma que se poida manter a distancia 
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de seguridade interpersoal con respecto a outros usuarios. Deberá, ademais, respectarse 
o límite máximo de dez persoas por grupo, excepto no caso de persoas conviventes, en 
que non se aplicará esta limitación.

determinado, sen desprazarse, e sempre que se poida garantir o respecto da distancia 
de seguridade interpersoal entre todas as persoas usuarias non conviventes. En calquera 
caso, será obrigatorio o uso da máscara para os accesos, desprazamentos e paseos nas 
piscinas e praias.

Poderán realizarse actividades de turismo, organizadas por empresas habilitadas para 
iso, e a actividade de guía turístico, para grupos de ata un máximo de dez persoas, e debe-
rán establecerse as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interper-
soal durante o desenvolvemento da actividade excepto no caso de persoas conviventes.

3.18. Centros de información, casetas e puntos de información.

Nos centros de información, casetas e puntos de información e espazos similares non se 

de dez persoas nas actividades de grupos, incluído o monitor ou guía. Ademais, deberanse 
establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal 
durante o desenvolvemento da actividade excepto no caso de persoas conviventes.

3.19. Realización de actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil.

1. Poderanse realizar actividades de tempo libre destinadas á poboación infantil e xuve-
-
-

pantes, incluídos os monitores. Cando estas actividades se realicen en espazos pechados, 
non se deberá superar o cincuenta por cento da capacidade máxima do recinto, cun máxi-
mo de cincuenta participantes, incluídos os monitores.

2. As actividades deberán realizarse en grupos de ata dez persoas participantes, incluí-
dos os monitores correspondentes, que deberán traballar sen contacto entre os demais 
grupos.
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nas actividades socioculturais de tipo grupal que se realizan neles cun máximo de dez per-
soas, incluído o monitor ou guía para as actividades grupais.

2. Deberán adoptarse as medidas que coadxuven no control das agrupacións de persoas 
-

relaxación de medidas de seguridade e de distanciamento persoal. Recoméndase o peche 

3.21. Centros recreativos turísticos ou similares.

-

2. As visitas de grupos serán dun máximo de dez persoas, incluído o monitor ou guía, 
e deberanse establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade 
interpersoal durante o desenvolvemento da actividade excepto no caso de persoas convi-
ventes.

-

estimada dunha persoa por cada catro metros cadrados de espazo computable de super-

3.23. Celebración de congresos, encontros, reunións de negocio, conferencias, eventos 
e actos similares.

1. Poderanse celebrar congresos, encontros, reunións de negocio, conferencias e even-

sempre que non se supere o cincuenta por cento da capacidade permitida do lugar de 
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celebración e cun límite máximo de sesenta persoas para lugares pechados e de cento 
cincuenta persoas se se trata de actividades ao aire libre.

Non obstante, poderase ampliar o límite indicado ata un máximo de cen persoas para 
lugares pechados e trescentas persoas se se trata de actividades ao aire libre, logo da 

-
ganizativas e de seguridade propostas e aos riscos de contaxio. Neste caso, a solicitude 

ir acompañada dun plan de prevención de contaxios de acordo cos criterios sinalados no 
documento de recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto da 
nova normalidade por COVID-19 en España, elaborado polo Centro de Coordinación de 

-

de comunidades de propietarios e eventos similares.

3.24. Establecementos e locais de xogo e apostas.

1. Os establecementos de xogos colectivos de diñeiro e de azar, salóns de xogo, salas 

e instalacións asimilables aos de actividade recreativa de xogos e apostas, conforme esta-

que non se supere o cincuenta por cento da capacidade permitida.

2. En todo caso, deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade 
interpersoal entre as mesas ou, de ser o caso, agrupacións de mesas. A ocupación máxi-
ma será de dez persoas por mesa ou agrupación de mesas. En calquera caso, deberase 
respectar un máximo de cen persoas en espazos ao aire libre ou de cincuenta persoas en 
espazos pechados.

3. Os establecementos e locais deberán pechar non máis tarde das 00.30 horas, sen 

esa hora, e cun período máximo de desaloxo de trinta minutos.

3.25. Limitación de capacidade para outros locais ou establecementos comerciais.

1. Con carácter xeral, calquera outro local ou establecemento comercial para o cal non 
se recollan expresamente unhas condicións de capacidade nesta orde, nin en protocolos 
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da capacidade autorizada ou establecida. En calquera caso, deberase respectar un máxi-
mo de sesenta persoas para lugares pechados e de cento cincuenta persoas se se trata 
de actividades ao aire libre.

Non obstante, poderase ampliar o límite indicado ata un máximo de cen persoas para 
lugares pechados e trescentas persoas se se trata de actividades ao aire libre, logo da 

-
ganizativas e de seguridade propostas e aos riscos de contaxio. Neste caso, a solicitude 

ir acompañada dun plan de prevención de contaxios de acordo cos criterios sinalados no 
documento de recomendacións para eventos e actividades multitudinarias no contexto da 
nova normalidade por COVID-19 en España, elaborado polo Centro de Coordinación de 

-

alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, establecementos farma-
céuticos, servizos médicos ou sanitarios, ópticas, produtos ortopédicos, produtos hixiéni-
cos, salóns de peiteado, prensa e papelaría, combustible para a automoción, estancos, 
equipamentos tecnolóxicos e de telecomunicacións, alimentos para animais de compa-
ñía, comercio pola internet, telefónico ou correspondencia, tinturarías e lavandarías, sen 
prexuízo da necesidade de cumprir as obrigas xerais previstas na presente orde e as me-
didas xerais de hixiene e protección.

2. As actividades en grupos deberán realizarse cun máximo de dez persoas participan-
tes, incluídos os monitores, guías ou encargados correspondentes, e deberanse establecer 
as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o 
desenvolvemento da actividade excepto no caso de persoas conviventes.

3. En calquera caso, poderase suspender a actividade de calquera establecemento que, 
ao xuízo da autoridade competente, poida supor un risco de contaxio polas condicións en 
que se estea desenvolvendo.

C
V

E
-D

O
G

: y
8a

8e
yt

0-
b8

k7
-c

oa
0-

cs
43

-z
ch

4b
ns

p9
qm

5



DOG Núm. 193-Bis Mércores, 23 de setembro de 2020 Páx. 37114

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

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 
no concello de Lugo.

Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Conse-
llería de Sanidade, deuse publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de 
xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara 
a unha nova normalidade. O obxecto do devandito acordo foi establecer as medidas de 
prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras 
a superación da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o 
levantamento da declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efec-
tuada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020.

Conforme o punto sexto do Acordo do Consello da Xunta do 12 de xuño de 2020, as 
medidas preventivas previstas nel serán obxecto de seguimento e avaliación continua co 
fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para 
estes efectos, poderán ser obxecto de modificación ou supresión mediante acordo do Con-
sello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de sanidade.

Así mesmo, indícase no dito punto sexto, na redacción vixente, que a persoa titular da 
consellería competente en materia de sanidade, como autoridade sanitaria, poderá adoptar 
as medidas necesarias para a aplicación do acordo e poderá establecer, de acordo coa 
normativa aplicable e en vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas 
adicionais ou complementarias ás previstas no acordo que sexan necesarias. Dentro desta 
habilitación quedan incluídas aquelas medidas que resulten necesarias para facer fronte á 
evolución da situación sanitaria en todo ou parte do territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia e modifiquen ou, de modo puntual e cun alcance temporalmente limitado, impliquen 
o desprazamento da aplicación de medidas concretas contidas no anexo.

En aplicación do previsto no punto sexto citado, atendida a evolución da situación epide-
miolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo, sobre a base do indicado no informe 
elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública o 28 de agosto de 2020 e tras escoitar 
as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, ditouse a Orde do 28 
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de agosto de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello 
de Lugo.

Tal e como se indicou na orde, o fundamento normativo das medidas atópase na Lei 
orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no 
artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da 
Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, 
do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

No que atinxe á eficacia das medidas, no punto sexto da orde indicouse que terían efec-
tos desde as 00.00 horas do 29 de agosto de 2020, que serían obxecto de seguimento e 
avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a cinco días naturais desde a 
publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemio-
lóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderían ser obxecto de mantemento, de modifica-
ción ou poderían deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente 
en materia de sanidade.

Ademais, as medidas limitativas de dereitos fundamentais recollidas na orde foron 
obxecto de ratificación xudicial polo Auto do Xulgado de Instrución número 1 de Lugo do 
29 de agosto de 2020.

En cumprimento do disposto no punto sexto da Orde do 28 de agosto de 2020, proce-
deuse ao seguimento e á avaliación das medidas previstas nela co fin de garantir a súa 
adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria existente no concello de Lugo. En virtude 
da Orde do 2 de setembro de 2020 acordouse o mantemento das medidas de prevención e 
das recomendacións existentes no concello de Lugo, con adaptacións puntuais tendentes 
a precisar o ámbito das restricións ás agrupacións de persoas e a prever o uso de másca-
ras para a práctica deportiva en ximnasios ou espazos pechados.

O mantemento das medidas limitativas de dereitos fundamentais foi obxecto de ratifica-
ción xudicial polo Auto 62/2020, do 4 de setembro, do Xulgado do Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Lugo.

Como consecuencia do seguimento e da avaliación das medidas co fin de garantir a súa 
adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria existente conforme o disposto no punto 
cuarto da Orde do 2 de setembro de 2020, pola Orde do 9 de setembro de 2020 acordouse 
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o mantemento das medidas previstas para todo o ámbito territorial do concello de Lugo na 
Orde do 28 de agosto de 2020, con algunhas modificacións puntuais, e o levantamento das 
medidas máis restritivas que aquela orde contiña para o barrio da Milagrosa.

O mantemento das medidas limitativas de dereitos fundamentais foi obxecto de ratifica-
ción xudicial polo Auto 80/2020, do 11 de setembro, do Xulgado do Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Lugo.

En cumprimento do disposto no punto terceiro da Orde do 9 de setembro de 2020, 
procedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas. Atendido o disposto no informe da 
Dirección Xeral de Saúde Pública, do 16 de setembro de 2020, e tras escoitar as recomen-
dacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, na Orde do 16 de setembro de 2020 
dispúxose o mantemento no concello de Lugo das medidas previstas para todo o ámbito te-
rritorial do dito concello na Orde do 28 de agosto de 2020, na súa redacción vixente, é dicir, 
tendo en conta as modificacións introducidas polas ordes do 2 e do 9 de setembro de 2020.

No punto segundo da orde preveuse que as medidas serían obxecto de seguimento e 
avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde 
a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epide-
miolóxica e sanitaria.

As medidas restritivas de dereitos fundamentais foron ratificadas polo Auto 64/2020, do 
18 de setembro, do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo.

En cumprimento do disposto no punto segundo da Orde do 16 de setembro de 2020 
procedeuse ao seguimento e avaliación das medidas.

Neste sentido, no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 23 de setembro de 
2020, sobre a comarca de Lugo, indícase que a evolución deste brote non está a empeorar, 
porén, mantén as taxas acumuladas a 3, 7 e 14 días en niveis altos. O número reproduti-
vo instantáneo está por debaixo do limiar de 1, o que significa un dato de bo prognóstico. 
Nesta comarca, o único concello en que se detectaron casos de forma significativa nos 
últimos sete días é o concello de Lugo, a excepción dalgún outro concello que tivo algún 
caso esporádico neste período. Este brote segue a ter características de alto risco, como 
son a taxa de incidencia nos últimos 3 días, que se mantén en niveis de risco alto; a porcen-
taxe de positividade de probas PCR realizadas na zona do brote, que aumentou e segue 
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a estar en niveis de risco alto, e a porcentaxe de positividade das probas PCR realizadas 
aos contactos dos casos detectados, que baixou pero que mantén este brote no nivel de 
risco medio. Polo tanto, o informe recomenda continuar coas medidas xa establecidas no 
concello de Lugo.

Atendido o indicado no dito informe, e tras escoitar as recomendacións do Comité Clí-
nico reunido para estes efectos, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria impón, 
como consecuencia, o mantemento, no concello de Lugo, das medidas previstas para todo 
o ámbito territorial do dito concello na Orde do 28 de agosto de 2020, na súa redacción 
vixente, é dicir, tendo en conta as modificacións introducidas polas ordes do 2 e do 9 de 
setembro de 2020.

Polo demais, as medidas deben seguir sendo obxecto de seguimento e avaliación conti-
nua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da 
presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica 
e sanitaria, e proceder, segundo o caso, ao seu mantemento, modificación ou a deixalas 
sen efecto.

En atención ao exposto, en aplicación do punto segundo da Orde do 16 de setembro 
de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epi-
demiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo, e na condición de autoridade 
sanitaria, conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo,

DISPOÑO:

Primeiro. Medidas de prevención no concello de Lugo

Atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Lugo, man-
tense, no devandito concello, a eficacia das medidas de prevención previstas na Orde do 
28 de agosto de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello 
de Lugo, na súa redacción vixente.

Segundo. Eficacia, seguimento e avaliación

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 24 de setembro de 2020.

As medidas cuxa eficacia se mantén serán obxecto de seguimento e avaliación conti-
nua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da 
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presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica 
e sanitaria no concello de Lugo.

Para estes efectos, poderán ser obxecto de mantemento, de modificación ou poderán 
deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de 
sanidade.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 
nos concellos de Lalín e Silleda.

Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Conse-
llería de Sanidade, deuse publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de 
xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade. O obxecto do dito acordo foi establecer as medidas de prevención 
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación 
da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da 
declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada mediante o 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020.

Conforme o punto sexto do Acordo do Consello da Xunta do 12 de xuño de 2020, as 
medidas preventivas previstas nel serán obxecto de seguimento e avaliación continua co 
fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para 
estes efectos, poderán ser obxecto de modificación ou supresión mediante acordo do Con-
sello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de sanidade.

Así mesmo, indícase no dito punto sexto, na redacción vixente, que a persoa titular da 
consellería competente en materia de sanidade, como autoridade sanitaria, poderá adoptar 
as medidas necesarias para a aplicación do acordo e poderá establecer, de acordo coa 
normativa aplicable e en vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas 
adicionais ou complementarias ás previstas no acordo que sexan necesarias. Dentro desta 
habilitación quedan incluídas aquelas medidas que resulten necesarias para facer fronte á 
evolución da situación sanitaria en todo ou en parte do territorio da Comunidade Autónoma 
de Galicia e modifiquen ou, de modo puntual e cun alcance temporalmente limitado, impli-
quen o desprazamento da aplicación de medidas concretas contidas no anexo.

En aplicación do previsto no punto sexto citado, atendida a evolución da situación epide-
miolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lalín, sobre a base do indicado no informe 
elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública o 11 de setembro de 2020 e tras escoitar 
as recomendacións do Subcomité Clínico reunido para estes efectos, ditouse a Orde do 11 
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de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello 
de Lalín.

Tal e como se indicou na orde, o fundamento normativo das medidas atópase na Lei 
orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no 
artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da 
Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, 
do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

No que atinxe á eficacia das medidas, no punto quinto da orde indicouse que terían 
efectos desde as 00.00 horas do 12 de setembro de 2020, que serían obxecto de segui-
mento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a cinco días naturais 
desde a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación 
epidemiolóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderían ser obxecto de mantemento, de 
modificación ou poderían deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería com-
petente en materia de sanidade.

As medidas restritivas de dereitos fundamentais foron obxecto de ratificación xudicial 
polo Auto do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Lalín do 13 de setem-
bro de 2020.

En cumprimento do disposto no punto quinto da Orde do 11 de setembro de 2020, pro-
cedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas co fin de garantir a súa adecuación 
á situación epidemiolóxica e sanitaria existente no concello de Lalín e noutros concellos 
da comarca do Deza. Tendo en conta o indicado no informe da Dirección Xeral de Saúde 
Pública, do 16 de setembro de 2020, e tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico 
reunido para estes efectos, na Orde do 16 de setembro de 2020 dispúxose, atendida a evo-
lución da situación epidemiolóxica e sanitaria na comarca do Deza, o mantemento, no con-
cello de Lalín, da eficacia das medidas de prevención previstas na Orde do 11 de setembro 
de 2020 citada, así como a aplicación das ditas medidas tamén no con cello de Silleda.

No punto segundo da orde previuse que as medidas serían obxecto de seguimento e 
avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde 
a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epide-
miolóxica e sanitaria.
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Ademais, o Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra ditou o 
Auto número 72/2020, do 18 de setembro, sobre ratificación das medidas restritivas de 
dereitos fundamentais. 

En cumprimento do punto segundo da Orde do 16 de setembro de 2020 procedeuse ao 
seguimento e á avaliación das medidas.

Así, no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 23 de setembro de 2020, sobre 
a comarca do Deza, indícase que na data actual Silleda e Lalín continúan a presentar as 
taxas máis elevadas. No concello de Silleda soben respecto da semana anterior e en Lalín 
baixan, aínda que o número de casos neste concello segue a ser o máis alto da comarca, 
o que supón algo máis do 50 % dos casos totais declarados. Hai que salientar que no con-
cello de Lalín se deu un brote que afectou traballadores e clientes dun bar, que semella 
que amplificou a transmisión xa que posteriormente comezou a aparición de casos entre 
familiares e, neste momento, parece que está a estender os casos cara ao concello de 
Silleda. O feito de que haxa idades medianas tamén afectadas pode deberse ao tipo de 
clientes que frecuentan o establecemento de hostalaría implicado no brote. Hai grupos de 
idade nova afectados que poden amplificar a transmisión, pola posible clínica máis leve 
que poderían presentar. Este brote segue a ter características de alto/medio risco como é 
a taxa de incidencia nos últimos 3 días (risco alto), a porcentaxe de positividade de probas 
PCR realizadas na zona do brote (risco medio) e a porcentaxe de positividade das probas 
PCR realizadas aos contactos dos casos detectados, que aumentou desde o informe an-
terior e mantén este indicador no nivel de risco alto. Por outra banda, os concellos de Lalín 
e Silleda seguen a ser os concellos onde se concentra a maior parte dos casos. O informe 
recomenda, polo tanto, manter as restricións que afectan os concellos de Silleda e Lalín.

Tendo en conta o contido do informe, e logo de escoitar as recomendacións do Comité 
Clínico reunido para estes efectos, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria im-
pón, como consecuencia, o mantemento, nos concellos de Lalín e de Silleda, das medidas 
de prevención nos termos previstos na Orde do 11 de setembro de 2020.

Polo demais, as medidas deben seguir sendo obxecto de seguimento e avaliación conti-
nua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da 
presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica 
e sanitaria, e proceder, segundo o caso, ao seu mantemento, modificación ou a deixalas 
sen efecto.
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En atención ao exposto, en aplicación do punto segundo da Orde do 16 de setembro 
de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epi-
demiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Lalín e Silleda, e na condición de 
autoridade sanitaria, conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo,

DISPOÑO:

Primeiro. Medidas de prevención nos concellos de Lalín e Silleda

Atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na comarca do Deza, man-
tense, nos concellos de Lalín e Silleda, a eficacia das medidas de prevención previstas na 
Orde do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de preven-
ción como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 
no concello de Lalín.

Segundo. Eficacia, seguimento e avaliación

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 24 de setembro de 2020.

As medidas cuxa eficacia se mantén nos concellos de Lalín e Silleda serán obxecto de 
seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días 
naturais desde a publicación da presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evo-
lución da situación epidemiolóxica e sanitaria.

Para estes efectos, poderán ser obxecto de mantemento, de modificación ou poderán 
deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de 
sanidade.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 
no concello de Ourense.

Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Conse-
llería de Sanidade, deuse publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de 
xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade. O obxecto do dito acordo foi establecer as medidas de prevención 
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación 
da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da 
declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo 
do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020. 

Conforme o punto sexto do Acordo do Consello da Xunta, do 12 de xuño de 2020, as 
medidas preventivas previstas nel serán obxecto de seguimento e avaliación continua co 
fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para 
estes efectos, poderán ser obxecto de modificación ou supresión mediante acordo do Con-
sello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de sanidade. 

Así mesmo, indícase no dito punto sexto, na redacción vixente, que a persoa titular da 
consellería competente en materia de sanidade, como autoridade sanitaria, poderá adoptar 
as medidas necesarias para a aplicación do acordo e poderá establecer, de acordo coa 
normativa aplicable e á vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas 
adicionais ou complementarias ás previstas no acordo que sexan necesarias. Dentro desta 
habilitación quedan incluídas aquelas medidas que resulten necesarias para facer fronte á 
evolución da situación sanitaria en todo ou parte do territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia e modifiquen ou, de modo puntual e cun alcance temporalmente limitado, impliquen 
o desprazamento da aplicación de medidas concretas contidas no anexo. 

En aplicación do previsto no punto sexto citado, atendida a evolución da situación epi-
demiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense, sobre a base do indicado 
no informe elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública o 2 de setembro de 2020 e 
tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, ditouse a 
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Orde do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de preven-

ción como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 

no concello de Ourense. 

Tal e como se indicou na orde, o fundamento normativo das medidas atópase na Lei 

orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no 

artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da 

Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, 

do 10 de xullo, de saúde de Galicia. 

No que atinxe á eficacia das medidas, no punto sexto da orde indicouse que terían 

efectos desde as 00.00 horas do 3 de setembro de 2020, e que serían obxecto de segui-

mento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais 

desde a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación 

epidemiolóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderían ser obxecto de mantemento, de 

modificación ou poderían deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería com-

petente en materia de sanidade. 

As medidas limitativas de dereitos fundamentais recollidas na orde foron obxecto de 

ratificación xudicial polo Auto 54/2020, do 14 de setembro, do Xulgado do Contencioso‑Ad-

ministrativo número 2 de Ourense. 

En cumprimento do disposto no punto sexto da Orde do 2 de setembro de 2020, pro-

cedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas previstas nela co fin de garantir a 

súa adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Ourense. En virtude 

da Orde do 9 de setembro de 2020 acordouse, sobre a base do sinalado no informe da 

Dirección Xeral de Saúde Pública da mesma data e tras escoitar as recomendacións do 

Comité Clínico reunido para estes efectos, o mantemento das medidas de prevención e 

das recomendacións existentes no concello de Ourense, ben que, respecto das terrazas 

dos establecementos de hostalaría e restauración, se fixou no setenta e cinco por cento a 

limitación da capacidade e se suprimiu, como medida específica, a relativa ao uso de más-

cara no caso de actividade física ou deportiva en ximnasios ou espazos pechados, ao ser 

aplicable, en relación con este último aspecto, a modificación operada no número 1.3 do 

anexo do Acordo do Consello da Xunta do 12 de xuño de 2020 pola orde da mesma data 

do 9 de setembro de 2020.
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As medidas limitativas de dereitos fundamentais recollidas na orde foron obxecto de 
ratificación xudicial polo Auto 55/2020, do 14 de setembro, do Xulgado do Contencioso‑Ad-
ministrativo número 2 de Ourense. 

En cumprimento do disposto no punto terceiro da Orde do 9 de setembro de 2020, pro-
cedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas co fin de garantir a súa adecuación á 
situación epidemiolóxica e sanitaria existente no concello de Ourense. Atendido o disposto 
no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 16 de setembro de 2020, sobre a 
comarca de Ourense, e tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para 
estes efectos, mediante a Orde do 16 de setembro de 2020 dispúxose o mantemento, no 
concello de Ourense, das medidas de prevención nos termos previstos na Orde do 2 de 
setembro de 2020, na súa redacción vixente, é dicir, tendo en conta as modificacións intro-
ducidas pola Orde do 9 de setembro de 2020. 

Polo demais, as medidas debían seguir sendo obxecto de seguimento e avaliación con-
tinua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación 
da dita orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica 
e sanitaria, e proceder, segundo o caso, ao seu mantemento, modificación ou a deixalas 
sen efecto. 

De acordo co informe emitido pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre a comarca 
de Ourense, do 18 de setembro de 2020, e tras escoitar as recomendacións do subcomité 
clínico reunido para estes efectos, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria de-
terminou a adopción, mediante a Orde do 18 de setembro de 2020, de medidas de preven-
ción máis restritivas para as rúas Antonio Puga, Doutor Fleming, Xesús Soria e avenida de 
Portugal, desde o cruzamento coa rúa Ervedelo ao cruzamento coa rúa Irmáns Xesta, da 
cidade de Ourense, as cales, conforme o punto quinto da dita orde, debían ser obxecto de 
seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a cinco días 
naturais desde a publicación da orde.

En cumprimento do disposto no punto segundo da Orde do 16 de setembro de 2020 e 
do punto quinto da Orde do 18 de setembro de 2020, citadas, procedeuse ao seguimento 
e á avaliación das medidas.

No informe da Dirección Xeral de Saúde Pública do 23 de setembro de 2020, sobre a 
comarca de Ourense, indícase que a taxa de incidencia na comarca segue en aumento 
especialmente a 7 días. Este aumento da taxa é especialmente destacable no concello 
de Ourense, xa que os casos diarios seguen a aparecer de xeito continuo, feito que 
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non acontece noutros concellos da área. Esta taxa de incidencia a 7 días duplica a taxa 
do conxunto de Galicia calculada para estes mesmos 7 días. A estimación puntual do 
número reprodutivo instantáneo amosa un valor por riba do 1, o que indica que existe 
unha transmisión que pode ser relevante. O brote neste concello non está a evolucionar 
claramente no sentido positivo. No momento actual, o concello de Ourense está suxeito 
a restricións e dentro deste delimitábanse zonas da cidade onde se detectaba una maior 
agrupación dos casos, zonas en que se establecían medidas aínda máis restritivas. Nos 
datos máis recentes da investigación epidemiolóxica obsérvase que a distribución dos 
casos dentro do concello segue a non ser uniforme, detectándose agrupacións de casos 
en determinadas zonas da cidade que se amplían respecto ao informe anterior. O informe 
considera que este brote segue a ter características de alto risco, como son a taxa de 
incidencia nos últimos 3 días, que aumentou respecto ao informe anterior; a porcentaxe 
de positividade de probas PCR realizadas na zona do brote, que sitúa este indicador no 
nivel de risco alto, e a porcentaxe de positividade das probas PCR realizadas aos con-
tactos dos casos detectados, que sitúa este indicador no nivel de risco medio. O informe 
recomenda, polo tanto, manter as restricións no concello de Ourense e, ademais, ampliar 
as zonas da cidade onde se aplican medidas máis restritivas por teren unha maior con-
centración de casos.

Tendo en conta o indicado no informe, e tras escoitar as recomendacións do Comité 
Clínico reunido para estes efectos, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria no 
concello de Ourense impón, en consecuencia, o mantemento, no concello de Ourense, das 
medidas de prevención nos termos previstos na Orde do 2 de setembro de 2020, na súa 
redacción vixente, é dicir, tendo en conta as modificacións introducidas pola Orde do 9 de 
setembro de 2020, así como o mantemento das medidas máis restritivas previstas na Orde 
do 18 de setembro de 2020 nas zonas da cidade de Ourense en que se están a aplicar e a 
súa extensión a outras zonas do mesmo concello especialmente afectadas.

Polo demais, as medidas deben seguir sendo obxecto de seguimento e avaliación conti-
nua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da 
presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica 
e sanitaria, e proceder, segundo o caso, ao seu mantemento, modificación ou a deixalas 
sen efecto.

En atención ao exposto, en aplicación do punto segundo da Orde do 16 de setembro 
de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epi-
demiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense, e do punto quinto da Orde 
do 18 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención 
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como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 en 

determinadas rúas do concello de Ourense, e na condición de autoridade sanitaria, confor-

me o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, 

DISPOÑO:

Primeiro. Medidas de prevención no concello de Ourense 

1. Atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Ouren-

se, mantense a eficacia das medidas de prevención previstas na Orde do 2 de setembro 

de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia 

da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense, 

na súa redacción vixente, agás nas zonas previstas no número seguinte, en que será de 

aplicación o disposto no dito número.

2. As medidas previstas na Orde do 18 de setembro de 2020 pola que se establecen 

determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epide-

miolóxica derivada do COVID‑19 en determinadas rúas do concello de Ourense seguirán 

sendo de aplicación nas rúas Antonio Puga, Doutor Fleming, Xesús Soria e avenida de Por-

tugal, desde o cruzamento coa rúa Ervedelo ao cruzamento coa rúa Irmáns Xesta, da cida-

de de Ourense. Ademais, as ditas medidas serán tamén de aplicación na zona delimitada 

pola rúa Progreso (desde a Ponte Romana ata o cruzamento coa rúa Praza de Abastos), 

rúa Irmáns Xesta, avenida de Portugal (ata cruzamento coa rúa Irmáns Xesta), Camiño 

Lobisome, rúa Salto do Can, rúa Carballo, rúa Sobreira, nacional 525 (desde o cruzamento 

coa rúa Sobreira ata o cruzamento coa avenida Ribeira Sacra), e avenida Ribeira Sacra 

ata a Ponte Romana, incluídas estas rúas nos tramos sinalados, da cidade de Ourense.

Segundo. Eficacia, seguimento e avaliación 

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 24 de setembro de 2020. 

As medidas cuxa eficacia se mantén e se estende serán obxecto de seguimento e ava-

liación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a 

publicación da presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación 

epidemiolóxica e sanitaria. 
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Para estes efectos, poderán ser obxecto de mantemento, de modificación ou poderán 
deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de 
sanidade. 

No caso das celebracións e eventos en establecementos de restauración nas zonas 
da cidade de Ourense a que a presente orde estende a aplicación das medidas previstas 
na Orde do 18 de decembro de 2020 para os días 24 a 27 de setembro, que xa estivesen 
concertados con carácter previo ao día 23 de setembro, non serán aplicables as limitacións 
que se recollen no anexo da Orde do 18 de decembro de 2020, ben que deberán ser comu-
nicados polos titulares dos establecementos á Xefatura Territorial da Consellería de Sani-
dade, para que se poidan adoptar as medidas ou efectuar as recomendacións pertinentes.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2020 

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 
no concello da Coruña.

Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Conse-
llería de Sanidade, deuse publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de 
xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade. O obxecto do dito acordo foi establecer as medidas de prevención 
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación 
da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da 
declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo 
do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020. 

Conforme o punto sexto do Acordo do Consello da Xunta, do 12 de xuño de 2020, as 
medidas preventivas previstas nel serán obxecto de seguimento e avaliación continua co 
fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para 
estes efectos, poderán ser obxecto de modificación ou supresión mediante acordo do Con-
sello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de sanidade. 

Así mesmo, indícase no dito punto sexto, na redacción vixente, que a persoa titular da 
consellería competente en materia de sanidade, como autoridade sanitaria, poderá adoptar 
as medidas necesarias para a aplicación do acordo e poderá establecer, de acordo coa 
normativa aplicable e á vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas 
adicionais ou complementarias ás previstas no acordo que sexan necesarias. Dentro desta 
habilitación quedan incluídas aquelas medidas que resulten necesarias para facer fronte á 
evolución da situación sanitaria en todo ou parte do territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia e modifiquen ou, de modo puntual e cun alcance temporalmente limitado, impliquen 
o desprazamento da aplicación de medidas concretas contidas no anexo. 

En aplicación do previsto no punto sexto citado, atendida a evolución da situación epi-
demiolóxica derivada do COVID-19 na comarca da Coruña, sobre a base do indicado no 
informe elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública, do 7 de agosto de 2020, e tras 
escoitar as recomendacións do Subcomité Clínico reunido para estes efectos, ditouse a 
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Orde do 7 de agosto de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención 
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos 
concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e 
Sada.

Tal e como se indicou na orde, o fundamento normativo das medidas atópase na Lei 
orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no 
artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da 
Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, 
do 10 de xullo, de saúde de Galicia. 

No que atinxe á eficacia das medidas, no punto sexto da orde indicouse que terían efec-
tos desde as 00.00 horas do 8 de agosto de 2020, e que serían obxecto de seguimento e 
avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a 
publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemio-
lóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderían ser obxecto de mantemento, de modifica-
ción ou poderían deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente 
en materia de sanidade. 

Ademais, as medidas foron obxecto de ratificación xudicial polo Auto do Xulgado de 
Instrución número 1 da Coruña, do 8 de agosto de 2020.

Froito do seguimento e da avaliación das medidas co fin de garantir a súa adecuación á 
situación epidemiolóxica e sanitaria na comarca da Coruña foron ditadas sucesivas ordes. 

Así, na Orde do 12 de agosto de 2020 mantivéronse as medidas de prevención contidas 
na Orde do 7 de agosto de 2020 e, ademais, estableceuse unha medida de prevención 
adicional e unha recomendación de autoprotección. 

As medidas limitativas de dereitos fundamentais recollidas na Orde do 12 de agosto de 2020 
foron obxecto de ratificación xudicial polo Auto 54/2020, do Xulgado do Contencioso-Adminis-
trativo número 4 da Coruña, do 14 de agosto de 2020. 

Posteriormente, en virtude da Orde do 19 de agosto de 2020 mantívose a eficacia das 
medidas de prevención e recomendación de autoprotección existentes e modificouse o 
anexo da Orde do 7 de agosto de 2020, tendo en conta o disposto na Orde do 15 de agosto 
de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da 
Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para 
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facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do 
Plan para a transición cara a unha nova normalidade. 

As medidas limitativas de dereitos fundamentais recollidas na Orde do 19 de agosto de 2020 
foron obxecto de ratificación xudicial polo Auto 40/2020, do Xulgado do Contencioso-Adminis-
trativo número 2 da Coruña, do 21 de agosto de 2020. 

A posterior Orde do 26 de agosto de 2020 mantivo as medidas de prevención e a reco-
mendación de autoprotección anteriores e formulou unha serie de recomendacións dirixi-
das aos concellos da comarca da Coruña. As medidas limitativas de dereitos fundamentais 
recollidas nesta orde foron obxecto de ratificación xudicial polo Auto 63/2020, do Xulgado 
do Contencioso-Administrativo número 3 da Coruña, do 28 de agosto de 2020. 

En virtude da Orde do 28 de agosto de 2020 pola que se establecen determinadas medi-
das de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada 
do COVID-19 no concello de Arteixo, establecéronse medidas máis restritivas no ámbito do 
dito concello. As medidas limitativas de dereitos fundamentais recollidas nesta orde foron 
obxecto de ratificación xudicial polo Auto do Xulgado de Instrución número 4 da Coruña, do 
29 de agosto de 2020. 

Na Orde do 2 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia 
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Coruña, 
Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e Sada, mantívose a efi-
cacia das medidas de prevención e das recomendacións específicas previstas nas ordes 
citadas anteriormente nos concellos da Coruña, Cambre, Culleredo, Oleiros e Arteixo, con 
algunhas modificacións puntuais. As medidas de prevención deixáronse sen efecto nos 
concellos de Abegondo, Bergondo, Carral e Sada, sen prexuízo de manter nestes conce-
llos as recomendacións de autoprotección e dirixidas aos concellos da comarca contidas 
nas ordes do 12 e do 26 de agosto. 

As medidas limitativas de dereitos fundamentais foron ratificadas polo Auto 44/2020, do 
4 de setembro de 2020, do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2 da Coruña. 

Na posterior Orde do 9 de setembro de 2020 mantivéronse as medidas de prevención 
e as recomendacións sanitarias específicas contidas nas ordes do 7, do 12 e do 26 de 
agosto de 2020, soamente en determinadas zonas do concello da Coruña e no concello de 
Arteixo, con determinadas modificacións puntuais. Ademais, quedaron sen efecto as medi-
das contidas nas ordes do 7, do 12 e do 26 de agosto de 2020, previstas para os restantes 
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concellos a que se estaban aplicando (Cambre, Culleredo e Oleiros), así como as medidas 
máis restritivas previstas na Orde do 28 de agosto de 2020 para o concello de Arteixo. 

O mantemento de medidas restritivas de dereitos fundamentais contido na Orde do 9 de 
setembro de 2020 foi obxecto de ratificación xudicial polo Auto número 65/2020, do 11 de 
setembro, do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 3 da Coruña. 

E en virtude da Orde do 16 de setembro de 2020 mantivéronse as medidas de pre-
vención e as recomendacións sanitarias específicas soamente nas zonas do concello da 
Coruña e no concello de Arteixo en que xa se estaban aplicando, nos termos previstos 
nas ordes do 7, do 12 e do 26 de agosto de 2020, na súa redacción vixente, é dicir, tendo 
en conta as modificacións introducidas na Orde do 7 de agosto de 2020 polas posteriores 
ordes do 2 e do 9 de setembro. 

Conforme o punto segundo da dita orde, as medidas deben ser obxecto de seguimento 
e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde 
a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epide-
miolóxica e sanitaria. 

O mantemento de medidas restritivas de dereitos fundamentais contido na Orde do 16 
de setembro de 2020 foi obxecto de ratificación xudicial polo Auto número 42/2020, do 18 
de setembro, do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 da Coruña. 

Mediante Orde do 18 de setembro de 2020 acordouse o levantamento das medidas de 
prevención e das recomendacións sanitarias específicas soamente no concello de Arteixo, 
polo que se mantiveron aquelas nas zonas do concello da Coruña nas cales se viñan apli-
cando.

No informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 23 de setembro de 2020, sobre o 
concello da Coruña, indícase que, aínda que se observa unha mellora sostida neste con-
cello, as taxas acumuladas están por riba da taxa acumulada total de Galicia e o número 
de casos nos últimos días segue a ser alto, polo que se recomenda manter as medidas 
restritivas actuais nas zonas de maior incidencia do dito concello. 

Así, atendido o disposto no informe, e tras escoitar tamén as recomendacións do Comité 
Clínico reunido para estes efectos, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria no 
concello da Coruña impón, como consecuencia, o mantemento de medidas de prevención 
e das recomendacións sanitarias específicas nas zonas do concello da Coruña en que xa 
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se están aplicando, nos termos previstos nas ordes do 7, do 12 e do 26 de agosto de 2020, 
na súa redacción vixente, é dicir, tendo en conta as modificacións introducidas na Orde do 
7 de agosto de 2020 polas posteriores ordes do 2 e do 9 de setembro, ás cales antes se 
aludiu. 

Polo demais, as medidas e as recomendacións sanitarias específicas deben seguir sen-
do obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior 
a sete días naturais desde a publicación da presente orde, co fin de garantir a súa adecua-
ción á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria, e proceder, segundo o caso, ao 
seu mantemento, modificación ou a deixalas sen efecto.

En atención ao exposto, en aplicación do punto segundo da Orde do 16 de setembro 
de 2020, sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epi-
demiolóxica derivada do COVID-19 na comarca da Coruña, e na condición de autoridade 
sanitaria, conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, 

DISPOÑO:

Primeiro. Mantemento das medidas de prevención e das recomendacións específi-
cas en determinadas zonas do concello da Coruña

Atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria no concello da Coruña, 
mantense a eficacia das medidas de prevención previstas na redacción vixente da Orde do 
7 de agosto de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos conce-
llos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e Sada, 
da medida de prevención adicional e da recomendación de autoprotección previstas nos 
puntos segundo e terceiro da Orde do 12 de agosto de 2020 sobre medidas de prevención 
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos 
concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e 
Sada, así como das recomendacións contidas no punto segundo da Orde do 26 de agosto 
de 2020 sobre mantemento das medidas de prevención como consecuencia da evolución 
da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Coruña, Arteixo, Cam-
bre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e Sada, no ámbito territorial do con-
cello da Coruña constituído polo perímetro delimitado pola intersección das seguintes rúas 
(ambos os lados da rúa incluídos): rolda de Outeiro, rúa Manuel Murguía, Paseo de Ronda, 
rúa Gregorio Hernández, rolda de Nelle, rúa Fernando Rey, avenida de Alfonso Molina, 
rolda de Outeiro (tramo Estación de Ferrocarril), avenida de Salgado Torres, avenida de 
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Cádiz, avenida do Ferrocarril, avenida de Arteixo, Polígono de Vioño, rúa Pasteur, avenida 
de Fisterra, rúa Alcalde Jaime Hervada, rúa Ágora, Travesía Antonio Pedreira Ríos e rolda 
de Outeiro (tramo desde Manuel Deschamps ata Manuel Murguía). 

Segundo. Eficacia, seguimento e avaliación 

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 24 de setembro de 2020. 

As medidas e as recomendacións sanitarias específicas cuxa eficacia se mantén serán 
obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a 
sete días naturais desde a publicación da presente orde, co fin de garantir a súa adecua-
ción á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria.

Para estes efectos, poderán ser obxecto de mantemento, de modificación ou poderán 
deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de 
sanidade.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 
na comarca de Santiago.

Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Conse-
llería de Sanidade, deuse publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de 
xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade. O obxecto do dito acordo foi establecer as medidas de prevención 
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación 
da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da 
declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo 
do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020.

Conforme o punto sexto do Acordo do Consello da Xunta, do 12 de xuño de 2020, as 
medidas preventivas previstas nel serán obxecto de seguimento e avaliación continua 
co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. 
Para estes efectos, poderán ser obxecto de modificación ou supresión mediante acordo 
do Consello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de 
sanidade.

Así mesmo, indícase no dito punto sexto, na redacción vixente, que a persoa titular da 
consellería competente en materia de sanidade, como autoridade sanitaria, poderá adoptar 
as medidas necesarias para a aplicación do acordo e poderá establecer, de acordo coa 
normativa aplicable e á vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas 
adicionais ou complementarias ás previstas no acordo que sexan necesarias. Dentro desta 
habilitación quedan incluídas aquelas medidas que resulten necesarias para facer fronte á 
evolución da situación sanitaria en todo ou parte do territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia e modifiquen ou, de modo puntual e cun alcance temporalmente limitado, impliquen 
o desprazamento da aplicación de medidas concretas contidas no anexo.

En aplicación do previsto no punto sexto citado, atendida a evolución da situación epi-
demiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santiago de Compostela, sobre a base 
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do indicado no informe elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública o 2 de setembro 
de 2020, e tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, 
ditouse a Orde do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas 
de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
COVID-19 no concello de Santiago de Compostela.

Tal e como se indicou na orde, o fundamento normativo das medidas atópase na Lei 
orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no 
artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da 
Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, 
do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

No que atinxe á eficacia das medidas, no punto sexto da orde indicouse que terían efec-
tos desde as 00.00 horas do 3 de setembro de 2020 e que serían obxecto de seguimento e 
avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a 
publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemio-
lóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderían ser obxecto de mantemento, de modifica-
ción ou poderían deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente 
en materia de sanidade.

Ademais, as medidas limitativas de dereitos fundamentais foron obxecto de ratifica-
ción xudicial mediante o Auto 73/2020, do 4 de setembro de 2020, do Xulgado do Con-
tencioso-Administrativo número 1 de Santiago de Compostela.

En cumprimento do disposto no punto sexto da Orde do 2 de setembro de 2020, pro-
cedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas previstas nela co fin de garantir a súa 
adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria de Santiago de Compostela. En virtude 
da Orde do 9 de setembro de 2020 acordouse, sobre a base do sinalado no informe da Di-
rección Xeral de Saúde Pública da mesma data e tras escoitar as recomendacións do Co-
mité Clínico reunido para estes efectos, o mantemento das medidas de prevención e das 
recomendacións existentes no concello de Santiago de Compostela, ben que, respecto das 
terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración, se fixou no setenta e cinco por 
cento a limitación da capacidade e suprimiuse, como medida específica, a relativa ao uso 
de máscara no caso de actividade física ou deportiva en ximnasios ou espazos pechados, 
ao ser aplicable, en relación con este último punto, a modificación operada no número 1.3 
do anexo do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de xuño de 2020 por orde da 
mesma data do 9 de setembro de 2020.
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As medidas limitativas de dereitos fundamentais foron obxecto de ratificación xudicial 
mediante o Auto 145/2020, do 11 de setembro de 2020, do Xulgado do Contencioso-Admi-
nistrativo número 2 de Santiago de Compostela.

En cumprimento do disposto no punto terceiro da Orde do 9 de setembro de 2020, pro-
cedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas co fin de garantir a súa adecuación á 
situación epidemiolóxica e sanitaria existente no concello de Santiago de Compostela. Así, 
atendido o disposto no informe da Dirección Xeral de Saúde pública, do 16 de setembro 
de 2020, e tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, 
mediante a Orde do 16 de setembro de 2020 dispúxose o mantemento, no concello de 
Santiago de Compostela, das medidas de prevención nos termos previstos na Orde do 2 
de setembro de 2020, na súa redacción vixente, é dicir, tendo en conta as modificacións 
introducidas pola Orde do 9 de setembro de 2020.

Conforme o punto segundo da Orde do 16 de setembro de 2020 as medidas debían ser 
obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a 
sete días naturais desde a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á situa-
ción epidemiolóxica e sanitaria.

As medidas restritivas de dereitos fundamentais foron ratificadas polo Auto núme-
ro 88/2020, do 17 de setembro, do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de 
Santiago de Compostela.

En cumprimento do previsto no punto segundo da Orde do 16 de setembro de 2020 
procedeuse ao seguimento e a avaliación das medidas.

Neste sentido, no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 23 de setembro 
de 2020, sobre a comarca de Santiago, indícase que no concello de Santiago de Compos-
tela, aínda que se observa un lixeiro descenso na taxa acumulada e na taxa de incidencia 
global, o número de casos confirmados e as taxas seguen a acadar valores destacables, 
polo que o brote continúa tendo características de alto/medio risco. Ademais, na comarca 
de Santiago, o concello de Ames é, xunto co de Santiago de Compostela, o que presenta 
o maior número de casos, que vai en aumento nos últimos días, destacando en especial 
a situación do Milladoiro, no concello de Ames, debido fundamentalmente a un evento de 
gran potencial de expansión da infección, así como porque, atendidos os grupos de idade 
máis afectados, existe un número importante de infectados asintomáticos ou con síntomas 

C
V

E
-D

O
G

: m
er

d5
cy

6-
zs

t2
-1

yl
1-

js
q0

-e
vp

ky
a6

cy
ro

7



DOG Núm. 193-Bis Mércores, 23 de setembro de 2020 Páx. 37138

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

moi leves, o que facilita a transmisión da infección. En consecuencia, no informe recomén-
dase o mantemento das medidas xa establecidas no concello de Santiago de Compostela 
e a aplicación das mesmas medidas no lugar do Milladoiro, parroquia de Santa María de 
Biduído, no concello de Ames.

Atendido o disposto no informe, e tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico 
reunido para estes efectos, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na comar-
ca de Santiago impón, como consecuencia, o mantemento, no concello de Santiago de 
Compostela, das medidas de prevención nos termos previstos na Orde do 2 de setembro 
de 2020, na súa redacción vixente, é dicir, tendo en conta as modificacións introducidas 
pola Orde do 9 de setembro de 2020, así como a aplicación das mesmas medidas no lugar 
do Milladoiro, parroquia de Santa María de Biduído, no concello de Ames.

Polo demais, as medidas deben seguir sendo obxecto de seguimento e avaliación conti-
nua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da 
presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica 
e sanitaria na comarca de Santiago, e proceder, segundo o caso, ao seu mantemento, mo-
dificación ou a deixalas sen efecto.

En atención ao exposto, en aplicación do punto segundo da Orde do 16 de setembro 
de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epi-
demiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santiago de Compostela, e na condi-
ción de autoridade sanitaria, conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo,

DISPOÑO:

Primeiro. Medidas de prevención na comarca de Santiago

Atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na comarca de Santiago, 
mantense, no concello de Santiago de Compostela, a eficacia das medidas de prevención 
previstas na Orde do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medi-
das de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada 
do COVID-19 no concello de Santiago de Compostela, na súa redacción vixente. Ademais, 
as ditas medidas serán tamén de aplicación no lugar do Milladoiro, parroquia de Santa 
María de Biduído, no concello de Ames.
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Segundo. Eficacia, seguimento e avaliación

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 24 de setembro de 2020.

As medidas cuxa eficacia se mantén no concello de Santiago de Compostela e se esten-
den ao lugar do Milladoiro, no concello de Ames, serán obxecto de seguimento e avaliación 
continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación 
da presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemioló-
xica e sanitaria na comarca de Santiago.

Para estes efectos, poderán ser obxecto de mantemento, de modificación ou poderán 
deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de 
sanidade.

No caso das celebracións e eventos en establecementos de restauración para os 
días 24 a 27 de setembro no lugar do Milladoiro previstos no punto primeiro da presente 
orde, que xa estivesen concertados con carácter previo ao día 23 de setembro, non serán 
aplicables as limitacións que se recollen no anexo da Orde do 2 de setembro de 2020, ben 
que deberán ser comunicados polos titulares dos establecementos á Xefatura Territorial da 
Consellería de Sanidade, para que se poidan adoptar as medidas ou efectuar as recomen-
dacións pertinentes.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 
nos concellos de Pontevedra, Poio, Vilaboa e Marín.

Mediante a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Conse-
llería de Sanidade, deuse publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de 
xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade. O obxecto do dito acordo foi establecer as medidas de prevención 
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación 
da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade e ata o levantamento da 
declaración da situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada mediante o 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2020.

Conforme o punto sexto do Acordo do Consello da Xunta, do 12 de xuño de 2020, as 
medidas preventivas previstas nel serán obxecto de seguimento e avaliación continua co 
fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. Para 
estes efectos, poderán ser obxecto de modificación ou supresión mediante acordo do Con-
sello da Xunta de Galicia, por proposta da consellería competente en materia de sanidade.

Así mesmo, indícase no dito punto sexto, na redacción vixente, que a persoa titular da 
consellería competente en materia de sanidade, como autoridade sanitaria, poderá adoptar 
as medidas necesarias para a aplicación do acordo e poderá establecer, de acordo coa 
normativa aplicable e á vista da evolución da situación sanitaria, todas aquelas medidas 
adicionais ou complementarias ás previstas no acordo que sexan necesarias. Dentro desta 
habilitación quedan incluídas aquelas medidas que resulten necesarias para facer fronte á 
evolución da situación sanitaria en todo ou en parte do territorio da Comunidade Autónoma 
de Galicia e modifiquen ou, de modo puntual e cun alcance temporalmente limitado, impli-
quen o desprazamento da aplicación de medidas concretas contidas no anexo.

En aplicación do previsto no punto sexto citado, atendida a evolución da situación epide-
miolóxica derivada do COVID-19 na comarca de Pontevedra, sobre a base do indicado no 
informe elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública o 9 de setembro de 2020 e tras 
escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, ditouse a Orde 
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do 9 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención 
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no 
concello de Pontevedra.

Tal e como se indicou na orde, o fundamento normativo das medidas atópase na Lei 
orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública; no 
artigo 26 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade; nos artigos 27.2 e 54 da 
Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, e nos artigos 34 e 38 da Lei 8/2008, 
do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

No que atinxe á eficacia das medidas, no punto quinto da orde indicouse que terían 
efectos desde as 00.00 horas do 10 de setembro de 2020 e que serían obxecto de segui-
mento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais 
desde a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación 
epidemiolóxica e sanitaria. Para estes efectos, poderían ser obxecto de mantemento, de 
modificación ou poderían deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería com-
petente en materia de sanidade.

As medidas restritivas de dereitos fundamentais contidas na orde foron obxecto de rati-
ficación xudicial polo Auto número 70/2020, do 11 de setembro, do Xulgado do Contencio-
so‑Administrativo número 2 de Pontevedra.

Por outra banda, de acordo co informe elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Públi-
ca sobre a comarca de Pontevedra, do 11 de setembro de 2020, e tras escoitar as reco-
mendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, tendo en conta a situación dos 
concellos de Poio e de Vilaboa e a interrelación destes concellos entre eles e co concello 
de Pontevedra, ditouse a Orde do 11 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención 
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos 
concellos de Poio e Vilaboa, en que se acordou estender a aplicación das medidas de pre-
vención previstas na Orde do 9 de setembro de 2020, antes citada, a estes dous concellos, 
engadindo, ademais, medidas específicas respecto das praias destes concellos.

Neste caso, no que atinxe á eficacia das medidas, no punto segundo da orde indicouse 
que terían efectos desde as 00.00 horas do 12 de setembro de 2020 e que serían obxecto 
de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a cinco días 
naturais desde a publicación da orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da 
situación epidemiolóxica e sanitaria.
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As medidas restritivas de dereitos fundamentais foron obxecto de ratificación xudicial 
polo Auto do 12 de setembro de 2020, do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución núme-
ro 2 de Pontevedra, respecto do concello de Poio, e polo Auto do 13 de setembro de 2020, 
do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Cangas, respecto do concello 
de Vilaboa.

En cumprimento do disposto no punto quinto da Orde do 9 de setembro de 2020 pola 
que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución 
da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Pontevedra, e no punto 
segundo da Orde do 11 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como conse-
cuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de 
Poio e Vilaboa, procedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas co fin de garantir a 
súa adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria existente. Tendo en conta o indicado 
nos informes da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 16 de setembro de 2020, sobre as 
comarcas de Pontevedra e do Morrazo, e tras escoitar as recomendacións do Comité Clí-
nico reunido para estes efectos, na Orde do 16 de setembro de 2020 dispúxose, atendida a 
situación epidemiolóxica e sanitaria, o mantemento das medidas de prevención nos termos 
previstos nas ordes do 9 e do 11 de setembro de 2020 nos concellos de Pontevedra, Poio 
e Vilaboa, e a extensión da aplicación das mesmas medidas ao concello de Marín.

Conforme o punto segundo da Orde do 16 de setembro de 2020, as medidas debían ser 
obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non superior a 
sete días naturais desde a publicación da orde.

O Xulgado do Contencioso‑Administrativo número 1 de Pontevedra, no Auto núme-
ro 103/2020, do 18 de setembro, pronunciouse sobre a ratificación das medidas restritivas 
de dereitos fundamentais.

De conformidade co punto segundo da Orde do 16 de setembro de 2020, procedeuse 
ao seguimento e avaliación das medidas adoptadas para adecualas á evolución epidemio-
lóxica e sanitaria. Así, no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 23 de setembro 
de 2020, sobre a comarca de Pontevedra sinálase que a taxa de incidencia, aínda que 
cunha lixeira baixada, segue sendo importante, o que indica que o brote non está baixo 
control, e que a porcentaxe de positividade refire que a transmisión segue a ser importante, 
e son os concellos de Pontevedra, Poio e Vilaboa os que seguen a presentar unha taxa de 
incidencia importante con aparición, ademais, de casos de xeito diario. En consecuencia, 
o brote segue a ter características de alto/medio risco, polo que se recomenda continuar 
coas medidas xa establecidas nos concellos de Pontevedra, Poio e Vilaboa.
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E no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública da mesma data sobre a comarca do 
Morrazo indícase que a taxa de incidencia na comarca vai en aumento, debido claramente 
ao aumento de casos e da taxa no concello de Marín, e que o número reprodutivo instantá-
neo, aínda que está a baixar, aínda mostra que a transmisión está activa e poden seguir a 
xerarse casos a partir doutros. Ademais, os grupos de idade máis afectados corresponden 
a idades moi novas o que pode favorecer a transmisión da enfermidade dada a alta propor-
ción de infectados sen síntomas. En consecuencia, dado que o brote ten características de 
risco, así como o aumento de casos nos últimos días no concello de Marín, recoméndase 
manter as medidas restritivas neste concello.

Atendido o disposto nos informes indicados, e tras escoitar as recomendacións do Co-
mité Clínico reunido para estes efectos, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria 
impón, como consecuencia, o mantemento, nos concellos de Pontevedra, Poio, Vilaboa e 
Marín, das medidas de prevención previstas nas ordes do 9 e do 11 de setembro de 2020.

Polo demais, as medidas deben seguir sendo obxecto de seguimento e avaliación conti-
nua e, en todo caso, nun período non superior a sete días naturais desde a publicación da 
presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica 
e sanitaria, e proceder, segundo o caso, ao seu mantemento, modificación ou a deixalas 
sen efecto.

En atención ao exposto, en aplicación do punto segundo da Orde do 16 de setembro 
de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epi-
demiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Pontevedra, Poio, Vilaboa e Marín, e 
na condición de autoridade sanitaria, conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo,

DISPOÑO:

Primeiro. Medidas de prevención nos concellos de Pontevedra, Poio, Vilaboa e Marín

Atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria, mantense, nos concellos 
de Pontevedra, Poio e Vilaboa, a eficacia das medidas previstas na Orde do 9 de setembro 
de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia 
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ponteve-
dra, e na Orde do 11 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuen-
cia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Poio 
e Vilaboa, así como a eficacia das mesmas medidas no concello de Marín.
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Segundo. Eficacia, seguimento e avaliación

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 24 de setembro de 2020.

As medidas cuxa eficacia se mantén nos concellos de Pontevedra, Poio, Vilaboa e Ma-
rín serán obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non 
superior a sete días naturais desde a publicación da presente orde, co fin de garantir a súa 
adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria.

Para estes efectos, poderán ser obxecto de mantemento, de modificación ou poderán 
deixarse sen efecto por orde da persoa titular da consellería competente en materia de 
sanidade.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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