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Estimado alcalde/alcaldesa 

A evolución  da  situación  epidemiolóxica  nas  últimas  horas  na  comarca  da
Coruña,  a  raíz  dos  abrochos  de  COVID-19  existentes  nela,  fan  necesario
adoptar  con  urxencia  medidas  de  prevención  específicas  neste  ámbito
territorial,  co  obxectivo  de  facer  fronte  a  estes  abrochos  e  garantir  a  súa
contención.

Estas medidas, decididas no día de hoxe tras a consulta cos expertos e os
servizos de saúde pública, teñen o seu fundamento normativo 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.

En particular, cómpre salientar que a Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, prevé,
no seu artigo primeiro, que co obxecto de protexer a saúde pública e previr a
súa  perda  ou  deterioración,  as  autoridades  sanitarias  das  distintas
administracións públicas poderán, dentro do ámbito das súas competencias,
adoptar as medidas previstas na dita lei cando así o exixan razóns sanitarias
de urxencia ou necesidade.

En concreto, as medidas que se teñen que adoptar sairán publicadas no Diario
Oficial  de Galicia  esta tarde,  e  pretenden que as actividades en que poida
xerarse un maior risco de transmisión comunitaria da enfermidade se limiten ou
desenvolvan en condicións que permitan en todo momento previr os riscos de
contaxio, e consisten no seguinte:

- En toda a comarca da Coruña:

- Peche dos locais de discotecas e demais establecementos de lecer nocturno,
e prohibición das festas, verbenas e outros eventos populares, así como das
atraccións de feiras.

-  Limítanse  os  grupos  para  o  desenvolvemento  de  calquera  actividade  ou
evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou
espazos privados, a un máximo de dez persoas, excepto no caso de persoas
conviventes en que non se aplicará esta limitación.

- Nos concellos de Coruña, Arteixo, Culleredo e Oleiros:
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- Limitacións de capacidade e medidas de prevención específicas por sectores,
con medidas más restritivas das existentes actualmente con carácter xeral. Así,
en  particular,  limitarase  a  capacidade  ao  50%  en  todas  as  actividades  e
adiantarase o horario de peche de bares e restaurantes á unha da madrugada. 

Estas medidas, como te indicaba, serán publicadas esta tarde e terán efectos
desde as 00.00 horas do 8 de xullo de 2020. Non obstante, as medidas serán
obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non
superior a cinco días naturais desde a publicación, co fin de garantir  a súa
adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria. 

Na situación que nos ocupa, resulta esencial para velar pola saúde da cida-
danía, polo sistema sanitario, e polo sistema produtivo, a vixilancia do cumpri-
mento das medidas de prevención xerais e das específicas que se van aprobar.

Polo tanto, ademais de informarte da adopción das medidas, o obxecto desta
comunicación é o de solicitar a colaboración do Concello que vostede preside
para que reforcen, dentro das súas competencias, as actividades dirixidas a dar
cumprimento as medidas de prevención xerais tomadas polos Acordos do Con-
sello da Xunta do 12 e 25 de xuño de 2020, e do 17, do 24 e do 30 de xullo de
2020, e das específicas que se aprobarán esta tarde. 

Preocupa especialmente a aplicación das normas relativas ao uso de máscaras
e os riscos derivados da posibilidade de que ocorran aglomeracións de xente,
especialmente xente nova en actividades de ocio ou botellóns ou outras activi -
dades nas que é difícil manter as medidas mínimas de prevención. Tendo en
conta experiencias doutras CCAA, estas aglomeracións poden producir o inicio
dun brote da enfermidade que se pode propagar a outros sectores da poboa-
ción. Por esta razón solicitamos que se extreme o celo no control destas activi-
dades facendo cumprir as medias de prevención vixentes. 

Polo exposto solicitamos a súa acción decidida para reforzar as actuacións diri-
xidas ao cumprimento dos aspectos que se están a incumprir de xeito frecuente
como é a utilización de máscaras nas rúas, os aforos e o mantemento das dis-
tancias nas terrazas e as aglomeracións de persoas.

Por suposto esta administración ofrece nesta nova etapa da crise a súa máxi-
ma colaboración a todas as administracións galegas, para que estes poidan de-
senvolver  as  súas  relevantes  competencias  nas  materias  concernidas  coas
maiores garantías de corrección e acerto, sempre tendo en conta o deber de
cautela e protección que debe rexer as súas actuacións.
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As medidas preventivas que indicamos teñen un evidente fundamento sanita-
rio, dados os riscos de transmisión dunha enfermidade contaxiosa como a que
nos ocupa, e a vixilancia, inspección e control do seu cumprimento correspon-
den aos concellos, tendo en conta a condición de autoridade sanitaria dos al-
caldes e alcaldesas (artigo 33.1 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Ga-
licia), as competencias dos concellos de control sanitario de actividades e servi-
zos que impacten na saúde da súa cidadanía, dos lugares de convivencia hu-
mana (artigo 80.3 da Lei citada), así como da súa competencia para a ordena-
ción e control do dominio público.

Polo tanto, os alcaldes e alcaldesas, como autoridade sanitaria, deben garantir
nas referidas actividades, servizos e lugares de convivencia humana, os derei-
tos e deberes sanitarios da cidadanía (artigo 33.2 da Lei 8/2008, de saúde de
Galicia), e polo tanto, garantir a vixilancia, inspección e control do cumprimento
das medidas preventivas aprobadas pola administración autonómica e das que,
no seu desenvolvemento, e atendendo á situación concreta, poida establecer o
concello.

Así  mesmo,  entendemos que as  forzas e  corpos de seguridade do Estado
teñen un papel fundamental no necesario control do cumprimento das medidas
de prevención, papel que veñen desempeñando durante toda esta crise sanita-
ria e vixencia do estado de alarma, a través da formulación das corresponden-
tes denuncias e remisión ás autoridades competentes, nos casos nos que se
detecte o seu incumprimento. Debe recordarse a este respecto que o Acordo
do Consello da Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, declarou a situación
de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e ac-
tivou o Plan territorial  de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel  IG
(emerxencia de interese galego), como consecuencia de la evolución de la epi-
demia do coronavirus COVID-19. Tendo en conta a existencia dunha declara-
ción de emerxencia sanitaria resulta esencial a colaboración das forzas e cor-
pos de seguridade coa finalidade de preservar a seguridade e a convivencia ci-
dadá.

Por último, desde esta Consellería de Sanidade en particular queremos agrade-
cerlle a vostede e a toda a corporación municipal a colaboración nestes tempos
de crise sanitaria.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2020

O conselleiro de Sanidade

Jesús Vázquez Almuiña
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