
RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2020 da Consellería do Medio Rural relativa á Orde do 
23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co 
COVID-19  en  cumprimento  do  Acordo  do  Centro  de  Coordinación  Operativa  da 
emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 
2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos 
vexetais  para  a  plantación  en  hortas  de  consumidores  finais  e  o  desprazamento  de 
agricultores e viticultores para os efectos da realización de actividades agrarias.

Primeiro.- O día 24 de marzo de 2020 publicouse  no Diario Oficial de Galicia a Orde do 
23 de marzo pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 
en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria 
na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda 
directa  de  produtos  agrogandeiros  nos  mercados,  a  venda de  produtos  vexetais  para  a 
plantación  en  hortas  de  consumidores  finais  e  no  desprazamento  de  agricultores  e 
viticultores aos efectos da realización de actividades agrarias.

De acordo co apartado 1 do artigo 2 da dita orde, queda prohibida ata o 31 de marzo a 
celebración dos mercados tradicionais que que teñen lugar nos concellos de Galicia con 
venda directa  de produtos agrícolas e gandeiros.  O levantamento ou mantemento desta 
prohibición despois do 31 de marzo poñerase en coñecemento da cidadanía a través da 
páxina web da Consellería do Medio Rural

Segundo.- O pasado día 29 de marzo de 2020 publicouse no Boletín Oficial do Estado o 
Real  Decreto-lei  10/2020,  do  29  de  marzo,  polo  que  se  regula  un  permiso  retribuido 
recuperable  para  as  persoas  traballadoras  por  conta  allea  que  non  presten  servizos 
esenciais,  coa fin  de reducir  a  mobilidade da poboación no contexto da loita  contra  o 
COVID-19.

Terceiro.- Atendendo ao disposto no dito Real Decreto-lei,  en particular no ANEXO do 
mesmo, esta Consellería do Medio Rural efectuou consulta ao Ministerio de Agricultura, 
Pesca e Alimentación, ao Ministerio de Sanidade, e á Delegación do Goberno en Galicia, a 
efectos  de que se determine  se a  venda directa  de  produtos  agrícolas  e  ganadeiros  en 
mercados municipais  ao aire  libre  se considera un servizo ou actividade esencial  cuxo 
desenvolvemento pode efectuarse no marco do actual estado de alarma, de ser o caso, cos 
requisitos previstos a tales efectos no apartado 3 do artigo 2 da Orde do 23 de marzo da 
Consellería  do Medio Rural  da Comunidade Autónoma de Galicia;  ou se,  pola  contra, 
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cómpre manter a prohibición de celebración dos devanditos mercados decretada dende o 
goberno autonómico.  

Con base nos anteriores antecedentes e normativa de aplicación

RESOLVO:

Manter a prohibición relativa á realización dos mercados tradicionais que teñen lugar nos 
concellos de Galicia con venda directa de produtos agrícolas e gandeiros, establecida no 
apartado 1 do artigo 2 da  Orde de 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de 
carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en cumprimento do Acordo do Centro de 
Coordinación  Operativa  da  emerxencia  sanitaria  na  Comunidade Autónoma de  Galicia 
(Cecop), do 18 de marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos 
mercados, a venta de produtos vexetais para a plantación en hortas de consumidores finais 
e o desprazamento de agricultores e viticultores aos efectos da realización de actividades 
agrarias.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2020

José González Vázquez

Conselleiro do Medio Rural
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