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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 
no concello 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, 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 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 
escoitar as recomendacións do Subcomité Clínico reunido para estes efectos, ditouse a 
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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 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 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 na comarca da Coruña foron ditadas sucesivas ordes. 

Así, na Orde do 12 de agosto de 2020 mantivéronse as medidas de prevención contidas 
na Orde do 7 de agosto de 2020 e, ademais, estableceuse unha medida de prevención 
adicional e unha recomendación de autoprotección. 

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-Adminis-
trativo 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 
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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 
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. 

Na posterior Orde do 9 de setembro de 2020 mantivéronse as medidas de prevención 
e as recomendacións sanitarias 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, con determinadas modificacións puntuais. Ademais, quedaron sen efecto as medi-
das contidas nas ordes do 7, do 12 e do 26 de agosto de 2020, previstas para os restantes 
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concellos a que 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. 

E en virtude da Orde do 16 de setembro de 2020 mantivéronse as medidas de pre-
vención e as recomendacións sanitarias específicas soamente nas zonas do concello da 
Coruña e no concello de Arteixo en que xa se estaban 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. 

Conforme o punto segundo da dita orde, as medidas deben ser 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 epide-
miolóxica e sanitaria. 

O mantemento de medidas restritivas de dereitos fundamentais contido na Orde do 16 
de setembro de 2020 foi obxecto de ratificación xudicial polo Auto número 42/2020, do 18 
de setembro, do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 da Coruña. 

Mediante Orde do 18 de setembro de 2020 acordouse o levantamento das medidas de 
prevención e das recomendacións sanitarias específicas soamente no concello de Arteixo, 
polo que se mantiveron aquelas nas zonas do concello da Coruña nas cales se viñan apli-
cando.

No informe da Dirección Xeral de Saúde Pública, do 23 de setembro de 2020, sobre o 
concello da Coruña, indícase que, aínda que se observa unha mellora sostida neste con-
cello, as taxas acumuladas están por riba da taxa acumulada total de Galicia e o número 
de casos nos últimos días segue a ser alto, polo que se recomenda manter as medidas 
restritivas actuais nas zonas de maior incidencia do dito concello. 

Así, atendido o disposto no informe, e tras escoitar tamén as recomendacións do Comité 
Clínico reunido para estes efectos, a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria no 
concello da Coruña impón, como consecuencia, o mantemento de medidas de prevención 
e das recomendacións sanitarias específicas nas zonas do concello da Coruña en que xa 
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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 e as recomendacións sanitarias específicas deben seguir sen-
do 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 adecua-
ción 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 segundo da Orde do 16 de setembro 
de 2020, sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epi-
demiolóxica 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, 

DISPOÑO:

Primeiro. Mantemento das medidas de prevención e das recomendacións específi-
cas en determinadas zonas do concello da Coruña

Atendida a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria no concello 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 ámbito territorial do con-
cello da Coruña 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 
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Cádiz, avenida do Ferrocarril, avenida de Arteixo, Polígono de Vioño, rúa Pasteur, avenida 
de Fisterra, rúa Alcalde Jaime Hervada, rúa Ágora, Travesía 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 24 de setembro de 2020. 

As medidas e as recomendacións sanitarias específicas cuxa eficacia se mantén 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 adecua-
ción 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, 23 de setembro de 2020

Julio García Comesaña 
Conselleiro de Sanidade
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