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No DOG nº 56 do 22 de marzo sae publicada Resolución do CECOP que, entre outras, adopta as 

seguintes medidas: 

 

-Medidas de suspensión da apertura ao público de determinadas actividades: Por solicitude dos 

Colexios Oficiais de Logopedas, Podólogos e Fisioterapeutas, disponse como medida cautelar a 

suspensión temporal da apertura ao público dos centros e establecementos de logopedia, 

podoloxía e fisioterapia en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, por non 

poder garantirse unha asistencia segura aos pacientes ante a situación de illamento, sen 

prexuízo de permitirse, se é o caso, os tratamentos urxentes ou inaprazables. 

 

-Medidas extraordinarias en materia de vivenda: 

 O Instituto Galego da Vivenda e Solo non presentará ao cobramento mediante domi-

ciliación nin exixirá o pagamento inmediato dos recibos do alugamento das vivendas de 

promoción pública e dos locais comerciais da súa titularidade correspondentes ao mes de abril 

de 2020. 

 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. 

 

-Restrición da actividade cinexética 

 

-Suspensión da actividade da Inspección Técnica de Vehículos: Tendo en conta o criterio 

anunciado polas autoridades delegadas competentes do Goberno do Estado relativo á 

obrigatoriedade de pechar 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. 

 

-Condicións de utilización dos medios de transporte marítimo de viaxeiros que se desenvolva en 

augas interiores de Galicia 

 

-Medidas para a aplicación da Orde SND/257/2020, do 19 de marzo, pola que se declara a 

suspensión de apertura ao público de establecementos de aloxamento turístico, de acordo co 

artigo 10.6 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. 
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-Aclaración sobre desprazamentos desde ou ao lugar de traballo: 

 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, sector 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 com-

partidos 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.  

Decídese, así mesmo, remitir este criterio interpretativo á Administración do Estado, para os 

efectos do seu coñecemento e para que, no caso de que entenda que esta interpretación non 

resulta posible, o indique expresamente. 

 

Enlace á Resolución: 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_gl.pdf 

 

 


