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Asunto: Expte 190-instrucións autorización furanchos

En relación coa comunicación dese concello solicitando instrucións precisas para que
se poida autorizar a apertura de “furanchos” no contexto da situación de emerxencia
derivada do Covid-19, comunícolle que:

-A Xefatura Territorial de Sanidade de Pontevedra, que exerce as competencias que
lle atribúe o Decreto 136/2019, do 10 de outubro (DOG núm. 208), non pode ditar
instrucións en relación coa situación de emerxencia derivada do Covid-19.

-O Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma
determina, entre outras cousas, no seu artículo 4.3, que o Ministro de Sanidad queda
habilitado para ditar as ordes, resolucións e instrucións que, dentro do seu ámbito de
actuación,  como autoridade delegada  polo  referido  Real  Decreto  163/2020,  sexan
precisas para garantir a prestación en todos os servizos, ordinarios ou extraordinarios,
en orden á protección de persoas, bens e lugares.

-En  consecuencia,  o  Ministerio  de  Sanidade  vén  ditando  distintas  órdenes.  En
concreto, na Orden SND/388/2020, do 3 de maio (BOE núm 123, do 3 de maio de
2020) establece, no seu capítulo II, as condicións nas que deben desenvolverse as
actividades de hostalería e restauración.

Por todo o anterior, consideramos que deben dirixir a súa consulta ao Ministerio de
Sanidade,  ben  a  través  da  súa  Sede  Electrónica  (https://sede.mscbs.gob.es/),  ou
dirixíndose  á  Subdelegación  de  Goberno  de  Pontevedra,  como representación  do
Goberno na nosa comunidade autónoma (Praza de España s/n, 36002 Pontevedra-
Teléfono: 986989000- correo electrónico: subdelegacion.pontevedra@correo.gob.es)
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