CONVENIO ENTRE A VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
XUSTIZA E TURISMO E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP)
PARA ARTICULAR A ENCOMENDA DE XESTIÓN Á XUNTA DE GALICIA PARA A REALIZACIÓN
DE ACTUACIÓNS AUXILIARES E DE COLABORACIÓN MATERIAL NA TRAMITACIÓN DOS
PROCEDEMENTOS SANCIONADORES COMPETENCIA DOS CONCELLOS DE GALICIA, EN
RELACIÓN CO INCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN APROBADAS PARA A
LOITA CONTRA O COVID- 19
MEMORIA XUSTIFICATIVA

O 11 de marzo de 2020 a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de
saúde pública xerada pola expansión do coronavirus COVID-19 a nivel de pandemia internacional.
Esta expansión está a xerar unha crise sen precedentes recentes na saúde pública que afecta a
todos os sectores e individuos. As distintas administracións, organismos e institucións, nacionais e
internacionais, tiveron que adoptar medidas drásticas e urxentes para a prevención e loita contra a
pandemia.
Neste sentido, o 13 de marzo de 2020, o Consello da Xunta de Galicia, aprobou o acordo polo que
se declarou a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia
e se activou 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, coa
conseguinte asunción da dirección do Plan e de todas as actividades de emerxencia polo titular da
presidencia da Xunta de Galicia, de acordo co previsto neste.
Polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da
situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, dentro das medidas previstas para facer
fronte á situación ocasionada pola extensión do COVID-19. A declaración afectou a todo o
territorio nacional por un período inicial de quince días naturais que foi obxecto de ata seis
prórrogas autorizadas polo Congreso dos Deputados. Tras o período inicial de quince días
naturais e o correspondente á primeira e á segunda prórroga do estado de alarma, iniciouse,
durante a terceira prórroga, un proceso de redución progresiva das medidas extraordinarias de
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restrición da mobilidade, do contacto social e do exercicio de actividades establecidas na versión
inicial do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, en especial con motivo da aprobación, polo
Consello de Ministros na súa reunión do 28 de abril, do Plan para a transición cara unha nova
normalidade. No dito plan se contemplaba un proceso gradual de volta á normalidade dividido en
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catro fases: unha fase cero ou preliminar e tres fases de desescalada, diferenciadas en función
das actividades permitidas en cada unha delas, polas que poderían transitar os diferentes
territorios en función de diversos criterios e indicadores ata chegar á denominada “nova
normalidade”, na que se poría fin ás medidas de contención, pero se mantería a vixilancia
epidemiolóxica, a capacidade reforzada do sistema sanitario, e as medidas de protección persoal
da ciudadanía.

O artigo 55 da Lei 33/2011, de 4 de outubro xeral de saúde pública dispón que as persoas físicas
e xurídicas responsables das accións ou omisións que constitúan infracción en saúde pública
serán sancionadas de acordo co disposto neste título". Nese título, o VI, faise unha tipificación
propia das infraccións en saúde pública e das correspondentes sancións (artigos 57.2 e 58.1) e
finalízase, no artigo 61.1, coa previsión de que "A incoación, tramitación e resolución dos
expedientes sancionadores corresponderá á Administración competente por razón do territorio e a
materia", é dicir, corresponderá aos concellos cando os incumprimentos que constitúan infracción
administrativa en saúde pública se poñan de manifesto no ámbito, ao que alcanza a súa
competencia, do control sanitario de industrias, actividades, servizos e transportes e de control
sanitario de edificios e lugares de vivenda e convivencia humana,

tal e como se indicou no

informe do Consello Consultivo de Galicia CCG 263/2020, do 14 de outubro.
Pola súa banda o Real Decreto Lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención,
contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, no
parágrafo segundo do seu artigo 31.1 dispón que " a instrución e resolución dos procedementos
sancionadores que procedan, corresponderá aos órganos competentes do Estado, das
comunidades autónomas e das entidades locais no ámbito das súas respectivas competencias".
Seguindo así mesmo ao Consello Consultivo de Galicia, se os incumprimentos das medidas de
prevención e hixiene recollidas no Capítulo II do Real Decreto Lei 21/2020, do 9 de xuño, son
subsumibles nalgún dos supostos-tipo de infracción definidos legalmente como infraccións
administrativas en saúde pública, e se eses incumprimentos se poñen de manifesto no ámbito ao
que alcanza a competencia dos concellos, que inclúe en relación ao obrigado cumprimento das
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normas sanitarias, o control sanitario de industrias, actividades, servizos e transporte, edificios e
lugares de vivenda e convivencia humana, entón corresponderá a eses concellos " a instrución e
resolución dos procedementos sancionadores que procedan".
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Adicionalmente, o artigo 42.3 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade atribúe aos
concellos certas competencias en materia de sanidade en relación ao obrigado cumprimento das
normas e plans sanitarios e, particularmente, no control sanitario de industrias, actividades,
servizos e transportes , ao igual que no control sanitario de edificios e lugares de vivenda e
convivencia humana.
No mesmo sentido, o artigo 80.3 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia atribúen aos
concellos, entre outras competencias, o control sanitario de industrias, actividades, servizos e
transportes que impacten na saúde da súa cidadanía e o control sanitario de edificios e lugares de
vivenda e convivencia humana, especialmente dos centros de alimentación, salóns de peiteado,
saunas e centros de hixiene persoal, hoteis e centros residenciais, escolas, campamentos
turísticos e áreas de actividade física, deportiva e de recreo.
En consecuencia, por virtude do previsto no artigo 42.3 da Lei 14/1986, do 25 de abril, e do artigo
80.3 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, os concellos teñen a obriga de exercer tales controis en
relación ao obrigado cumprimento das medidas de prevención aprobadas pola Administración
autonómica galega para a loita contra o COVID- 19.
Por iso, a Xunta de Galicia propón a sinatura do Convenio de colaboración entre a
Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a FEGAMP para
articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e
de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos
concellos de Galicia, en relación co incumprimentos das medidas de prevención aprobadas para a
loita contra o COVID- 19.

Entre as competencias que, no relativo ás relacións coas entidades locais galegas, corresponden
á Xunta de Galicia, de acordo co disposto nos artigos 194 e 195 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración local de Galicia, está a colaboración e cooperación técnica e administrativa,
podéndose levar a cabo mediante a asistencia técnica e a subscrición de convenios.
De conformidade co artigo 1 do Decreto 233/2012, do 5 de decembro, a Vicepresidencia primeira
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da Xunta de Galicia, configúrase tamén como un órgano superior de coordinación da Presidencia
da Xunta de Galicia ao que lle corresponden, entre outras, as funcións de coordinación e
planificación interdepartamental e a súa execución, así como asegurar e garantir as necesarias
relacións coas administracións locais.
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Así mesmo, a Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo conforme
ao disposto no Decreto 130/2020, do 17 de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica das
Vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia en relación co establecido no Decreto
74/2018, do 5 de xullo, polo que se establece a súa estrutura orgánica , é o departamento
encargado de xestionar as competencias e funcións en materia de elaboración, proposta e
execución da política do Goberno en materia de Administración Local e de emerxencias e interior
que ten atribuídas a Comunidade Autónoma de Galicia.
Polo que se refire á Federación Galega de Municipios e Provincias, cómpre dicir que ten, entre os
seus fins, promover, representar e defender os intereses das Entidades Locais ante outras
Administracións Públicas, conforme ao disposto no artigo 6.1 letra b) dos seus Estatutos. Con esta
finalidade goza de plena capacidade para subscribir convenios e contraer compromisos e obrigas
segundo o artigo 8 dos seus Estatutos. A disposición transitoria terceira da Lei 5/1997, de
Administración Local de Galicia, establece que a Fegamp, recoñecida polas entidades locais como
a entidade asociativa máis representativa e maioritaria, terá as facultades derivadas da súa
representatividade.
Ademais os demais concellos poderán adherirse expresamente asinando o Anexo II. A adhesión
implica para os concellos a asunción das obrigas establecidas na disposición oitava do convenio.
Este convenio ten por obxecto instrumentar a encomenda de xestión polos concellos de réxime
común da comunidade autónoma galega que se adhiran ao mesmo á Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Vicepresidencia primeira e Consellería de
presidencia, Xustiza e Turismo, para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración
material na tramitación, dos procedementos sancionadores derivados dos incumprimentos das
medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID- 19, cando tal incumprimento sexa
subsumible nalgún dos supostos- tipo de infracción en materia de saúde pública no ámbito que
alcance a competencia dos concellos. As condicións de funcionamento polas que se rexerá a
encomenda de xestión serán as recollidas no Anexo I e no capítulo II do texto do convenio.
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A duración do convenio comprenderá dende a data da súa sinatura (coa obriga da publicación do
mesmo nun boletín oficial -artigo 11.3.b) da lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do
Sector Público-) ata o levantamento da declaración da situación de emerxencia sanitaria de
interese galego. Agora ben, a Comisión de Seguimento da execución do convenio valorará a
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procedencia de finalizar o convenio antes desa data se a encomenda de xestión deixa de ser
necesaria atendendo as circunstancias sanitarias concorrentes e as necesidades dos concellos
adheridos ao convenio. Nese caso as partes poderán resolver o convenio de acordo co previsto
na cláusula sexta do convenio.
Tanto no caso de extinción do convenio polo levantamento da declaración da situación de
emerxencia sanitaria de interese galego como no caso da súa resolución pola desaparición da
necesidade da encomenda de xestión, o convenio estenderá a súa vixencia ata o remate dos
procedementos sancionadores xa iniciados baixo a vixencia deste convenio, salvo que os
concellos adheridos renuncien a esta posibilidade.
O anterior enténdese sen prexuízo da posibilidade de prorrogar a súa vixencia nos termos en que
se determinen antes da finalización do correspondente período de vixencia.
Este convenio axústase á normativa vixente, e os intereses converxentes das partes asinantes do
convenio exclúen o ánimo de lucro, e non poden satisfacerse axeitadamente mediante a
celebración dun contrato dos contemplados na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público, ou doutro instrumento alleo á natureza estritamente convencional.

A secretaria xeral técnica
(asinado dixitalmente á marxe)
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