Concello de Outes

MINIA ASTRAY BARCA (1 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 11/06/2020
HASH: e51bb7d07fd5ef7d6cb61be741e6e803

Expediente núm.- 192/2020

DECRETO DE ALCALDÍA
REAPERTURA MERCADOS
D. Manuel González López, Alcalde do Concello de Outes (A Coruña);
Considerando, o 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
preventivas, en virtude do cal, se adoptou o Decreto de Alcaldía núm.- 88/2020, do

Considerando, 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.
Considerando o “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”
aprobado polo Ministerio de Sanidade o pasado 28 de abril de 2020;

DECRETO

Considerando, a Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibiliazción de
determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do
estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara unha nova
normalidade, en concreto no seu artigo 11.5, que ten o seguinte tenor literal:
“Artigo 11. Condicións que deben cumprir os establecementos e locais comerciais
comerciantes polo miúdo e de actividades de servizos profesionais abertos ao
público, que non teñan a condición de centros e parques comerciais.
5. No caso dos mercados que desenvolven a súa actividade na vía pública ao aire
libre ou de venda non sedentaria, comunmente chamados mercadillos, que xa
reiniciasen a súa actividade conforme ao disposto na Orde SND/399/2020, do 9 de
maio, na Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de determinadas
restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma
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16 de marzo, de adaptación de ditas medidas;
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COVID-19 e que obriga á adopción, a nivel da Corporación, de novas medidas

Concello de Outes
en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, ou
a reinicien por decisión do Concello correspondente a partir da entrada en vigor da
presente orde, garantirase a limitación á metade dos postos habituais ou
autorizados, limitando a afluencia de clientes de maneira que se asegure o
mantemento da distancia social de dous metros.
Os Concellos poderán aumentar a superficie habilitada ou habilitar novos días para
o exercicio desta actividade, de maneira que se produza un efecto equivalente á
citada limitación

Concello poderá priorizar aqueles que comercializan produtos alimentarios e de
primeira

necesidade,

asegurando

que

non

se

manipulen

os

produtos

comercializados nos mesmos por parte dos consumidores.

de delimitación do mercado co obxectivo de garantir a seguridade e distancia entre
traballadores, clientes e viandantes”.

Considerando, a Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibiliazción de
determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do

DECRETO

Os Concellos establecerán requisitos de distanciamento entre postos e condicións
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Á hora de determinar os comerciantes que poden exercer a súa actividade, o

estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara unha nova
“Artigo 13. Medidas de hixiene esixibles aos establecementos e locais con apertura
ao público.
1. Os establecementos e locais que abran ao público nos termos do artigo 11
realizarán, polo menos dúas veces ao día, unha limpeza e desinfección das
instalacións con especial atención ás superficies de contacto máis frecuentes como
pomos de portas, mostradores, mobles, pasamans, máquinas dispensadoras, chans,
teléfonos, perchas, carros e cestas, billas, e outros elementos de similares
características, conforme ás seguintes pautas:
a) Unha das limpezas realizarase ao finalizar o día, ou ben antes da continuación da
actividade ao día seguinte.

Concello de Outes
Rua da Vila 1, Outes. 15230 (A Coruña). Tfno. 981850003. Fax:

Cod. Validación: 5DAXJ9NJLG3ALSGY2J9JZ9MGD | Corrección: https://outes.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 2 a 6

normalidade, en concreto no seu artigo 13, que ten o seguinte tenor literal:

Concello de Outes
b) Serán de aplicación as indicacións de limpeza e desinfección previstas no artigo
6.1.a) e b).
Para a devandita limpeza poderase realizar, ao longo da xornada e preferentemente
ao mediodía, unha pausa da apertura dedicada a tarefas de mantemento, limpeza e
reposición. Estes horarios de peche por limpeza comunicaranse debidamente ao
consumidor por medio de cartelería visible ou mensaxes por megafonía.
Así mesmo, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo en cada
cambio de quenda, con especial atención a mostradores e mesas ou outros
pago, pantallas táctiles, ferramentas de traballo e outros elementos susceptibles de
manipulación, prestando especial atención a aqueles utilizados por máis dun
traballador.

atendendo ao público, as medidas de limpeza estenderanse non só á zona
comercial, senón tamén, no seu caso, ás zonas privadas dos traballadores, tales
como vestiarios, despachos de billetes, aseos, cociñas e áreas de descanso.
2. Revisarase cada hora o funcionamento e a limpeza de sanitarios, billas e pomos

DECRETO

Cando no establecemento ou local vaia a permanecer máis dun traballador
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elementos dos postos en mercadillos, biombos no seu caso, teclados, terminais de

3. No caso da venda automática, máquinas expendedoras, lavanderías autoservizo
e actividades similares, o titular das mesmas deberá asegurar o cumprimento das
medidas de hixiene e desinfección adecuadas tanto das máquinas como dos
establecementos e locais, así como informar os usuarios do seu correcto uso
mediante a instalación de cartelería informativa. En todo caso, serán de aplicación
as medidas previstas no artigo 6 desta orde”.
Considerando, a Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibiliazción de
determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do
estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara unha nova
normalidade, en concreto no seu artigo 14, que ten o seguinte tenor literal:
“Artigo 14. Medidas de hixiene e prevención para o persoal traballador dos
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de porta dos aseos nos establecementos e locais con apertura ao público.

Concello de Outes
establecementos e locais que abran ao público.
A distancia entre o vendedor ou provedor de servizos e o consumidor durante todo
o proceso de atención ao consumidor será de polo menos un metro cando se conte
con elementos de protección ou barreira, ou de aproximadamente dous metros sen
estes elementos.
Así mesmo, a distancia entre os postos dos mercados ao aire libre ou de venda non
sedentaria na vía pública e os consumidores será de dous metros en todo

No caso de servizos que non permitan o mantemento da distancia de seguridade
interpersoal, como poden ser as barberías, centros de estética ou fisioterapia,
deberase utilizar o equipo de protección adecuado ao nivel de risco que asegure a
protección tanto do traballador como do cliente, debendo asegurar en todo caso o

Considerando, a Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibiliazción de
determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do
estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara unha nova
normalidade, en concreto no seu artigo 15, que ten o seguinte tenor literal:

DECRETO

mantemento da distancia de dous metros entre un cliente e outro”.
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momento.

“Artigo 15. Medidas relativas á hixiene dos clientes no interior de establecementos

1. O tempo de permanencia nos establecementos e locais será o estritamente
necesario para que os clientes poidan realizar as súas compras ou recibir a
prestación do servizo.
2. Os establecementos e locais, así como os mercados ao aire libre ou de venda
non sedentaria na vía pública, deberán sinalar de forma clara a distancia de
seguridade interpersoal de dous metros entre clientes, con marcas no chan, ou
mediante o uso de balizas, cartelería e sinalización para aqueles casos nos que
sexa posible a atención individualizada de máis dun cliente ao mesmo tempo, que
non poderá realizarse de maneira simultánea polo mesmo traballador.
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e locais e nos mercados ao aire libre ou de venda non sedentaria na vía pública.

Concello de Outes
3. Os establecementos e locais deberán poñer ao dispor do público dispensadores
de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade virucida autorizados e
rexistrados polo Ministerio de Sanidade, en todo caso na entrada do local, que
deberán estar sempre en condicións de uso, sendo recomendada a posta ao dispor
destes dispensadores tamén nas inmediacións dos mercados ao aire libre ou de
venda non sedentaria na vía pública.
4. Nos establecementos e locais, así como os mercados ao aire libre ou de venda
non sedentaria na vía pública, que conten con zonas de autoservizo, deberá prestar
o servizo un traballador do establecemento ou local ou mercado ao aire libre ou de
produtos por parte dos clientes.
5. Non se poderá poñer ao dispor dos clientes produtos de proba non destinados á
venda como cosméticos, produtos de perfumería, e similares que impliquen
establecementos comerciais produtos de telecomunicacións para uso e proba dos
clientes sen supervisión dun traballador que de maneira permanente poida
proceder á súa desinfección inmediata tras a manipulación por parte de cada
cliente.

DECRETO

manipulación directa por sucesivos clientes.Así mesmo, non se poderán colocar nos
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venda non sedentaria na vía pública co fin de evitar a manipulación directa dos

6. Nos establecementos do sector comercial téxtil, e de arranxos de roupa e
uso limparanse e desinfectarán.No caso de que un cliente próbese unha peza que
posteriormente non adquira, o titular do establecemento implementará medidas
para que a peza sexa hixienizada antes que sexa facilitada a outros clientes. Esta
medida será tamén aplicable ás devolucións de pezas que realicen os clientes”.
En exercicio das atribucións conferidas polo artigo 21.1 e) e m) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,
RESOLVO
PRIMEIRO.- Levantar o peche dos mercados ao aire libre ou de venda non
sedentaria na vía pública.
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similares, os probadores deberán utilizarse por unha única persoa e despois do seu

Concello de Outes

SEGUNDO.- Levar a cabo as medidas establecidas co aforo e afluencia restrinxida e
as condicións do mercado para garantir a seguridade e distancia entre os
traballadores, clientes e viandantes previstas na lexislación vixente.

Outes, na data que figura á marxe;

D. Manuel González López.

Dª Minia Astray Barca
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Secretaria da Corporación,

DECRETO

O Alcalde,
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Perante min,

