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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 
na comarca 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 de Galicia, 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 mate-
ria 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 
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escoitar as recomendacións do Subcomité Clínico reunido para eses efectos, ditouse a 
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 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 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 foron ditadas sucesivas ordes.

Así, na 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, mantivéronse as 
medidas de prevención contidas na Orde do 7 de agosto de 2020 e, ademais, estableceuse 
como medida de prevención adicional nos ditos concellos que os establecementos e locais 
comerciais deben prestar un servizo de atención preferente aos maiores de 75 anos, o cal 
deberá concretarse en medidas como control de accesos ou caixas de pagamento especí-
ficos, e/ou horarios determinados que aseguren a dita preferencia na atención. A existencia 
do servizo de atención preferente deberá sinalarse de forma visible nos ditos establece-
mentos ou locais. Así mesmo, incorporouse na dita Orde do 12 de agosto de 2020 unha 
recomendación de autoprotección ás persoas maiores de 75 anos, ás persoas vulnerables 
ao COVID-19 e a aquelas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respira-
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toria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que presenten algunha alteración 
que faga inviable a súa utilización, para que eviten na súa actividade diaria as saídas nas 
horas de previsible afluencia ou concentración de persoas na vía pública e en espazos ou 
establecementos abertos ao público, co fin de reducir os riscos derivados da coincidencia 
con outras persoas. Por outra parte, na parte expositiva da mesma orde insistiuse no ditado 
das instrucións oportunas para a limitación das visitas aos centros sanitarios da área da 
Coruña, establecendo, no caso de enfermos hospitalizados, a limitación de unha persoa 
por paciente, preferiblemente menor de 70 anos e que non padeza enfermidades crónicas 
e que, no caso da atención ambulatoria, soamente se permitirá un acompañante no caso 
de que a persoa atendida sexa dependente ou menor de idade. 

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-
Administrativo 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 
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 
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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. 

Finalmente, en virtude da Orde do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención 
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na 
comarca da Coruña, mantivéronse as medidas de prevención e as recomendacións sani-
tarias 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, ben que, respecto das 
terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración, se fixou no setenta e cinco por 
cento a limitación da capacidade, e tamén se suprimiu, 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 do 12 de xuño de 2020 por orde da 
mesma data do 9 de setembro de 2020. Ademais, quedaron sen efecto as medidas conti-
das nas ordes do 7, do 12 e do 26 de agosto de 2020, previstas para os restantes concellos 
aos cales 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.

Conforme o punto terceiro da Orde do 9 de setembro de 2020, as medidas debían seguir 
sendo obxecto de seguimento e avaliación continua e, en todo caso, nun período non su-
perior a sete 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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De acordo co informe emitido pola Dirección Xeral de Saúde Pública o 16 de setembro 
de 2020, sobre a comarca da Coruña, obsérvase nesta comarca a tendencia descendente 
da incidencia acumulada diaria a 3 e 7 días, que tamén se observa en liñas xerais nos va-
lores de taxa diaria recollidos. Igualmente, o número reprodutivo instantáneo e o seu inter-
valo de confianza están por debaixo de 1. A taxa a 14 días é dun valor menor que o obser-
vado nas dúas semanas anteriores, pero segue a ser máis alta que a taxa global de Galicia 
para o mesmo período temporal. As taxas máis altas seguen a observarse nos concellos 
de Arteixo e da Coruña. A pesar da mellora da situación epidemiolóxica nesta comarca, o 
brote non pode considerarse como controlado. Este brote segue a ter características de 
alto/medio risco como son: a taxa de incidencia nos últimos 3 días que, aínda que diminúe 
respecto ao último informe, mantén este indicador no nivel de risco alto; a porcentaxe de 
positividade de probas PCR realizadas na zona do brote, que apenas se modificou e segue 
situando este indicador no nivel de risco medio; e a porcentaxe de positividade das probas 
PCR realizadas aos contactos dos casos detectados, que mantén este brote no nivel de 
risco alto. Neste sentido, tendo en conta que os casos seguen a concentrarse en determi-
nadas zonas da cidade da Coruña e no concello de Arteixo, o informe recomenda manter 
as medidas restritivas actuais nestas zonas de maior incidencia.

Así, tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, 
a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na comarca da Coruña impón, como 
consecuencia, o mantemento de medidas de prevención e das recomendacións sanitarias 
específicas soamente nas zonas do concello da Coruña e no concello de Arteixo en que xa 
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 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 terceiro da Orde do 9 de setembro de 
2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epide-
miolóxica 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, 
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DISPOÑO:

Primeiro. Medidas de prevención na comarca da Coruña

Atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na comarca 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 seguinte ámbito territorial:

a) En todo o concello de Arteixo.

b) No concello da Coruña, no ámbito territorial 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 Cádiz, avenida do Ferrocarril, avenida de Arteixo, Polígono 
de Vioño, rúa Pasteur, avenida de Fisterra, rúa Alcalde Jaime Hervada, rúa Ágora, Trave-
sía 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 17 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 
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.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 16 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 Pública 
sobre a comarca de Pontevedra, do 11 de setembro de 2020, e tras escoitar as recomen-
dacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, tendo en conta da 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.

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, 
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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. Neste sentido, no informe 
da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 16 de setembro de 2020, sobre a comarca de 
Pontevedra indícase que a incidencia na comarca leva en ascenso desde o 22 de agosto, 
mais esta incidencia aumenta máis rápido a partir do 30 de agosto. A taxa de incidencia 
tanto a 3 como a 7 días segue a aumentar, o que indica que o brote non está baixo control.  
Os concellos de Pontevedra, Poio e Vilaboa seguen a presentar unha taxa de incidencia 
importante e, ademais, mantense a aparición de casos. O intervalo de confianza superior 
do número reprodutivo instantáneo está preto do 1’5, o que indica que a transmisión pode 
ser importante. Este brote segue a ter características de alto/medio risco como son: a taxa 
de incidencia nos últimos 3 días, que aumentou desde o último informe; a porcentaxe de 
positividade de probas PCR realizadas na zona do brote, e a porcentaxe de positividade 
das probas PCR realizadas aos contactos dos casos detectados, que baixou desde o infor-
me anterior pero que se mantén no nivel de risco medio. O informe recomenda continuar 
coas medidas xa establecidas nos concellos de Pontevedra, Poio e Vilaboa. 

Así mesmo, no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 16 de setembro de 
2020, sobre a comarca do Morrazo, indícase que  a taxa de incidencia nesta comarca 
está a aumentar desde principios de agosto. Este aumento da taxa de incidencia da 
comarca claramente débese ao aumento de casos e da taxa do concello de Marín, que 
ten unha taxa a 3 días que duplica á da comarca e a de Galicia. Este aumento da taxa 
de incidencia no concello de Marín podería deberse a un aumento da transmisión desde 
o veciño concello de Pontevedra, cunha alta taxa de incidencia desde hai tempo, dada 
a alta relación que existe entre ambos os concellos. A estimación puntual do número 
reprodutivo instantáneo supera o 1 co intervalo de confianza superior por riba do 1’5, o 
cal indica que a transmisión está activa e poden seguir a xerarse novos casos a partir 
dos xa existentes e aumentar así a transmisibilidade da infección. Os grupos de idade 
máis afectados, que son idades moi novas, poden tamén favorecer a transmisión da 
enfermidade dada a alta proporción de infectados sen síntomas ou practicamente asin-
tomáticos. Este brote ten características de risco, pola taxa de incidencia nos últimos 3 
días, especialmente no concello de Marín, a porcentaxe de positividade das probas PCR 
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realizadas no período de evolución do brote e o feito de que o número reprodutivo  ins-
tantáneo estea por encima de 1. Ademais, o feito de que os grupos máis afectados se-
xan os de idade moi nova e o feito da súa ampla interacción co concello de Pontevedra, 
con altas taxas de incidencia e suxeita tamén a restricións, sitúan este brote nun nivel 
de risco alto. Tendo en conta a mala evolución da situación epidemiolóxica do concello 
de Marín, cun aumento de casos nos últimos días que fai que as taxas a 3, 7 e 14 días 
sexan do dobre das da media da comarca, o informe recomenda establecer medidas 
restritivas neste concello.

De acordo co informe, polo tanto, ademais do mantemento das medidas específicas que 
actualmente se están aplicando nos concellos de Pontevedra, Poio e Vilaboa, a situación 
do concello de Marín e a súa proximidade e interrelación con aqueles concellos fai reco-
mendable establecer neste concello as mesmas medidas.

Así, tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, a 
evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria impón, como consecuencia, o mantemen-
to 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 estender a aplicación das mesmas 
medidas ao concello de Marín. 

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 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 Ponteve-
dra, e no punto segundo da 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, 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 
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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. Ademais, as ditas medidas serán tamén de aplicación no concello de Marín.

Segundo. Eficacia, seguimento e avaliación

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 17 de setembro de 2020.

As medidas cuxa eficacia se mantén nos concellos de Pontevedra, Poio e Vilaboa e se 
estende ao concello de Marín 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.

No caso das celebracións e eventos en establecementos de restauración no concello 
de Marín para os días 17 a 20 de setembro, que xa estivesen concertados con carácter 
previo ao día 16 de setembro, non serán aplicables as limitacións que se recollen no anexo 
da Orde do 9 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 recomendacións pertinentes.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 16 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 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 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 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 
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as recomendacións do Subcomité Clínico reunido para estes efectos, ditouse a Orde do 11 
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. Neste sentido, no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 16 
de setembro de 2020, sobre a comarca do Deza indícase que a taxa de incidencia acumu-
lada está a medrar nesta comarca desde o 19 de agosto. As taxas a 3, 7 e 14 días tamén se 
observa que aumentan a respecto do informe anterior. Ademais, no concello de Silleda au-
mentou a súa incidencia acumulada a 3 días desde o informe anterior dun xeito importante. 
Este aumento da incidencia na comarca está a indicar que o gromo non está controlado. O 
número reprodutivo instantáneo está lixeiramente por riba do 1, co intervalo de confianza 
superior preto do 2, o que significa que cada caso pode estar contaxiando a outras dúas 
persoas e se está a incrementar a transmisión. Este gromo segue a ter características de 
alto/medio risco como son: a taxa de incidencia nos últimos 3 días, que aumentou desde o 
último informe; a porcentaxe de positividade de probas PCR realizadas na zona do gromo 
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e a porcentaxe de positividade das probas PCR realizadas aos contactos dos casos de-
tectados. Respecto aos concellos da comarca, establecéronse restricións no concello de 
Lalín, pero a situación epidemiolóxica do concello de Silleda, cun incremento da incidencia 
acumulada a 3 días desde o informe anterior, ten unhas taxas de incidencia a 3, 7 e 14 días 
máis elevadas ca no concello de Lalín.

De acordo co informe, polo tanto, ademais do mantemento das medidas adoptadas no 
concello de Lalín, a situación do concello de Silleda fai recomendable establecer neste 
concello as mesmas medidas que se tomaron e se manteñen para o concello de Lalín.

Así, tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, a 
evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria impón, como consecuencia, o mante-
mento das medidas de prevención nos termos previstos na Orde do 11 de setembro de 
2020 no concello de Lalín e estender a aplicación das mesmas medidas ao concello de 
Silleda. 

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 quinto da Orde do 11 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, 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

Unha vez atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria na comarca do 
Deza, mantense no concello de Lalín 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. Ademais, as devanditas medidas serán de aplicación tamén no con-
cello de Silleda.
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Segundo. Eficacia, seguimento e avaliación

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 17 de setembro de 2020.

As medidas cuxa eficacia se mantén no concello de Lalín e se estende ao concello de 
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 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.

No caso das celebracións e eventos en establecementos de restauración no concello 
de Silleda para os días 17 ao 20 de setembro, que xa estivesen concertados con carácter 
previo ao día 16 de setembro, non serán aplicables as limitacións que se recollen no anexo 
da Orde do 11 de setembro de 2020, ben que os titulares dos establecementos deberán 
comunicalo á Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade, para que se poidan adoptar 
as medidas ou efectuar as recomendacións pertinentes.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de 
prevención específicas nos concellos de Carballo, A Laracha, Ponteceso e 
Laxe como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
COVID-19 nos ditos concellos.

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 epide-
miolóxica derivada do COVID-19 na comarca de Bergantiños, sobre a base do indicado no 
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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 nos 
concellos de Carballo e A Laracha.

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. 

Ademais, as medidas foron obxecto de ratificación xudicial polo Auto 66/2020, do 4 de 
setembro de 2020, do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 4 da Coruña. 

De acordo co informe elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública sobre a situa-
ción epidemiolóxica e sanitaria na comarca de Bergantiños, do 9 de setembro de 2020, e 
tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efec tos, mediante 
a Orde do 9 de setembro de 2020 acordouse o mantemento, nos concellos de Carballo e 
A Laracha, das medidas de prevención previstas na Orde do 2 de setembro de 2020 e, 
por outra banda, a aplicación das mesmas medidas no concello de Ponteceso, ben que, 
nos tres casos, previuse, respecto das terrazas dos establecementos de hostala ría e res-
tauración, fixar no setenta e cinco por cento a limitación da capacidade e suprimir, 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 aspecto, 
a modificación operada no número 1.3 do anexo do Acordo do Consello da Xunta 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 
polo Auto 49/2020, do 11 de setembro de 2020, do Xulgado do Contencioso-Administrativo 
número 2 da Coruña.

No que atinxe á eficacia das medidas, no punto terceiro 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.

Finalmente, de acordo co informe elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública so-
bre a comarca de Bergantiños, do 11 de setembro de 2020, tendo en conta a situación do 
concello de Laxe, ditouse a Orde do 11 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención 
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no 
concello de Laxe, en que se acordou estender as medidas que afectan os concellos de 
Carballo, A Laracha e Ponteceso a este outro concello.

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.

As medidas restritivas de dereitos fundamentais recollidas na Orde do 11 de setembro 
de 2020 foron obxecto de ratificación xudicial por Auto número 159/2020, do 12 de setem-
bro, do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 de Carballo.

En cumprimento do disposto no punto terceiro da Orde do 9 de setembro de 2020 so-
bre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 nos concellos de Carballo, A Laracha e Ponteceso, e no punto 
segundo da Orde do 11 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como con-
secuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello 
de Laxe, procedeuse ao seguimento e á avaliación das medidas co fin de garantir a súa 
adecuación á situación epidemiolóxica e sanitaria existente nestes concellos. Neste sen-
tido, no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 16 de setembro de 2020, sobre 
a comarca de Bergantiños, indícase que a incidencia acumulada a 3 e 7 e 14 días amosa 
unha clara tendencia descendente, que se ve tamén, de maneira xeral, coa taxa diaria. O 
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número reprodutivo instantáneo está claramente por debaixo do valor 1. O número de ca-
sos reduciuse de forma significativa. Neste momento, os concellos de Carballo, A Laracha, 
Laxe e Ponteceso non tiveron casos nos últimos 3 días. No concello de Carballo seguen 
a producirse casos illados, pero tamén reduce as súas taxas. No momento actual o brote 
pode considerarse controlado. Tendo en conta a situación actual, o informe considera que 
poden retirarse as medidas restritivas nesta comarca.

Así, tras escoitar tamén as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efec-
tos, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria nos concellos de Carballo, A Lara-
cha, Laxe e Ponteceso non impón a necesidade de manter medidas de prevención espe-
cíficas nestes concellos, polo que procede deixar sen efecto as adoptadas 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 citadas, en todo este ámbito territorial. En 
consecuencia, nos ditos concellos aplicaranse as medidas de prevención xerais vixentes 
na Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo 
COVID-19 contidas na redacción vixente do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 
de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sani-
taria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para transición cara 
a unha nova normalidade.

En atención ao exposto, en aplicación do punto terceiro da Orde do 9 de setembro de 2020 
sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 nos concellos de Carballo, A Laracha e Ponteceso, e no punto segun-
do da Orde do 11 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia 
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Laxe, e na 
condición de autoridade sanitaria, conforme o artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, 

DISPOÑO:

Primeiro. Levantamento das medidas de prevención específicas nos concellos de Car-
ballo, A Laracha, Ponteceso e Laxe

Quedan sen efecto nos concellos de Carballo, A Laracha, Ponteceso e Laxe as me-
didas de prevención específicas 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 nos concellos de Carballo e A Laracha, na 
súa redacción vixente.
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Segundo. Aplicación das medidas de prevención establecidas con carácter xeral 

Serán de aplicación, nos concellos de Carballo, A Laracha, Ponteceso e Laxe, as medi-
das de prevención 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 normalidade, na súa redacción vixente. 

Terceiro.  Eficacia

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 17 de setembro de 2020.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 
no concello de Santiago de Compostela.

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 Santiago de Compostela, sobre a base 
do indicado no informe elaborado pola Dirección Xeral de Saúde Pública o 2 de setembro 
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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 ratificación 
xudicial mediante o Auto 73/2020, do 4 de setembro de 2020, do Xulgado do Contencioso-
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. 
Neste sentido, no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 16 de setembro de 
2020, sobre a comarca de Santiago indícase que a incidencia na comarca, segundo 
os datos, volve aumentar, ao se observar un aumento das taxas aos 3, 7 e 14 días. O 
concello de Santiago de Compostela presenta un número de casos diario elevado. O 
número reprodutivo instantáneo, que na semana anterior á estimación puntual baixaba 
do 1, nesta semana volve aumentar por riba do 1 e o seu intervalo de confianza superior 
atópase próximo ao 1’5, o que significa que a transmisión está a aumentar. Os datos indi-
can que no concello de Santiago de Compostela o brote segue a evolucionar e non está 
controlado. As idades máis afectadas son as de 15 a 39 anos, o que pode implicar un 
número importante de asintomáticos ou paucisintomáticos que facilitarían a transmisión. 
Este brote segue a ter características de alto/medio risco tales como: a taxa de incidencia 
nos últimos 3 días, que aumentou desde o último informe; a porcentaxe de positividade 
de probas PCR realizadas na zona do brote; e a porcentaxe de positividade das probas 
PCR realizadas aos contactos dos casos detectados, que subiu desde o anterior informe. 
Polo tanto, o informe recomenda continuar coas medidas xa instauradas no concello de 
Santiago de Compostela.

Así, tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, a 
evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria impón, como consecuencia, o mante-
mento, 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. 

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 terceiro da Orde do 9 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 no concello de Santiago de Compostela 

Atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de Santiago 
de Compostela, 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 Santiago de Compostela, na súa redacción vixente. 

Segundo. Eficacia, seguimento e avaliación

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 17 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 
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, 16 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 16 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 
máscara 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 por orde da mesma data 
do 9 de setembro de 2020.

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.
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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. Neste sentido, 
no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 16 de setembro de 2020, sobre a co-
marca de Ourense indícase que a taxa acumulada de casos por cen mil habitantes segue 
subindo. O valor do número reprodutivo instantáneo, que tiña, a semana pasada, un valor 
por debaixo de 1, presenta agora un valor por encima de 1. En Ourense a taxa a 7 e 14 
días acada valores próximos aos recollidos no informe anterior do 9 de setembro, pero 
seguen sendo valores máis altos que observados para toda Galicia. Este brote segue a ter 
características de alto/medio risco como son: a taxa de incidencia nos últimos 3 días, que 
aumentou desde o último informe; a porcentaxe de positividade de probas PCR realizadas 
na zona do brote, e a porcentaxe de positividade das probas PCR realizadas aos contactos 
dos casos detectados. O informe recomenda continuar coas medidas xa establecidas no 
concello de Ourense.

Así, tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, a 
evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria impón, como consecuencia, o mantemen-
to, 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. 

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 terceiro 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 Ourense, 
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 Ourense 

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 
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da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense, 
na súa redacción vixente. 

Segundo. Eficacia, seguimento e avaliación

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 17 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 
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, 16 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 16 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 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 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 
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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 
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 ContenciosoAdministra
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 
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cuarto da Orde do 2 de setembro de 2020, pola Orde do 9 de setembro de 2020 acordouse 
o mantemento das medidas previstas para todo o ámbito territorial do concello de Lugo na 
Orde do 28 de agos to 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 ContenciosoAdminis-
trativo número 1 de Lugo.

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 na comarca de Lugo. Neste sentido, no 
informe da Dirección Xeral de Saúde Pública sobre a comarca de Lugo, do 16 de setem-
bro de 2020, indícase que as taxas a 3, 7 e 14 días oscilan lixeiramente pero se mante-
ñen elevadas. O número reprodutivo instantáneo pasa a superar o limiar de 1. Destaca o 
número de casos e taxas que seguen elevadas no concello de Lugo. Este gromo segue 
a ter características de alto risco como son: a taxa de incidencia nos últimos 3 días, que 
baixou lixeiramente respecto do informe anterior pero que se mantén en niveis de risco 
alto; a porcentaxe de positividade de probas PCR realizadas na zona do gromo, que non 
se modificou significativamente pero que segue estando en niveis de risco alto; e a porcen-
taxe de positividade das probas PCR realizadas aos contactos dos casos detectados, que 
tampouco se alterou de forma significativa pero que mantén este gromo no nivel de risco 
alto. O informe recomenda continuar coas medidas xa establecidas no concello de Lugo.

Así, tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, a 
evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria impón o mantemento no concello de Lugo 
das medidas previstas para todo o ámbito territorial do dito concello na Orde do 28 de agos-
to de 2020, na súa redacción vixente, isto é, 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 terceiro da Orde do 9 de setembro de 
2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da 
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evolución da situación epidemiolóxica 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

Unha vez atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria no concello de 
Lugo, mantense 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 preven-
ción 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 17 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 
presente orde, co fin de garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica 
e sanitaria na comarca 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, 16 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 
nos concellos da Guarda e do Rosal.

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 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 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 epi-
demiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Guarda e do Rosal, 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, 
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ditouse a Orde do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas 
de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
COVID-19 nos concellos da Guarda e do Rosal.

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 Tui do 13 de setembro 
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 nos concellos da Guarda e do Rosal. Neste 
sentido, no informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 16 de setembro de 2020, 
sobre a comarca do Baixo Miño indícase que a taxa de incidencia na comarca está a 
aumentar desde o 26 de agosto. Dentro da comarca, os concellos da Guarda e do Rosal 
son os máis afectados tanto en casos coma en taxas a 7 e 14 días, por riba do global da 
comarca. O número reprodutivo instantáneo está lixeiramente por riba do 1, cun lixeiro au-
mento respecto do informe anterior, o que significa que cada caso pode estar contaxiando 
a máis dunha persoa e se está a incrementar a transmisión. Este brote segue a presentar 
características de alto/medio risco, como son: a incidencia acumulada (alto risco); a alta 
positividade das probas PCR nos contactos estreitos dos casos, que sitúan este indicador 
no nivel de risco medio; e a alta positividade das probas PCR na área de investigación do 
brote, que sitúa este indicador tamén no nivel de risco medio. Tendo en conta os factores 
de risco anteriores e o grupo de idade máis afectado (10-24 anos), grupo cunha alta pro-
babilidade de seren asintomáticos e gran capacidade de transmisión pola frecuencia de in-
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teraccións sociais, recoméndase continuar coas restricións establecidas para os concellos 
da Guarda e do Rosal.

Así, tras escoitar as recomendacións do Comité Clínico reunido para estes efectos, a 
evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria impón, como consecuencia, o mantemen-
to 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. 

En atención ao exposto, en aplicación do punto quinto da Orde do 11 de setembro de 
2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da 
evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Guarda e 
do Rosal, 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 da Guarda e do Rosal

Unha vez atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria nos concellos 
da Guarda e do Rosal, mantense a eficacia das medidas de prevención previstas na Orde 
do 11 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención 
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos 
concellos da Guarda e do Rosal. 

Segundo. Eficacia, seguimento e avaliación

Esta orde terá efectos desde as 00.00 horas do 17 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 
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.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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