
NOVAS  MEDIDAS  E  ACLARACIÓNS  DE  INTERESE  ESTABLECIDAS  NA
RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao
Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), do 21 de marzo de 2020.

PECHE DE CENTROS DE LOGOPEDAS, PODÓLOGOS E FISIOTERAPEUTAS

Disponse como medida cautelar a suspensión temporal da apertura ao público dos cen-
tros e establecementos de logopedia, podoloxía e fisioterapia en todo o territorio da Co-
munidade Autónoma de Galicia, por non poder garantirse unha asistencia segura aos pa-
cientes ante a situación de illamento, sen prexuízo de permitirse, se  é  o caso, os trata-
mentos urxentes ou inaprazables.

MEDIDAS DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

O Instituto Galego da Vivenda e Solo non presentará ao cobramento mediante domicilia-
ción nin exixirá o pagamento inmediato dos recibos do alugamento das vivendas de pro-
moción pública e dos locais comerciais da súa titularidade correspondentes ao  mes de
abril de 2020.

Deste  xeito,  as  cotas  que  non  sexan  xiradas  para  pagamento  inmeditado, pero
deberán de aboarse con unha vez remate do Estado de Alarma.

O Instituto Galego da Vivenda e Solo adoptará as medidas oportunas para posibilitar que
a axuda concedida ao abeiro do bono de alugueiro social e do bono de alugueiro social
para vítimas de violencia de xénero poida alcanzar a totalidade da renda que teñen que
pagar as persoas beneficiarias dos programas no vindeiro mes de abril de 2020.

PROHIBICIÓN TEMPORAL DE ACCIÓNS DE CAZA

Prohibición temporal de tódalas accións de caza colectiva no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia,  agás autorizacións  excepcionais  por  razóns de prevención dos
accidentes de tráfico, danos á agricultura ou á gandaría e riscos en sanidade animal (pre-
vención da entrada da peste porcina africana), ocasionados por especies cinexéticas (es-
pecialmente xabaril), onde se permiten as medidas de control en función da comprobación
previa dos danos polas xefaturas territoriais da Conselleria de Medio Ambiente, Territorio
e Vivenda.

INSPECCIÓN TÉCNICAS DE VEHÍCULOS

Péchanse os servizos das inspeccións técnicas de vehículos en toda España, adóptase a
medida de suspensión temporal da actividade do servizo público de Inspección Técnica
de Vehículos en Galicia, incluídos os servizos mínimos aprobados no Acordo do Cecop do
18 de marzo de 2020.



ACLARACIÓN SOBRE DESPRAZAMENTOS DENDE OU AO LUGAR DE TRABALLO

Aclárase expresamente que concorre causa xustificada que permite a excepción á regra
do carácter individual dos desprazamentos nos seguintes casos (con carácter non
exhaustivo e, polo tanto, sen prexuízo doutros casos que poidan existir):

– Os desprazamentos desde e ao lugar de traballo en vehículo compartido por máis dun
traballador, en sectores críticos para o mantemento dos servizos esenciais e de empresas
que son esenciais para asegurar o abastecemento da poboación e os propios servizos
esenciais (como, por exemplo, traballadores das compañías enerxéticas para a resolución
de avarías, por seren imprescindibles para o mantemento da subministración enerxética,
moi especialmente nos hospitais e resto de centros sanitarios, así  como tamén ao resto
da cidadanía e á industria; traballadores do sector primario –agricultores, gandeiros, sec-
tor forestal, conserveiras...–, por estaren vinculados á garantía do mantemento da cadea
alimentaria, así como traballadores de transporte, recollida e tratamento de residuos).
O traslado nestes casos pode realizarse a cargo da propia empresa en vehículos compar-
tidos da súa titularidade (microbuses, por exemplo) ou ben compartindo os traballadores
vehículo.
O número de persoas que compartan vehículo nos casos antes expresados non poderá
superar o número seguinte:
– 2 persoas para vehículos cunha ocupación máxima de 5 persoas.
– 3 persoas para vehículos cunha ocupación máxima de 7 persoas.
– 4 persoas para vehículos cunha ocupación máxima de 9 persoas.
– 30 % da súa ocupación para vehículos cunha ocupación superior a 9 persoas.

********NOVAS MEDIDAS ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

Unha vez aprobada a Orde SND/257/2020, do 19 de marzo, pola que se declara a sus-
pensión de apertura ao público de todos os hoteis e aloxamentos similares, aloxamentos
turísticos e outros aloxamentos de curta estadía, cámpings, aparcadoiros de caravanas e
outros establecementos similares, localizados en calquera parte do territorio nacional.

Dende a Comunidade Autonoma e ante a ampla casuística de situacións persoais e labo-
rais que precisarán ser atendidas dun xeito provisional xa que, noutro caso, se poderían
producir situacións de desamparo de persoas en tránsito ou colectivos especialmente vul-
nerables socialmente ou mesmo afectación a prestacións de servizos estratéxicos para a
comunidade por colectivos que agora mesmo se atopan en itinerancias ou en permanen-
cias estacionais, adóptanse as seguintes medidas:

1. A Comunidade Autónoma de Galicia habilitará, en función das necesidades, establece-
mentos de acollida temporal de garda para as persoas usuarias dos establecementos
turísticos e que por diferentes circunstancias tanto persoais como laborais non poidan re-
tornar  aos  seus  domicilios  ou  lugares  de  orixe  no  tempo  posterior  á  fin  do  prazo
establecido para o efectivo peche dos establecementos. Así  mesmo, poderán facer uso
destes establecementos as persoas e colectivos que se recollen no presente acordo e
precisen dunha solución temporal derivado do peche.
2.  Poderán  permanecer  abertos  aqueles  establecementos  turísticos  que  alberguen
clientes que, no momento da declaración do estado de alarma, estean hospedados de
maneira estable e de temporada, sempre que os seus ocupantes conten coas infraestrutu-
ras, nos seus propios espazos habitacionais, para poder levar a cabo as actividades de
primeira necesidade.



No caso de que os ditos establecementos non conten coas infraestruturas necesarias
para que os hóspedes desenvolvan nos seus espazos habitacionais as actividades de pri-
meira necesidade, porano en coñecemento dos servizos turísticos da respectiva provincia
para os efectos de derivar os hóspedes a outro establecemento de acollida temporal.
3. Poderán permanecer abertos aqueles establecementos turísticos que sexan necesarios
para o aloxamento dos traballadores dos sectores estratéxicos e de primeira necesidade
definidos no artigo 18 do 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, é dicir, os traballadores dos operadores críticos de servizos esenciais e das empresas
e provedores que, non tendo a consideración de críticos, son esenciais para asegurar o
abastecemento da poboación e os propios servicios esenciais. Neste ámbito inclúense ex-
presamente os traballadores que desenvolven funcións de salvamento marítimo e loita
contra incendios.
A Comunidade Autónoma de Galicia acollerá, en función das necesidades, nos establece-
mentos de acollida temporal de garda os traballadores a que se refire o parágrafo anterior
e que por diferentes circunstancias non atopen aloxamento axeitado.
4. Facilitarase a apertura de establecementos para a acollida de colectivos que polas súas
características presenten unha especial vulnerabilidade social (persoas sen fogar, refuxia-
dos, persoas en risco de exclusión, persoas vítimas de violencia de xénero e outros). A
Comunidade Autónoma, en coordinación cos servizos sociais dos concellos ou a Adminis-
tración competente, facilitará a acollida destes colectivos.
5.  Os  establecementos  turísticos  de  acollida  de  garda  que  a  Comunidade  Autónoma
habilite para a atención das situacións sinaladas nos puntos anteriores deberán reunir as
seguintes condicións:
– Contar coas infraestruturas necesarias para que os hóspedes desenvolvan nos seus es-
pazos habitacionais as actividades de primeira necesidade ou, se  é  o caso, acceso a
servizos necesarios para a cobertura das necesidades básicas de alimentación, incluída a
posibilidade de que no propio establecemento se elaboren comidas para os usuarios, que
neste caso deberán repartirse de xeito individualizado e respectando as indicacións das
autoridades sanitarias.
– Non superarán o límite dun terzo da súa ocupación.
– Os establecementos turísticos aplicarán estritamente todas as medidas de limpeza e hi-
xiene recomendadas polas autoridades sanitarias.
6. Os traslados necesarios para que as persoas poidan ser acollidas nos establecementos
de referencia deberán realizarse segundo as normas de mobilidade en vigor


