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*Confinamento  de 22:00h - 06:00 h  

 
Distancia mínima interpersoal de 1,5 metros 

  

Persoas con sintomatoloxía, contacto estreito,  sospeita de COVID19 ou pendentes de resultados  illamento no domicilio 

 

Grupos máximo  4  persoas  agás: 
- convivintes 

- actividades laborais, institucionais, empresariais, profesionais, sindicais, administrativas 

- actividades universitaria, educativa, de formación e ocupacionais 

- deporte federado 

(respectando as medidas de seguridade dos correspondentes protocolos) 

 

***Centros, servizos e establecementos sanitarios  unha persoa acompañante por usuario/a. 

 

Caza de xabaril e lobo  Exentos de limitacións de mobilidade e agrupacións de persoas 
 

*Hostalaría e restauración aforo 30% no interior 

- consumo sentado en mesa con distancias de seguridade, prohibido en barra 

- terrazas ao aire libre aforo 50% 

- hostalaría centros sanitarios ou de traballo aforo 50% 

- peche ao público ás 18:00 h (poderase seguir para entrega a domicilio ou recollida no local ata as 24 horas) 

*Establecementos de xogo, bingos, etc mesmas condicións que hostalaría e restauración 
 

*Establecementos comerciais e de servizos -> peche ás 21:30 aforo 50%  (atención preferente a > 75 anos)  

*Centros comerciais -> (30% do aforo) zonas comúns só para tránsito agás hostalaría, prohibido o uso de zonas recreativas.  

*Mercadillos-> máximo 50% dos postos (clientes garantindo a distancia de seguridade) 
 

*Eventos, cines, teatros, auditorios, congresos, circos e espazos similares, espectáculos e actividades recreativas  

-público sentado, capacidade garantindo distancia mínima interpersoal de 1,5 m nas catro direccións (agás convivintes)   

- máximo de 250 persoas espazos pechados /500 ao aire libre. 

- se non permanecen sentados en todo momento solicitarase autorización  

*Actividades de tempo libre para poboación infantil/xuvenil -> aforo 50%, máx 50 persoas aire libre/25 espazos 

pechados (monitores non incluídos), grupos burbulla de 4 persoas 

 

Actividade deportiva 

-Deporte non federado ao aire libre máximo 4 persoas ao aire libre 

-Suspendidas competicións deportivas a nivel autonómico 

*Centro deportivos  

* Piscinas ao aire libre ou cubertas (máximo 100 persoas) 

 

Aforos ao 50%: 

*Academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado e centros de formación e actividade formativa 

xestionada ou financiada pola Administración autonómica  

*Zonas comúns de hoteis e aloxamentos turísticos  

*Albergues  

*Bibliotecas, arquivos, museos, salas de exposicións... 

*Lecer infantil  

*Centros/casetas/puntos de información 

*Centros cívicos e sociais  

*Centros recreativos turísticos ou similares  

*Calquera outro establecemento  (máx 100 persoas espazos pechados, 200 ao aire libre) 

 

 

 

 

TODA GALICIA EN NIVEL 3 (agás localidades restrición superior) 
 

Aforo 50%, grupos máximo 4 persoas 

vestiarios e zonas de duchas pechados 

 



 

 

 

 

3 *Lugares de culto -> 1/3 do aforo 

-velorios-> máximo 25 persoas ao aire libre / 10 en espazos pechados (convivintes ou non) 

-comitiva -> máximo 25 persoas + ministro culto 

-celebracións cerimonias -> máximo 100 persoas ao aire libre / 50 en espazos pechados. 

 

Outras medidas: 

*Praias , parques infantís, parques biosaudables, zonas deportivas, pistas skate ou espazos de uso público ao aire libre -> 

unha persoa por cada 4 metros cadrados 
 

*Transporte 

- poderase ocupar a totalidade dos asentos (máxima separación de persoas posible) 

- prazas de pé -> máxima ocupación unha sexta parte das prazas 

- traxectos < 2 horas prohibido consumir alimentos no interior dos vehículos ou embarcacións.  Máxima ventilación ( 

sen recirculación, fiestras abertas sempreque non se produzan correntes de aire) 
 

*Calquera outro establecemento/actividade non especificada  (máx 50 persoas espazos pechados, 100 ao aire libre) 

 

 

 

  

A Fegamp recomenda a lectura íntegra das normas: 

https://www.fegamp.gal/sites/default/files/infocorona/210119_decreto_mobilidade_dog_11bis.pdf 

https://www.fegamp.gal/sites/default/files/infocorona/210119_orde_medidas_dog_11bis.pdf 

 

 

https://www.fegamp.gal/sites/default/files/infocorona/210119_decreto_mobilidade_dog_11bis.pdf
https://www.fegamp.gal/sites/default/files/infocorona/210119_orde_medidas_dog_11bis.pdf

