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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de sanIdade

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, 
pola que se determinan os territorios para os efectos da aplicación da obriga de 
comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen 
medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola 
COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de 
persoas procedentes doutros territorios.

Mediante a Orde da Consellería de Sanidade do 27 de xullo de 2020 establécense 
medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 
en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes 
doutros territorios. As ditas medidas son de aplicación en todo o territorio da Comunida-
de Autónoma de Galicia e enténdense dentro do necesario respecto ás competencias 
doutras administracións públicas e ás medidas que, no exercicio de tales competencias, 
estas adopten.

De conformidade co disposto no punto cuarto da dita orde, as persoas que cheguen á 
Comunidade Autónoma de Galicia despois de ter estado, dentro do período dos catorce 
días naturais anteriores á dita chegada, en territorios cunha alta incidencia da COVID-19 
en comparación coa existente na Comunidade Autónoma galega ou respecto dos cales 
non se dispoña de información ou de datos fiables sobre a situación epidemiolóxica exis-
tente neles deberán comunicar, nun prazo máximo de 24 horas desde a súa chegada, 
os datos de contacto e da súa estadía na Comunidade Autónoma de Galicia a través do 
formulario dispoñible no enderezo https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros ou ben cha-
mando ao teléfono 881 00 20 21. Así mesmo, tamén será posible a comunicación dos 
datos de contacto a través da aplicación que para estes efectos poida habilitar a Conse-
llería de Sanidade.

Os citados datos serán empregados polas autoridades sanitarias autonómicas exclusi-
vamente para contactar coas ditas persoas para o cumprimento de finalidades de saúde 
pública cos efectos de facilitarlles a información e as recomendacións sanitarias que proce-
dan, así como, de ser o caso, en atención ás concretas circunstancias concorrentes, para 
a adopción das medidas sanitarias que resulten necesarias, sempre de acordo coa lexis-
lación aplicable e buscando, de maneira preferente, a colaboración voluntaria da persoa 
afectada coas autoridades sanitarias.
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A determinación dos territorios debe efectuarse mediante resolución da persoa titular da 

dirección xeral competente en materia de saúde pública, os cales poderán ser territorios 

pertencentes a outras comunidades autónomas, países estranxeiros ou territorios dentro 

deles. A dita resolución será publicada no Diario Oficial de Galicia e na páxina web do 

Servizo Galego de Saúde e deberá ser obxecto de actualización, como mínimo, cada 15 

días naturais.

Con data do 27 de xullo de 2020 a Dirección Xeral de Saúde Pública ditou resolución en 

que se determinaron os territorios para os efectos da aplicación desta obriga de comunica-

ción prevista na Orde do 27 de xullo de 2020. Na dita resolución prevese a súa actualiza-

ción nun prazo máximo de quince días naturais; prazo que, tendo en conta o seu carácter 

de máximo, non impide que a actualización poida efectuarse con anterioridade, de consi-

derarse necesario. Neste sentido, por Resolución do día 5 de agosto de 2020 procedeuse 

a actualización dos países incluídos na resolución do 27 de xullo de 2020.

Tendo en conta a evolución dos datos epidemiolóxicos dalgúns territorios, así como a 

experiencia na aplicación da Orde do 27 de xullo de 2020, procede ditar unha nova reso-

lución, actualizando as ditadas os días 27 de xullo de 2020, 5 de agosto de 2020, 19 de 

agosto de 2020, 2 de setembro de 2020, 16 de setembro, 1 de outubro, 15 de outubro, 11 

de novembro, 24 de novembro de 2020, 9 de decembro de 2020, 22 de decembro de 2020, 

5 de xaneiro de 2021, 21 de xaneiro, 4 de febreiro, 18 de febreiro, 4 de marzo, 18 de marzo 

e 31 de marzo, 15 de abril, 29 de abril, 12 de maio e 27 de maio, 10 de xuño e 23 de xuño 

de 2021.

Na determinación dos territorios que se realiza na presente resolución mantense o cri-

terio de incluír aqueles países e territorios cunha incidencia acumulada (IA) de casos de 

COVID-19 por 100.000 habitantes nos últimos 14 días superior a 200, de acordo cos datos 

do Informe do 8 de xullo de 2021, do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias 

Sanitarias do Ministerio de Sanidade, e coa información sobre países do mundo do Centro 

Europeo para a Prevención e o Control das Enfermidades (ECDC), que corresponde á se-

mana 26 de 2021, e que foron consultados o 8 de xullo de 2021. Así mesmo, tal e como se 

indica na Orde do 27 de xullo de 2020, en aplicación do principio de precaución, inclúense 

tamén aqueles países respecto dos cales se carece de información ou de datos fiables 

sobre a situación epidemiolóxica existente neles.
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En atención ao exposto,

RESOLVO:

Primeiro. Determinación dos territorios para os efectos da aplicación da obriga de co-
municación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de 
prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 en relación coa 
chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios

De acordo co punto cuarto da Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen 
medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros 
territorios, deberán comunicar os datos de contacto e da súa estadía na Comunidade Au-
tónoma de Galicia previstos no anexo da dita orde, nun prazo máximo de 24 horas desde 
a súa chegada, as persoas que cheguen á Comunidade Autónoma de Galicia despois de 
ter estado, dentro do período dos catorce días naturais anteriores á dita chegada, nos se-
guintes territorios:

a) En calquera dos países do continente africano.

b) Nos seguintes territorios do continente americano: Arxentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, O Salvador, Guatemala, Honduras, Illas Virxes, Panamá, Pa-
raguai, Perú, Porto Rico, Venezuela, Haití, Xamaica, Nicaragua, República Dominicana, 
San Kitts e Nevis, Surinam, Trindade e Tobago e Uruguai.

c) Nos seguintes territorios de Asia: Bangladesh, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, In-
dia, Iraq, Kuwait, Líbano, Malaisia, Maldivas, Mongolia, Nepal, Omán, Palestina, Quirgui-
cistán, Filipinas, Afganistán, Bután, Brunei, Camboxa, Indonesia, Laos, Myanmar, Paquis-
tán, Siria, Tailandia, Iemen e Sri Lanka.

d) Nos seguintes territorios de Europa: Acerbaixán, Chipre, Jersey, Kosovo, Portugal, 
Reino Unido, Rusia e Xeorxia.

e) Oceanía: Fidxi.

f) Nas comunidades autónomas e cidades autónomas de España: Andalucía, Aragón, 
Asturias, Balears, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidade Valenciana, Extrema-
dura, Navarra, País Vasco e La Rioja.
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Segundo. Actualización

A presente resolución será obxecto de actualización nun prazo máximo de 15 días na-
turais.

Terceiro. Eficacia

A presente resolución producirá efectos desde o día seguinte ao da súa publicación no 
Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. Recursos

Contra a presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase recorrer 
en alzada ante a persoa titular da consellería competente en materia de sanidade no prazo 
dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Gali-
cia, de conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2021

Carmen Durán Parrondo 
Directora xeral de Saúde Pública
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