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Descrición Decreto: NOVA NORMALIDADE REMATADO O ESTADO DE ALARMA
DON JOSÉ LUIS GARCÍA LÓPEZ ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE
ARZÚA (A CORUÑA )
(FECHA: 23/06/2020 14:15:00)

Visto que este domingo 21 rematou a última prórroga do estado de alarma a nivel
nacional decretado polo executivo central polo que toda a poboación entrou na esperada nova
normalidade.
Considerando que son os goberno autonómicos os que deciden as medidas a adoptar en
materia de saúde pública para

vista a Resolución de data 12/06/2020 da Secretaria Xeral

Técnica da Consellería de

Sanidade pola que se da publicidade o Acordo do Cnosello da Xunta de 12/06/2020 sobre

Rebeca Vázquez Vázquez

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 hacia unha nova normalidade

( DOG 112 DE

DATA 13/6/2020) na que se sinala literalmente:“Durante a vixencia da sexta e última prórroga do estado de
alarma, fixada ata as 00.00 horas do 21 de xuño, o Real decreto 555/2020, do 5 de xuño,

polo que

se prorroga o estado de alarma declarado polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se
declara o estado de alarma para a xestión da situación de

crise sanitaria ocasionada polo COVID-

19, prevé, no seu artigo 5, que a superación de todas as fases previstas no Plan para a desescalada
das medidas extraordinarias

adoptadas para facer fronte á pandemia de COVID-19, aprobado polo

Consello de Ministros na súa reunión do 28 de abril de 2020, determinará que queden sen efecto
CVD: WScW/CdY84Pspj9N5F4R
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Decreto Nº: 388/2020 - Fecha de decreto: 23/06/2020
Versión imprimible

(FECHA: 23/06/2020 13:32:00) ,
José Luis García López
FIRMADO POR

facer fronte á pandemia do coronavirus nesta nova etapa,

as medidas derivadas da declaración do estado de alarma nas correspondentes provincias, illas
ou unidades territoriais. Ademais, conforme o artigo 6 do mesmo real decreto, serán as comunidades
autónomas as que poidan decidir, para os efectos do artigo 5 e consonte criterios sanitarios e
epidemiolóxicos, a superación da fase III

nas diferentes provincias, illas ou unidades territoriais

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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da súa Comunidade e, polo tanto, a súa entrada na «nova normalidade». En aplicación do artigo 6 do
Real decreto 555/2020, do 5 de xuño, o Consello da Xunta de Galicia apreciou, en acordo do día de

(FECHA: 23/06/2020 14:15:00)

queden sen efecto as medidas extraordinarias derivadas do estado de alarma, debe comportar, porén,

fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, as cales, conforme o disposto no seu artigo 2.2,

extraordinarias adoptadas para facer fronte

á pandemia de COVID-19 e, por tanto, en condicións de

entrar na «nova normalidade». O presidente da Xunta de Galicia, de acordo co disposto no artigo 6.2
do Real decreto 555/2020, do 5 de xuño, poderá dispoñer formalmente, mediante decreto publicado
no Diario Oficial de Galicia, a superación da fase III e, por tanto, a

entrada na nova normalidade,

indicando o día a partir do cal terá efectos esta decisión. A superación da fase III, ben que implica que

a adopción, por parte das administracións competentes, das necesarias medidas de prevención que
permitan seguir facendo fronte e controlando a pandemia, tendo en conta a subsistencia, aínda que
atenuada, dunha situación de crise sanitaria. Neste sentido, no ámbito estatal ditouse o Real decreto
lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer

serán de aplicación naquelas unidades territoriais que superasen a fase III do Plan para a transición
cara a unha nova normalidade. ….No ámbito autonómico, a resposta, necesaria e urxente, á crise
sanitaria que aínda subsiste, pese á superación da fase III,
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Galicia, como unidade
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hoxe, como autoridade sanitaria, que a Comunidade Autónoma de

debe ser, ademais do mantemento da

declaración de situación de emerxencia sanitaria efectuada mediante o Acordo do 13 de marzo de
2020, a adopción de medidas de prevención con fundamento nas previsións da normativa sanitaria
que habilitan para iso.”

Visto decretos deste Alcalde de datas :
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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.-233 de 13/3/2020 no que se resolveu a suspensión de actividades organizadas polo Concello e
peche de instalacións municipais.

(FECHA: 23/06/2020 14:15:00)
Rebeca Vázquez Vázquez

PRIMEIRO.- Levantar a suspensión decretada en decreto 233 de 13/3/2020 no que se resolveu

prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID -19 unha

.- 295 de 5/5/2020 de levantamento suspensión condicións celebración feira municipal e
requisitos para a súa celebración.
Polo presente no uso das facultades outorgadas legalmente en aplicación do artigo 21 da Lei
7/1985 de 2 de abril das bases do réxime local polo presente RESOLVO:

a suspensión de actividades organizadas polo Concello e peche de instalacións municipais
destacando que a apertura e funcionamento das mesmas debe respetar a normativa da
Resolución de data 12/06/2020 da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Sanidade pola
que se da publicidade o Acordo do Cnosello da Xunta de 12/06/2020 sobre nedidas de

vez superada a fase III do Plan para a transición hacia unha nova normalidade ( DOG 112
DE DATA 13/6/2020) e estatal indicada na súa exposición de motivos ( Resolución que pode ser
consultada integra en https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioC3K1CVD: WScW/CdY84Pspj9N5F4R
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suspensión da celebración de sesións de órganos colexiados .
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.-240 de 27/03/2020 de avocación de competencias delegadas na Xunta de goberno local e

120620-1_gl.html ) destacando :
1. Obrigas xerais.
1.1. Obrigas de cautela e protección.
Todos os cidadáns deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a xeración de riscos de
propagación da enfermidade COVID-19, así como a propia exposición aos ditos riscos. Este deber de
cautela e protección será igualmente exixible aos titulares de calquera actividade.
Así mesmo, deberán respectarse as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades
sanitarias para a prevención do COVID-19.
1.2. Distancia de seguridade interpersoal.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

CONCELLO DE ARZÚA

CVD: WScW/CdY84Pspj9N5F4R
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Decreto Nº: 388/2020 - Fecha de decreto: 23/06/2020
Versión imprimible

FIRMADO POR

José Luis García López

(FECHA: 23/06/2020 13:32:00) ,

Rebeca Vázquez Vázquez

(FECHA: 23/06/2020 14:15:00)

Rúa de Santiago, 2, .... .
15810 Arzúa,...................
A Coruña........................
Teléfono:981 50 00 00...
Deberá cumprirse a medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal establecida polo
Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación
para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 de, polo menos, 1,5 metros ou, na súa
falta, medidas alternativas de protección física con uso de máscara, de hixiene adecuadas e etiqueta
respiratoria. A obriga de uso de máscara será exixible salvo nos supostos previstos no artigo 6.2 do
Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño.
2. Medidas xerais de hixiene e prevención.
2.1. Medidas de hixiene e prevención exixibles a todas as actividades.
Con carácter xeral, sen prexuízo das normas ou protocolos específicos que se establezan, serán
aplicables a todos os establecementos, locais de negocio, instalacións e espazos de uso público e
actividades de carácter público as seguintes medidas de hixiene e prevención:
a) O titular da actividade económica ou, de ser o caso, o director ou responsable dos centros,
instalacións, espazos de uso público e entidades deberá asegurar que se adoptan as medidas de
limpeza e desinfección adecuadas ás características e intensidade de uso dos establecementos, locais,
instalacións ou espazos recollidas a continuación.
Nas tarefas de limpeza e desinfección prestarase especial atención ás zonas de uso común e ás
superficies de contacto máis frecuentes, como pomos de portas, mesas, mobles, pasamáns, chans,
teléfonos, perchas e outros elementos de similares características, conforme as seguintes pautas:
1ª) Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada ou calquera
dos desinfectantes con actividade viricida que se atopan no mercado e debidamente autorizados e
rexistrados. No uso dese produto respectaranse as indicacións da etiqueta.
2ª) Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados
desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans.
As medidas de limpeza estenderanse tamén, de ser o caso, a zonas privadas dos traballadores, tales
como vestiarios, armarios, aseos, cociñas e áreas de descanso.
b) Así mesmo, cando existan postos de traballo compartidos por máis dun traballador, estableceranse
os mecanismos e procesos oportunos para garantir a hixienización destes postos.
Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e intransferibles, ou que
as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de elementos substituíbles. No caso
daqueles equipamentos que deban ser manipulados por diferente persoal, procurarase a
dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou
desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso.
c) No caso de que se empreguen uniformes ou roupa de traballo, procederase ao lavado e desinfección
regular destes, seguindo o procedemento habitual.
d) Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, de forma diaria e
durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire.
e) Cando os centros, entidades, locais e establecementos dispoñan de ascensor ou montacargas,
utilizaranse preferentemente as escaleiras. Cando sexa necesario utilizalos, a súa ocupación máxima
será dunha persoa, salvo que se trate de persoas conviventes ou que empreguen máscaras todos os
ocupantes.
f) A ocupación máxima para o uso dos aseos, vestiarios, probadores, salas de lactación ou similares de
clientes, visitantes ou usuarios será dunha persoa para espazos de ata catro metros cadrados, salvo
naqueles supostos de persoas que poidan precisar asistencia; nese caso tamén se permitirá a
utilización por parte do seu acompañante. Para aseos de máis de catro metros cadrados que conten
con máis dunha cabina ou urinario, a ocupación máxima será do cincuenta por cento do número de
cabinas e urinarios que teña a estancia, e deberá manterse durante o seu uso a distancia de
seguridade interpersoal. Deberá reforzarse a limpeza e desinfección dos referidos espazos garantindo
sempre o seu estado de salubridade e hixiene.
g) Promoverase o pagamento con tarxeta ou outros medios que non supoñan contacto físico entre
dispositivos, así como a limpeza e desinfección dos equipamentos precisos para iso.
h) Disporase de papeleiras para depositar panos e calquera outro material desbotable, que se deberán
limpar de forma frecuente, e, polo menos, unha vez ao día.
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i) Aqueles materiais que sexan subministrados aos usuarios durante o desenvolvemento da actividade
e que sexan de uso compartido deberán ser desinfectados logo de cada uso.
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2.8. Medidas de hixiene e prevención en piscinas de uso colectivo.
1. Sen prexuízo de aplicación das normas técnico-sanitarias vixentes, nas piscinas de uso colectivo
deberase levar a cabo a limpeza e desinfección das instalacións, con especial atención aos espazos
pechados como vestiarios ou baños, con carácter previo á apertura de cada xornada.
2. Así mesmo, deberanse limpar e desinfectar os diferentes equipamentos e materiais como vasos,
liñas de separación, material auxiliar de clases, reixa perimetral, caixa de primeiras auxilios, armarios,
así como calquera outro en contacto cos usuarios, que forme parte da instalación.
3. Os biocidas que se deberán utilizar para a desinfección de superficies serán aqueles do tipo de
produto 2, referidos no anexo V do Regulamento (UE) nº 528/2012 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 22 de maio de 2012, relativo á comercialización e o uso dos biocidas. Así mesmo,
poderanse utilizar desinfectantes como dilucións de lixivia 1:50 recentemente preparada ou calquera
dos desinfectantes con actividade viricida que se atopan no mercado e que estean debidamente
autorizados e rexistrados.
4. O uso e limpeza dos aseos levarase a cabo de conformidade co previsto na letra a) do número 2.1.
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3. Limitacións de capacidade e medidas de prevención específicas por sectores.
3.1. Medidas en materia de control de capacidade.
3.8. Mercados que desenvolven a súa actividade na vía pública.
1. No caso dos mercados que desenvolven a súa actividade na vía pública ao aire libre ou de venda
non sedentaria, coñecidos como mercadillos, non poderán superar o setenta e cinco por cento dos
postos habituais ou autorizados, limitando a afluencia de clientes de maneira que se asegure o
mantemento da distancia de seguridade interpersoal.
Os concellos poderán aumentar a superficie habilitada ou habilitar novos días para o exercicio desta
actividade para compensar esta limitación.
Á hora de determinar os comerciantes que poden exercer a súa actividade, o concello poderá priorizar
aqueles que comercializan produtos alimentarios e de primeira necesidade, asegurando que non se
manipulen os produtos comercializados neles por parte dos consumidores.
Os concellos establecerán requisitos de distanciamento entre postos e condicións de delimitación do
mercado co obxectivo de procurar manter a distancia de seguridade interpersoal entre traballadores,
clientes e viandantes ou, na súa falta, será precisa a utilización de medidas alternativas de protección
física con uso de máscara.
2. Durante todo o proceso de atención ao consumidor deberá manterse a distancia de seguridade
interpersoal establecida entre o vendedor e o consumidor, que poderá ser dun metro cando se conte
con elementos de protección ou barreira.
3. Deberá sinalarse de forma clara a distancia de seguridade interpersoal entre clientes, con marcas
no chan ou mediante o uso de balizas, cartelaría e sinalización para aqueles casos en que sexa posible
a atención individualizada de máis dun cliente ao mesmo tempo.
4. Recoméndase a posta á disposición de dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes
con actividade viricida debidamente autorizados e rexistrados nas inmediacións dos mercados ao aire
libre ou de venda non sedentaria na vía pública.
5. Realizarase, polo menos unha vez ao día, unha limpeza e desinfección das instalacións con especial
atención ás superficies de contacto máis frecuentes, especialmente mostradores e mesas ou outros
elementos dos postos, anteparos, de ser o caso, teclados, terminais de pagamento, pantallas táctiles,
ferramentas de traballo e outros elementos susceptibles de manipulación, prestando especial atención
a aqueles utilizados por máis dun traballador.
6. Procurarase evitar a manipulación directa dos produtos por parte dos clientes.
3.14. Bibliotecas.
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica
deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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1. As bibliotecas, tanto de titularidade pública como privada, prestarán os servizos para as actividades
de préstamo e devolución de obras, lectura en sala, información bibliográfica e bibliotecaria e
préstamo interbibliotecario, así como o resto de actividades ordinarias propias do servizo bibliotecario,
sen que na ocupación de salas podan superar o setenta e cinco por cento sobre a súa capacidade ou
capacidade máxima permitida Este límite de ocupación será aplicable tamén á realización de
actividades culturais nelas.
2. Poderase facer uso dos medios tecnolóxicos das bibliotecas destinados para o uso público, así como
de catálogos de acceso público en liña, catálogos en fichas da biblioteca ou publicacións electrónicas.
3. Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal
nas súas instalacións ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física con
uso de máscara.
4. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, no caso de que
no establecemento se preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, a prestación deste
axustarase ao previsto nas condicións para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría
e restauración.
3.15. Arquivos.
1. Os arquivos prestarán os seus servizos de maneira presencial ou por vía telemática, mediante
solicitude e petición que será atendida polo persoal técnico. Poderán realizarse actividades presenciais
nos arquivos sen superar o setenta e cinco por cento da capacidade máxima permitida.
2. Os cidadáns poderán solicitar a consulta presencial de ata dez documentos ou unidades da
instalación física en que estes se atopen, por xornada de traballo. Estas consultas deberán realizarse
nas dependencias establecidas para este fin.
4. Os dispositivos tecnolóxicos dos arquivos, destinados para o uso público dos cidadáns, poderán ser
empregados por usuarios e investigadores. Estes poderán, con todo, utilizar os seus equipamentos e
recursos persoais con conectividade á rede durante a súa estadía nas salas de consulta ou naquelas
que se habiliten para tal fin.
5. Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal
nas súas instalacións ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física con
uso de máscara.
6. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, no caso de que
no establecemento se preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, a prestación deste
axustarase ao previsto nas condicións para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría
e restauración.
3.20. Actividade e instalacións deportivas.
1. A práctica da actividade física e deportiva non federada, ao aire libre, poderá realizarse de forma
individual ou colectiva, sen contacto físico, e ata un máximo de vinte e cinco persoas de forma
simultánea.
Nas instalacións e centros deportivos poderase realizar actividade deportiva en grupos de ata vinte e
cinco persoas, sen contacto físico, e sempre que non se superen os dous terzos da capacidade máxima
permitida.
2. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física.
3. Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo para coñecemento xeral dos seus usuarios
e que recollerá as distintas especificacións en función da tipoloxía de instalacións que, de ser o caso,
poidan preverse nun protocolo básico aprobado polo Centro de Coordinación Operativa por proposta
da Secretaría Xeral para o Deporte.
4. Nas instalacións deportivas a actividade física e deportiva estará suxeita aos seguintes criterios
xerais de uso:
a) Con carácter xeral, non se compartirá ningún material e, se isto non fose posible, garantirase a
presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado.
b) As bolsas, mochilas ou efectos persoais só se poderán deixar nos espazos habilitados para ese fin.
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c) Os deportistas non poderán compartir alimentos, bebidas ou similares.
d) Antes de entrar e ao saír do espazo asignado, deberán limparse as mans cos hidroxeles que
deberán estar dispoñibles nos espazos habilitados para o efecto.
e) Os técnicos, monitores ou adestradores deberán manter a distancia de seguridade interpersoal nas
instalacións ou, na súa falta, utilizar máscara.
f) Utilizarase a máscara durante o tempo de circulación entre espazos comúns nas instalacións, salvo
que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal.
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5. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, no caso de que
nas instalacións se preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, a prestación deste
axustarase ao previsto nas condicións para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría
e restauración.
3.21. Práctica da actividade deportiva federada de competencia autonómica.
1. A práctica da actividade deportiva federada de competencia autonómica poderá realizarse de forma
individual ou colectiva, sen contacto físico, e ata un máximo de 25 persoas simultaneamente no caso
dos adestramentos. Non se aplicará este límite nas competicións onde as regras federativas garantan
espazos diferenciados para cada equipo. No caso de realizarse en instalacións deportivas, a práctica
axustarase ademais aos termos establecidos para as mesmas.
2. Sempre que sexa posible, durante a práctica da actividade deportiva deberá manterse a distancia
de seguridade interpersoal. Para estes efectos, para a realización de adestramentos e a celebración de
competicións, as federacións deportivas galegas deberán dispor dun protocolo, que será aprobado
mediante resolución da Secretaría Xeral para o Deporte, no que se identifiquen as situacións
potenciais de contaxio, atendendo ás vías recoñecidas polas autoridades sanitarias, e no que se
establezan as medidas de tratamento de risco de contaxio adaptadas á casuística.
O dito protocolo será de obrigada observancia para o conxunto dos estamentos federativos e deberá
publicarse na páxina web da federación deportiva.
3.22. Celebración de eventos deportivos.
1. A organización dos eventos deportivos recollidos no artigo 22 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do
deporte de Galicia, axustarase aos requirimentos establecidos pola normativa sectorial en vigor e
polas normas que, de ser o caso, sexan aprobadas polas autoridades competentes.
2. Os organizadores de eventos deportivos deberán contar cun protocolo específico no ámbito do
COVID-19, que será trasladado á autoridade competente e que deberá ser comunicado aos seus
participantes. Deberán incluírse no dito protocolo as medidas necesarias para procurar manter a
distancia de seguridade interpersoal con e entre os espectadores ou, na súa falta, a utilización de
medidas alternativas de protección física con uso de máscara por parte destes.
3.23. Asistencia de público en instalacións deportivas.
Sen prexuízo das competencias atribuídas no artigo 15.2 do Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de
medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria
ocasionada polo COVID-19, e do establecido no punto anterior, no caso dos adestramentos,
competicións ou eventos que se celebren en instalacións deportivas, poderán desenvolverse con
público sempre que este permaneza sentado e que non se supere o setenta e cinco por cento da
capacidade permitida, cun límite máximo de trescentas persoas para lugares pechados e de mil
persoas tratándose de actividades ao aire libre.
3.24. Piscinas.
1. As piscinas ao aire libre ou cubertas, para uso deportivo ou recreativo, deberán respectar o límite do
setenta e cinco por cento da súa capacidade, tanto no relativo ao acceso como durante a propia
práctica deportiva ou recreativa. Quedan exentas destas limitacións as piscinas unifamiliares de uso
privado.
2. Na utilización das piscinas procurarase manter as debidas medidas de seguridade e protección,
especialmente na distancia de seguridade interpersoal entre os usuarios.
3. Nas zonas de estancia das piscinas establecerase unha distribución espacial para procurar a
distancia de seguridade interpersoal entre os usuarios non conviventes, mediante sinais no chan ou
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marcas similares. Todos os obxectos persoais, como toallas, deben permanecer dentro do perímetro
establecido, evitando contacto co resto de usuarios. Habilitaranse sistemas de acceso que eviten a
acumulación de persoas e que cumpran coas medidas de seguridade e protección sanitaria.
4. Recordaránselles aos usuarios, por medios de cartelaría visible ou mensaxes de megafonía, as
normas de hixiene e prevención que se deberán observar, sinalando a necesidade de abandonar a
instalación ante calquera síntoma compatible co COVID-19.
5. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, no caso de que
nas instalacións se preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, a prestación do servizo
axustarase ao previsto nas condicións para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría
e restauración.
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3.32. Parques e zonas deportivas de uso público ao aire libre.
1. Os parques infantís, parques biosaudables, zonas deportivas, pistas skate ou espazos de uso público
ao aire libre similares poderán estar abertos ao público sempre que neles se respecte unha capacidade
máxima estimada dunha persoa por cada catro metros cadrados de espazo computable de superficie
do recinto.
2. Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal ou,
no seu defecto, a utilización de medidas alternativas de protección física.
3. Deberán aplicarse as medidas de hixiene e prevención establecidas, especialmente no que se refire
a proceder diariamente á limpeza e desinfección destes espazos nas áreas de contacto das zonas
comúns, tales como xogos das zonas infantís, aparatos de actividade física ou outro mobiliario urbano
de uso compartido.
4. Recoméndase dispor neses espazos, especialmente no que se refire a parques infantís, de
dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade viricida, debidamente
autorizados e rexistrados, ou dunha solución xabonosa no caso de espazos para menores de dous anos
de idade.
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3.29. Realización de actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil.
1. Poderanse realizar actividades de tempo libre destinadas á poboación infantil e xuvenil, cando estas
se leven a cabo ao aire libre, sempre que se limite o número de participantes ao 75 por cento da súa
asistencia máxima habitual, cun máximo de 250 participantes, incluíndo os monitores. Cando estas
actividades se realicen en espazos pechados, non se deberá superar o 50 por cento da capacidade
máxima do recinto, cun máximo de 150 participantes, incluíndo os monitores.
2. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal durante o desenvolvemento das actividades ou, no seu defecto, para a utilización de
medidas alternativas de protección física con uso de máscara. En todo caso, seguiranse os protocolos
que se elaboren para este tipo de actividades.
3. As actividades deberán realizarse en grupos de ata 15 persoas participantes, máis os monitores
correspondentes, que intentarán traballar, na medida do posible, sen contacto entre os demais grupos.

3.33. Celebración de congresos, encontros, reunións de negocio, conferencias, eventos e actos similares.
1. Poderanse celebrar congresos, encontros, reunións de negocio, conferencias e eventos e actos
similares promovidos por calquera entidade, de natureza pública ou privada, sempre que non se
supere o setenta e cinco por cento da capacidade permitida do lugar de celebración e cun límite
máximo de trescentas persoas sentadas para lugares pechados e de mil persoas sentadas tratándose
de actividades ao aire libre.
O recollido neste número será tamén de aplicación para reunións profesionais, xuntas de comunidades de
propietarios e eventos similares.
2. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal durante a súa celebración ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de
protección física con uso de máscara.
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3. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, no caso de que
se preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, a prestación deste axustarase ao previsto
nas condicións para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría e restauración.
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3.39. Limitación de capacidade para outros locais ou establecementos comerciais.
1. Con carácter xeral, calquera outro local o establecemento comercial para o que non se recollan
expresamente unhas condicións de capacidade no presente acordo, ou nin en protocolos ou normativa
específica que lles sexa aplicable, non poderá superar o setenta e cinco por cento da capacidade
autorizada ou establecida.
Non obstante, o disposto no parágrafo anterior non será de aplicación nos establecementos comerciais
de alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, establecementos farmacéuticos,
servizos médicos ou sanitarios, ópticas, produtos ortopédicos, produtos hixiénicos, salóns de peiteado,
prensa e papelería, combustible para a automoción, estancos, equipos tecnolóxicos e de
telecomunicacións, alimentos para animais de compañía, comercio por internet, telefónico ou
correspondencia, tinturarías e lavandarías, sen prexuízo da necesidade de cumprir as medias xerais de
hixiene e protección.
2. Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal ou,
no seu defecto, a utilización de medidas alternativas de protección física con uso de máscara.
3. En calquera caso, poderase suspender a actividade de calquera establecemento que, a xuízo da
autoridade competente, poida supor un risco de contaxio polas condicións en que se estea
desenvolvendo.
4. Medidas específicas respecto de centros, servizos e establecementos sanitarios e de servizos sociais
4.1. Obriga de información sobre casos de COVID-19.
1. Todos os centros, servizos e establecementos sanitarios e sociosanitarios, públicos ou privados, da
Comunidade Autónoma de Galicia estarán obrigados a notificar con carácter urxente:
a) Todos os casos confirmados e probables de COVID-19, tanto nas persoas usuarias coma no persoal
dos centros, servizos e establecementos sanitarios e sociosanitarios da Comunidade Autónoma de
Galicia.
b) Todos os falecementos que poidan estar relacionados co COVID-19, con independencia da súa causa
inmediata.
2. O procedemento a través do cal se ten que levar a cabo esta notificación será o establecido pola
dirección xeral competente en materia de saúde pública, tendo en conta o carácter de enfermidade de
declaración obrigatoria da COVID-19, establecido polo Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño.
4.2. Centros, servizos e establecementos sanitarios.
1. Os titulares ou directores dos distintos centros, servizos e establecementos sanitarios, de natureza
pública ou privada, deberán adoptar as medidas organizativas, de prevención e hixiene necesarias do
seu persoal traballador e dos pacientes, co obxecto de aplicar as recomendacións emitidas nesta
materia, relativas á distancia de seguridade interpersoal, uso de máscaras en sitios pechados de uso
público, capacidade, hixiene de mans e respiratoria, así como calquera outra medida que establezan
as autoridades competentes.
2. Estas medidas deberán aplicarse na xestión dos espazos do centro, accesos, zonas de espera e na
xestión das citas dos pacientes, así como na regulación de acompañantes ou visitas, tendo en conta a
situación e actividade de cada centro.
3. Así mesmo, adoptarán as medidas necesarias para garantir a protección da seguridade e saúde do
seu persoal traballador, a limpeza e desinfección das áreas utilizadas e a eliminación de residuos, así
como o mantemento adecuado dos equipamentos e instalacións.
4. Estarán obrigados a colaborar coas autoridades sanitarias e de política social nos labores de
vixilancia, prevención e control do COVID-19.
4.3. Centros, servizos e establecementos de servizos sociais.
1. Permanecerán pechados, mentres non se dite resolución da consellería competente en materia de
política social que acorde a súa reapertura:
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a) Os servizos e centros de atención á infancia, como escolas infantís 0-3, puntos de atención á
infancia, casas niño, espazos infantís e ludotecas.
b) As residencias de tempo libre.
c) Os espazos xoves.
d) Os albergues e campamentos xuvenís dependentes da Consellería de Política Social. Os demais
incluídos no censo da Dirección Xeral de Xuventude poderán desenvolver a súa actividade nas
condicións establecidas no punto 3.29 destas medidas.
e) As residencias xuvenís.
f) Os centros sociocomunitarios de benestar.
g) Os servizos de conciliación de carácter grupal complementarios de programas de inclusión social,
agás aquelas actividades de conciliación nas cales se presta atención individualizada, que se deberán
levar a cabo no domicilio da persoa usuaria ou ben nun espazo específico e non compartido con outras
persoas, sexan profesionais ou participantes deste ou outros servizos.
h) Os centros de atención diúrna para persoas maiores ou persoas con discapacidade e centros
ocupacionais, agás para a realización de terapias individuais en domicilios ou centros con cita previa.
i) Casas do maior.
A resolución pola que se acorde a reapertura poderá establecer condicións específicas para o
desenvolvemento das actividades dos ditos centros e servizos, logo de informe da consellería
competente en materia de sanidade, e unha vez aprobados os plans de continxencia previstos no Real
decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para
facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
2. Poderán permanecer abertos coa seguinte limitación de capacidade ou ocupación:
a) Os centros de atención social continuada, ata o setenta e cinco por cento da capacidade.
b) Os comedores sociais, ata dous terzos da capacidade.
c) As actividades formativas e demais actuacións grupais de inclusión, ata o setenta e cinco por cento
da capacidade.
d) As escolas de educación no tempo libre, reguladas no Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que
se refunde e se actualiza a normativa vixente en materia de xuventude, ata o setenta e cinco por
cento da capacidade.
e) As hospedarías das casas do mar, que estarán abertas nas mesmas condicións establecidas para os
establecementos hoteleiros.
Estas porcentaxes poderán modificarse mediante resolución da consellería competente en materia de
política social, que poderá tamén establecer condicións específicas para o desenvolvemento das
actividades, logo de informe da consellería competente en materia de sanidade.
3. Os demais centros e servizos non previstos nos números anteriores, ao ter xa actividade,
continuarán a aplicar no seu funcionamento as normas, protocolos e acordos aprobados polas
autoridades autonómicas competentes.
No caso das residencias e centros de atención temperá, deberán adecuar a súa actividade ás
previsións contidas no Plan de reactivación no ámbito sociosanitario en relación coa infección polo
virus SARS-COV-2, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 15 de maio de 2020.
4. Na prestación dos servizos e/ou utilización dos centros e instalacións deberán establecerse as
medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal ou, de ser o caso, a
utilización de medidas alternativas de protección física con uso de máscara.
Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, no caso de que se
preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, a prestación deste axustarase ao previsto
nas condicións para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría e restauración.
4.4. Inspección dos servizos sanitarios.
Os centros, servizos e establecementos de servizos sociais quedarán suxeitos á inspección dos
servizos sanitarios que, de ser o caso, poida proceder. Os/as inspectores/as e subinspectores/as de
servizos sanitarios estarán autorizados/as para entrar libremente e sen notificación previa, en calquera
momento, nestes centros; proceder a realizar as probas, investigacións e exames e tomar as mostras
ou recoller a documentación que consideren necesaria, así como ordenar cantas actuacións sexan
precisas para cumprir coas normas vinculadas ao control do COVID-19.
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Deixar sen efecto o decretado por decreto 295 de 5/5/2020 de levantamento suspensión condicións celebración feira
municipal e requisitos para a súa celebración adaptándose a celebración de feiras municipais a normativa recollida neste apartado
sobre mercados en vía pública.
SEGUNDO.-. Deixar sen efecto

o resolto en decreto 240 de 27/03/2020 sobre avocación de

(FECHA: 23/06/2020 14:15:00)

competencias delegadas na Xunta de goberno local e suspensión da celebración de sesións de
órganos colexiados publicando no BOP este decreto que fai aplicable a delegación de
competencias realizada por este Alcalde na Xunta de goberno local por decreto 496/2020 e a
celebración de sesións ordinarias de órganos colexiados conforme a situación anterior a
declaraciónd o estado de alarma.

páxina web, comunicar o mesmo a tódolos servizos municipais e facer Bando informativo co seu
contido para coñecemento de tódos os veciños de Arzúa.

CUARTO.- Notificar ó concesionario da piscina municipal este decreto indicando a necesidade
de cumprimento do establecido no apartado primeiro do resolvo deste decreto así como visto o
documento do Ministerio de Sanidade sobre recomendacións para apertura da actividade das
piscinas tras a crise do COVID-19 ( partindo do RD 742/2013 de 27 de setempbro que recolle
criterios técnico sanitarios das piscinas) para minizar o potencial de transmisión do COVID 19 e
proporcionar ambiente seguro e saudable nas instalacións o que conleva a comunicación previa
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TERCEIRO.-Publicar este decreto no taboleiro de anuncios da sede electrónica municipal, na

apertura das piscinas , a este Concello das medidas adoptadas no marco desta normativa
destacando protocolo de prevención de riscos adaptado a normativa indicada.

Arzúa, asinado dixitalmente na data e hora que figura a marxe
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O Alcalde - Presidente

Asdo.- REBECA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
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Asdo.- JOSÉ LUIS GARCÍA LÓPEZ

Dou fe, a secretaria
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