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RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2020,da Secretaría XeralTécnica da

ConselleríadePresidencia,AdministraciónsPúblicaseXustiza,polaqueselle

dapublicidadeaoAcordodoConsellodaXuntadeGalicia,do13demarzode

2020,poloquesedeclaraasituacióndeemerxenciasanitarianoterritorioda

Comunidade Autónoma de Galicia,e se activa o Plan territorialde

emerxenciasdeGalicia(Platerga)noseunivelIG (emerxenciadeinterese

galego),comoconsecuenciadaevolucióndaepidemiadocoronavirusCOVID-

19.

OConsellodaXuntadeGalicia,nasúareunióndotrecedemarzodedousmil

vinte,adoptouoseguinteacordo:

“ACORDOPOLOQUESEDECLARAASITUACIÓNDEEMERXENCIASANITARIANO
TERRITORIO DA COMUNIDADEAUTÓNOMA DEGALICIA,ESEACTIVA O PLAN
TERRITORIAL DE EMERXENCIAS DE GALICIA (PLATERGA)NO SEU NIVEL IG
(EMERXENCIADEINTERESEGALEGO),COMOCONSECUENCIADAEVOLUCIÓNDA
EPIDEMIADOCORONAVIRUSCOVID-19

OConsellodaXuntadeGalicia,nasúareunióndodocedemarzodedousmilvinte,

aprobouoacordomedianteoqueseadoptaronasmedidaspreventivasenmateria

desaúdepúblicanaComunidadeAutónomadeGalicia,comoconsecuenciada

evolucióndaepidemiadocoronavirus“COVID-19”.

Oscoronavirussonunhaamplafamiliadevirusque,normalmente,adoitanafectar

sóaosanimais,aíndaquealgúnsteñenacapacidadedetransmitirsedosanimaisás

persoas,pro-vocando cadrosclínicosque van desde o arrefriado común ata

enfermidadesmáisgraves,comoacontececocoronavirusquecausouasíndrome

respiratoria aguda grave (SRAS-CoV)e o coronavirus causante da síndrome

respiratoriadeOrienteMedio(MERS-CoV).

A aparicióndo coronavirusCOVID-19no mesdedecembro de2019creouun

escenariomundialquerequiredaadopcióndemedidaspreventivasedeacciónsque

permitanfacerunseguimentodasituacióndoavancedoscasos,oqueimplicapara
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asautoridadesaprevisióndeescenarioseodeseñodeprotocolosquepermitan

prevereafrontarosmúltiplesescenariosquesepoidandar,coamaioreficacia

posible.

O Regulamento sanitario internacional(RSI2005),establece a figura da da

emerxenciadesaúdepúblicadeimportanciainternacional(ESPII)anteeventos

extraordinariosquesedeterminequeconstitúenunriscoparaasaúdepública

doutros Estados,pormorda propagación internacionaldunha enfermidade,e

poderíanexixirunharespostainternacionalcoordinada.

Oxovesdía30dexaneirocelebrouseasegundareunióndoComitédeEmerxencias

doRSIenrelacióncoabrochopolonovocoronavirusCOVID-19naRepúblicaPopular

deChina.Comoresultadodasdeliberacións,odirectorxeraldaOMSdeclarouqueo

ditoabrochoconstitúeunhaESPII.

Neste sentido,todas as actividades propostas pola OMS e polo Comité de

EmerxenciasnestemomentoestánenmarchaentodooEstado,encoordinación

coascomunidadesautónomas.

NaComunidadeAutónomadeGaliciaconstituíseunhaComisióninterdepartamental

paraoseguimentodocoronavirusCOVID-19eoutrasenfermidadesemerxentes,que

tenatribuídasasfunciónsdecoordinación,seguimentoeavaliacióndasactuacións

adoptadas, tanto preventivas como paliativas, en función da situación

epidemiolóxicaconcretaenGaliciaenoEstado,apropostadesistemasdevixilancia,

aaprobacióndosniveisdedecisiónederesponsabilidadedasactuaciónspara

preparararespostaedacoordinacióncoaAdministraciónxeraldoEstado,asícomo

aaprobacióndosplanseprotocolosdepre-paraciónerespostaeacoordinaciónda

información.

ALeiorgánica3/1986,do14deabril,demedidasespeciaisenmateriadesaúde

pública,establecenoseuartigo1que,coobxectodeprotexerasaúdepúblicae

previra súa perda ou deterioración,as autoridades sanitarias das distintas

administracións públicas poderán,dentro do ámbito das súas competencias,

adoptarasmedidasprevistasnamesmaleicandoasíoexixanrazónssanitariasde

urxenciaounecesidade.
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Segundooartigo2damesmaLeiorgánica3/1986,do14deabril,asmedidas

inclúenorecoñecemento,tratamento,hospitalizaciónoucontrolcandoseaprecien

indiciosracionaisquepermitansupoñeraexistenciadeperigoparaasaúdeda

poboaciónpormordasituaciónsanitariaconcretadunhapersoaougrupo de

persoasoupolascondiciónssanitariasenquesedesenvolvaunhaactividade.

O artigo 3 da mesma leiorgánica prevé tamén que,co fin de controlaras

enfermidadestransmisibles,aautoridadesanitaria,ademaisderealizarasaccións

preventivas xerais,poderá adoptaras medidas oportunas para o controldos

enfermos,daspersoasqueesteanouestivesenencontactocoselesedoambiente

inmediato,asícomoasqueseconsiderennecesariasencasoderiscodecarácter

transmisible.

Poroutrabanda,oartigo24daLei14/1986,do25deabril,xeraldesanidade,prevé

queasactividadespúblicaseprivadasque,directaouindirectamente,poidanter

consecuencias negativas para a saúde, serán sometidas polos órganos

competentesáslimitaciónspreventivasdecarácteradministrativo,deacordocoa

normativabásicadoEstado.

Oartigo26damesmaLei14/1986,do25deabril,prevéaposibilidadedequeas

autoridadessanitariaspoidanadoptarasmedidaspreventivaspertinentescando

exista ou se sospeite razoablemente a existencia dun risco inminente e

extraordinarioparaasaúde.Aduracióndasditasmedidasfixaraseparacadacaso,

senprexuízodasprórrogassucesivasacordadasporresoluciónsmotivadas,enon

excederá o que esixa a situación de risco inminente e extraordinario que as

xustificou.

Polasúabanda,osartigos27.2e54daLei33/2011,do4deoutubro,xeraldesaúde

pública,prevé asímesmo a adopción de medidas porparte das autoridades

sanitariasensituaciónderiscoparaasaúdedaspersoas.

Namesmaliña,oartigo34daLei8/2008,do10dexullo,desaúdedeGalicia,inclúe

entre asintervencións públicasque poderán exercerasautoridadessanitarias

competentes sobre as actividades públicas e privadas que, directa ou

indirectamente,poidan terconsecuencias para a saúde,adoptaras medidas
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preventivasqueseconsiderenpertinentesencasodequeexistaousesospeite

razoablementeaexistenciadunriscoinminenteeextraordinarioparaasaúde.

Taménoartigo38damesmaleiprevéqueasautoridadessanitariaspoderánlevara

cabointervenciónspúblicasnossupostosderiscosparaasaúdedeterceiras

persoas,nosmesmostermosprevistosnosartigos2e3daLeiorgánica3/1986,do

14deabril.

Oartigo33daLei8/2008,do10dexullo,atribúeacondicióndeautoridadesanitaria

aoConsellodaXuntadeGalicia.

A situación e evolución do COVID-19,con case 120.000 casos e 114 países

afectados no 11 de marzo,provocou que a OMS definise a epidemia como

pandemiaglobal.

Sobreestabase,etendoencontaquediversosestudosindicanque,denonpoñer

en marcha medidas extraordinarias de distanciamento social,ata un 60% da

poboación no peorescenario podería infectarse,o que provocaría unha onda

epidémicasensiblementeelevada,queademais,polosdatospublicadosnaliteratura

científica,incidiría de maneira especialna poboación maiorde 70 anos,que

constitúeun19%dapoboacióngalega,ondeataxademortalidadepoderíasuperar

o2% entreosafectados,pódeseafirmarqueasituaciónactualsupónunrisco

inminenteeextraordinarioparaasaúdedapoboación.

Poroutrabanda,aLei5/2007,do7demaio,deemerxenciasdeGaliciaestableceno

seuartigo36.1que,candoasituacióndeperigoouosdanosocorridossexan,pola

súaespecialextensiónouintensidade,particularmentegraves,oConsellodaXunta,

porsolicitudedapersoatitulardaconsellaríacompetenteenmateriadeprotección

civil,poderáacordaradeclaracióndeemerxenciadeinteresegalego.

Segundooartigo8dacitadaLei,encantosexaactivadounplandeproteccióncivil

ounassituaciónsderiscoouemerxenciadeclarada,aautoridadedeproteccióncivil

competentepoderallesordenaraoscidadánsaprestacióndeservizospersoais,de

acciónouomisión,sempredeformaproporcionadaásituacióndenecesidadeeá

capacidade de cada individuo.Asímesmo,sempre que a emerxencia o faga
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necesarioetendosemprepresenteoprincipiodeproporcionalidade,aautoridadede

proteccióncivilpoderáordenaraintervencióneaocupacióntemporaletransitoria

dosbensdoscidadáns.

OPlanTerritorialdeEmerxenciasdeGalicia(PLATERGA)determinaqueseactivara

onivelIG“EmerxenciadeIntereseGalego”,segundoaLei5/2007,do7demaio,de

emerxenciasdeGaliciacandoseproduzaunhaemerxenciadeclaradacomode

interesegalegopoloConsellodaXunta.

AnteaevolucióndasituaciónenGaliciaquemotivouadeclaraciónpoloConselloda

Xunta/ConselleríadeSanidadedaEmerxenciaSanitariaacausaCOVID-19,quepode

esixirdanecesidadedeadoptarmedidasdisruptivastalescomoarestriciónde

movementosouoconfinamento,garantindoocorrectoequilibrionoexerciciode

dereitoseobrigasdacidadaníagalega,asícomocoordinarasactuaciónsnecesarias

detodososorganismoseamobilizacióndemedioserecursosdispoñiblesna

comunidadeautónomabaixoaunidadedeacciónmedianteoestablecementodun

mandoúnico,porpropostadoconselleirocompetenteenmateriadeproteccióncivil

edeacordocodispostonosartigos11.2.e)e36daLei5/2007,do7demaio,de

emerxenciasdeGalicia

Enconsecuencia,deconformidadecoasprevisiónsnormativasantesindicadas,e

vista a solicitude de declaración de Emerxencia sanitaria de interese galego

formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,Administracións

PúblicaseXustiza,porpropostadapersoatitulardaConselleríadeSanidade,

ACÓRDASE

Primeiro.-Declarara situación de emerxencia sanitaria de interese galego,a

solicitudedaVicepresidenciaeconselleríadePresidencia,AdministraciónsPúblicas

eXustiza.

Esta declaración poderá implicar a reorganización funcional dos servizos

administrativos e as modificacións orzamentarias precisas para afrontar a

emerxencia.



6

Segundo-.ActivaroPlanTerritorialdeEmerxenciasdeGaliciacoaconseguinte

asuncióndetodasasactividadesdeemerxenciapolotitulardapresidenciadaXunta

deGaliciaoupersoaenquedelegue.

O directordoPlanacordaráaparticipacióndetodosaquelesoperativosquese

considerennecesarios.

Aactivacióndoplanimplicará,entodocaso:

a)Aconstitucióndocentrodecoordinaciónoperativodoplane,noseucaso,do
centrodecontroloperativointegrado.

b)Oenlacecopostodemandoavanzado.

c)Amobilizacióninmediatadosdiversosgruposoperativos.

d)A informaciónápoboacióneacomunicacióndasinstruciónspertinentes.

Terceiro-.Constituír,coobxectodegarantirofuncionamentoeaoperatividadedo

Plan,unCentrodeCoordinaciónOperativa(CECOP)presididopolodirectordoplan

oupersoaenquendeleguedoqueformanparteaomenososseguintesmembros:

VicepresidenteeconselleirodePresidencia,A.PeXustiza

DelegacióndoGoberno

ConselleirodeSanidade

ConselleríadePolíticasocial;SXTPolíticasocial

ConselleríadeCulturaeTurismo:SXTCulturaeTurismo

Conselleríadeeconomíaempregoeindustria:Secretaríaxeraldeemprego

Conselleríademedioambiente:presidentedeSogama

DirectorxeraldeEmerxenciaseInterior

XerenteAxega

Asesoríaxurídicaxeral

DirectorXeraldeSaúdePública

XerentedoSergas

Director061
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SecretariaxeraldeMedios

Direccióndogabinetedopresidente

PresidenteFEGAMPoupersoaenquendelegue

EstableceseacreacióndunhaSaladeCoordinaciónOperativa(SACOP)noCIAE112
naqueestarán:

1.SERGAS061

2.AXEGA112

3.GardaCivil

4.PolicíaNacional

5.UPA

Aosefectosdecentralizar,coordinar,prepararedifundirentreapoboacióntodaa
informaciónsobreaevolucióndasituaciónestabléceseungabinetedeinformación
dependentedirectamentedaDireccióndoPlan,queformarápartedoCECOP.

Cuarto-.ParaodesenvolvementodoPlanpoderánditarseordeseinstruciónsque

afecten adereitosdacidadaníanostermosestablecidospolasleis,asícomo

adoptar medidas de obrigado cumprimento para os seus destinatarios e

destinatarias,conformeaoquedispoñaseasíoaconsellanásnecesidadesda

emerxenciaedosbensaprotexer.

Enparticular,habilítaseaoCECOP pararevisarouadaptaráscircunstanciasas

previsiónsestablecidasnesteacordo.

O Plan Territorialde Protección Civilde Galicia (PLATERGA)considera como

medidasdeprotecciónas acciónsencamiñadasaimpedir ou diminuírosdanosa

persoasebens,materiais,naturaisouculturais,quepoidanproducirse,ouquese

producen,encalqueratipodeemerxencia.

E,entreasmedidasdeprotecciónreferidasápoboación,estableceasseguintes:

-Avisosápoboaciónafectada

-Confinamentoenlugaresseguros

-Evacuacióneasistenciasocial

-Seguridadecidadá

-Controldeaccesos
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Quinto-.Adesactivacióndoplanserádeclaradaformalmentepoloseudirector,unha

vezsuperadatotalmenteasituacióndeemerxencia,comunicandoestasituacióná

AxenciaGalegadeEmerxenciasatravésdoCentrodeAtenciónásEmerxencias112

Galicia.

Sexto-.AdeclaracióndeemerxenciasanitarianoterritoriodaComunidadeAutónoma

deGalicia,entenderasesenprexuízodascompetenciasestataisedasmedidasqueo

GobernoouaAdministracióndoEstadoaprobenomarcodassúascompetenciase

encoordinaciónconelas.

NocasodequesexaprecisaaadaptacióndasmedidasprevistasnesteAcordoás

actuaciónsquepoidaaprobaroGobernoouaAdministracióndoEstado,habilítase

paraeloaovicepresidenteeconselleirodepresidencia,administraciónspúblicase

xustiza.

Sétimo.-ComomedidaadicionalásprevistasnoAcordodoConsellodaXuntade

Galiciadedata12demarzode2020,etendoencontaaevolucióndasituación,

disponseasuspensióndaactividadedurante14días,acontardendeapublicación

deste acordo no Diario Oficialde Galicia,de todos os establecementos de

espectáculos públicos e actividades recreativas incluídos no Anexo do Decreto

124/2019,do5desetembro,poloqueseaprobaocatálogodeespectáculospúblicos

eactividadesrecreativaseestablecementosabertosao público daComunidade

AutónomadeGaliciaeseestablecendeterminadasdisposiciónsxeraisdeaplicación

namateria,enomeadamente:

-Cines

-Teatros

-Auditorios

-Circos

-Establecementosdeespectáculosdeportivos

-Recintosfeirais

-Casinos

-Salasdebingo.

-Salónsdexogo

-Tendasdeapostas
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-Estadiosdeportivos

-Pavillónsdeportivos

-Recintosdeportivo

-Pistasdepatinaxe

-Ximnasios.

-Piscinasdecompetición

-Piscinasrecreativasdeusocolectivo.

-Parquesacuáticos

-Salónsrecreativos

-Parquesmultiocio

-Museos

-Bibliotecas

-Salasdeconferencias

-Salaspolivalentes

-Salasdeconcertos

-Restaurantes

-Salónsdebanquetes

-Cafeterías

-Bares

-Establecementosparaactividadeszoolóxicas,botánicasexeolóxicas

-SalasdeFestas

-Discotecas

-Pubs

-Cafés-espectáculo

-Furanchos
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-Centrosdeocioinfantil.

Oitavo:Osestablecementosderestauración,comocafeterías,bareserestaurantes

permaneceránpechadosaopúblico,podendoprestarexclusivamenteservizosde

entregaadomicilioouparaasúarecollidanolocaleconsumoadomicilio.

A permanencianestesestablecementosdeberáseraestritamentenecesaria.En

todo caso evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e

empregadosmanteñanadistanciadeseguridadeestablecidaafindeevitarposibles

contaxios.

Noveno:Opechenonafectaaosbareserestaurantesubicadosenestablecementos

hoteleiros ou no interiordas instalacións destinadasá prestación de servizos

públicos,semprequeasúaactividadeselimiteestritamenteaosseusclientes

aloxadosouaostraballadoresdasinstalacións.

Décimo:Suspéndese,polomesmoprazoestablecidoanteriormenteaactividade

comercialminoristaentodooterritoriodaComunidadeAutónoma,aexcepcióndos

establecementoscomerciaisminoristasdealimentación eprodutosebensde

primeiranecesidaderecollidosacontinuaciónsegundoaclasificaciónnacionalde

actividadeseconómicas2009(CNAE-2009):

47Comercioaopormenor,exceptodevehículosdemotoremotocicletas

47.1Comercioaopormenorenestablecementosnonespecializados.

47.11 Comercio ao pormenoren establecementos non especializados,con

predominioenprodutosalimenticios,bebidasetabaco.

47.2 Comercio ao pormenorde produtos alimenticios,bebidas e tabaco en

establecementosespecializados.

47.21 Comercio ao pormenor de froitas e hortalizas en establecementos

especializados.

47.22Comercioaopormenordecarneeprodutoscárnicosenestablecementos

especializados.

47.23 Comercio ao pormenorde pescados y mariscos en establecementos

especializados.

47.24 Comercio ao pormenorde pan e produtos de panadería,confitería e

pasteleríaenestablecementosespecializados.



11

47.25Comercioaopormenordebebidasenestablecementosespecializados.

47.26 Comercio ao pormenorde produtos de tabaco en establecementos

especializados.

47.29Outrocomercioaopormenordeprodutosalimenticiosenestablecementos

especializados.

47.3 Comercio ao por menor de combustible para a automoción en

establecementosespecializados.

47.30 Comercio ao por menor de combustible para la automoción en

establecementosespecializados.

47.4Comercioaopormenordeequiposparaastecnoloxíasdainformacióneas

comunicaciónsenestablecementosespecializados.

47.41Comercioaopormenordeordenadores,equiposperiféricoseprogramas

informáticosenestablecementosespecializados.

47.42 Comercio ao por menor de equipos de telecomunicacións en

establecementosespecializados.

47.43Comercioaopormenordeequiposdeaudioevídeoenestablecementos

especializados.

47.6Comercioaopormenordeartigosculturaiserecreativosenestablecementos

especializados.

47.62 Comercio ao por menor de periódicos e artigos de papelería en

establecementosespecializados.

47.7Comercioaopormenordoutrosartigosenestablecementosespecializados.

47.73 Comercio ao pormenordeprodutosfarmacéuticosen establecementos

especializados.

47.74 Comercio ao por menor de artigos médicos e ortopédicos en

establecementosespecializados.

47.75 Comercio ao por menor de produtos cosméticos e hixiénicos en

establecementosespecializados.

47.76Comercioaopormenordeflores,plantas,sementes,fertilizantes,animaisde

compañíaealimentosparaosmesmosenestablecementosespecializados.
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47.9Comercioaopormenornonrealizadoninenestablecementos,ninenpostos

devendanienmercadillos.

47.91ComercioaopormenorporcorrespondenciaouInternet.

Nocasodeequipamentoscomerciaiscolectivos,talescomomercadosmunicipais,

centros,parquese/ougaleríascomerciais,suspenderaseaactividadecomercial

daquelesestablecementosintegradosnosmesmose non incluídosno listado

anterior.

A permanencianosestablecementoscomerciaiscuxaaperturaesteapermitida

deberáseraestritamentenecesariaparaqueosconsumidorespoidanrealizara

adquisicióndealimentoseprodutosdeprimeiranecesidade,quedandosuspendida

aposibilidadedeconsumodeprodutosnospropiosestablecementos.Entodocaso,

evitaranse aglomeracións e se controlará que consumidores e empregados

manteñanadistanciadeseguridadeestablecidaafindeevitarposiblescontaxios.

Décimoprimeiro.Asímesmo,disponseporigualtempoasuspensióndaactividade

dos establecementos balnearios regulados na Lei5/1995,de 7 de xuño,de

regulación das augas minerais,termais,de manantiale dos establecementos

balneariosdaComunidadeAutónomadeGalicia,asícomoadosespazostermaise

piscinastermaisdeusolúdico,reguladasnaLei8/2019,do23dedecembro,de

regulacióndoaproveitamentolúdicodasaugastermaisdeGalicia.

Décimosegundo.Suspéndesepolotempoprevistonesteacordoaactividadedos

alberguesdeperegrinosdaredepúblicadaXuntadeGalicia.

Décimoterceiro.Duranteotempoprevistonesteacordo,oaforodeedificiosde

culto,tanatorios,ocalquerainstalaciónasimiladaquedaráreducidaaunterzoda

súacapacidademáxima.Asímesmo,oscortexosfúnebresquedaránreducidosaun

máximode25persoas.”

SantiagodeCompostela,13demarzode2020

BeatrizCuiñaBarja
SecretariaxeraltécnicadaConselleríadePresidencia,
AdministraciónsPúblicaseXustiza
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