
 
BANDO 

 
Polo presente comunícase a toda a veciñanza do Concello de Santa Comba que o Consello da 
Xunta de Galicia, na reunión do trece de marzo de dous mil vente, adoptou o acordo polo que 
se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia 
e se activa o plan territorial de emerxencias de Galicia (PLATERGA) no seu nivel IG (emerxencia 
de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. 
 
Como medidas adicionais ás previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo 
de 2020, e tendo en conta a evolución da situación, disponse a suspensión da actividade durante 
14 días naturais, contados dende o o 13 de marzo de 2020, de todos os establecementos de 
espectáculos públicos e actividades recreativas incluídos no anexo do Decreto 124/2019, do 5 
de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas 
e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e nomeadamente 
os seguintes: 
 
-Cines, teatros, auditorios, circos, establecementos de espectáculos deportivos, recintos feirais, 
casinos, salas de bingo, salóns de xogo, tendas de apostas, estadios deportivos, pavillóns 
deportivos, recintos deportivos, pistas de patinaxe, ximnasios, piscinas de competición, piscinas 
recreativas de uso colectivo, parques acuáticos, salóns recreativos, parques multiocio, museos, 
bibliotecas, salas de conferencias, salas polivalentes, salas de concertos, restaurantes, salóns de 
banquetes, cafetarías, bares, establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e 
xeolóxicas, salas de festas, discotecas, pubs, cafés-espectáculo, furanchos, centros de ocio 
infantil. 
 
-Os establecementos de restauración, como cafetarías, bares e restaurantes, permanecerán 
pechados ao público e poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para 
a súa recollida no local e consumo a domicilio. A permanencia nestes establecementos deberá 
ser estritamente necesaria. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que 
consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar 
posibles contaxios. 
O peche non afecta os bares e restaurantes localizados en establecementos hoteleiros ou no 
interior das instalación destinadas á prestación de servizos públicos, sempre que a súa 
actividade se limite estritamente aos seus clientes aloxados ou aos traballadores das instalación. 
 
-Suspéndese, polo mesmo prazo establecido anteriormente, a actividade comercial retallista en 
todo o territorio da Comunidade Autónoma, a excepción dos establecementos comerciais 
retallistas de alimentación e produtos e  bens de primeira necesidade recollidos a continuación 
segundo a Clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009): 
-47 Comercio ao retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas  
-47.1 Comercio ao retallo en establecementos non especializados.  
-47.11 Comercio ao retallo en establecementos non especializados, con predominio en produtos 
alimenticios, bebidas e tabaco. 



-47.2 Comercio ao retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en establecementos 
especializados.  
-47.21 Comercio ao retallo de froitas e hortalizas en establecementos especializados.  
-47.22 Comercio ao retallo de carne e produtos cárnicos en establecementos especializados. 
-47.23 Comercio ao retallo de peixe e mariscos en establecementos especializados.  
-47.24 Comercio ao retallo de pan e produtos de panadaría, confeitaría e pastelaría en 
establecementos especializados.  
-47.25 Comercio ao retallo de bebidas en establecementos especializados.  
-47.26 Comercio ao retallo de produtos de tabaco en establecementos especializados.  
-47.29 Outro comercio ao retallo de produtos alimenticios en establecementos especializados. 
-47.3 Comercio ao retallo de combustible para a automoción en establecementos 
especializados.  
-47.30 Comercio ao retallo de combustible para a automoción en establecementos 
especializados.  
-47.4 Comercio ao retallo de equipamentos para as tecnoloxías da información e as 
comunicacións en establecementos especializados. 
-47.41 Comercio ao retallo de ordenadores, equipamentos periféricos e programas informáticos 
en establecementos especializados  
-47.42 Comercio ao retallo de equipamentos de telecomunicacións en establecementos 
especializados  
-47.43 Comercio ao retallo de equipamentos de audio e vídeo en establecementos 
especializados  
-47.6 Comercio ao retallo de artigos culturais e recreativos en establecementos especializados. 
-47.62 Comercio ao retallo de xornais e artigos de papelaría en establecementos especializados 
-47.7 Comercio ao retallo doutros artigos en establecementos especializados.  
-47.73 Comercio ao retallo de produtos farmacéuticos en establecementos especializados  
-47.74 Comercio ao retallo de artigos médicos e ortopédicos en establecementos especializados. 
-47.75 Comercio ao retallo de produtos cosméticos e hixiénicos en establecementos 
especializados.  
-47.76 Comercio ao retallo de flores, plantas, sementes, fertilizantes, animais de compañía e 
alimentos para estes en establecementos especializados.  
-47.9 Comercio ao retallo non realizado nin en establecementos, nin en postos de venda nin en 
mercados.  
-47.91 Comercio ao retallo por correspondencia ou internet.  
 
No caso de equipamentos comerciais colectivos, tales como mercados municipais, centros, 
parques e/ou galerías comerciais, suspenderase a actividade comercial daqueles 
establecementos integrados nestes e non incluídos na lista anterior.  
A permanencia nos establecementos comerciais cuxa apertura estea permitida deberá ser a 
estritamente necesaria para que os consumidores poidan realizar a adquisición de alimentos e 
produtos de primeira necesidade, quedando suspendida a posibilidade de consumo de produtos 
nos propios establecementos. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que 
consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar 
posibles contaxios.  
 
-Así mesmo, disponse por igual tempo a suspensión da actividade dos establecementos 
balnearios regulados na Lei 5/1995, do 7 de xuño, de regulación das augas minerais, termais, de 
manancial e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia, así como a 
dos espazos termais e piscinas termais de uso lúdico, reguladas na Lei 8/2019, do 23 de 
decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia. 
 



-Suspéndese polo tempo previsto neste acordo a actividade dos albergues de peregrinos da rede 
pública da Xunta de Galicia.  
 
-Durante o tempo previsto neste acordo, a cabida de edificios de culto, tanatorios ou calquera 
instalación asimilada quedará reducida a un terzo da súa capacidade máxima. Así mesmo, os 
cortexos fúnebres quedarán reducidos a un máximo de 25 persoas. 

 
 
 
Ante calqueira dúbida os teléfonos de información do Concello son os seguintes: 
 
Casa do Concello: 981 880075 e 981 880100 
Centro de Cultura: 981 880275/ 663 728 721 
Edificio Multiusos: 981 818710/659 056 142 
Deportes: 627 968 411. 
Servicios Sociais:663 729 358 
Protección Civil: 600 007 846/981 881267 
Policía Local: 618 843 148 
Escola Infantil Municipal: 696 045 191 

 

 
Agradecemos a confianza de toda a cidadanía. 
 
Santa Comba, 14 de marzo de 2020 
 
O Alcalde, 
 
 

Asdo.: David Barbeira García 
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