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I. Normativa recollida na RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría
Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Sanidade,  sobre  medidas  de  prevención
necesarias  para  facer  fronte  á  crise  sanitaria  ocasionada  polo  COVID-19,
unha vez superada a fase III  do Plan para a transición cara  a unha nova
normalidade.

1. Celebración  de  congresos,  encontros,  reunións  de  negocio,  conferencias,
eventos e actos similares

Poderanse  celebrar  congresos,  encontros,  reunións  de  negocio,  conferencias,
eventos e actos similares promovidos por calquera entidade, sempre que non se
supere  o  75%  da  capacidade  permitida  do  lugar  de  celebración  e  cun  límite
máximo de 300 persoas sentadas para  lugares pechados e  de 1.000 persoas
sentadas tratándose de actividades ao aire libre.

Isto tamén é de aplicación para reunións profesionais, xuntas de comunidades de
propietarios, asembleas e eventos similares.

Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de
seguridade interpersoal e uso de máscara. 

No caso de que se preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, a
prestación  deste  axustarase  ao  previsto  nas  condicións  para  a  prestación  do
servizo nos establecementos de hostalaría e restauración. 

As festas,  verbenas e eventos populares,  sempre que a evolución da situación
epidemiolóxica  así  o  aconselle,  poderán  restablecer  a  súa actividade  cando a
Administración autonómica así o permita.

2. Obrigas xerais

Todos os cidadáns deberán adoptar as medidas necesarias para evitar a xeración
de  riscos  de  propagación  da  enfermidade  COVID-19,  así  como  a  propia
exposición.  Este  deber  de  cautela  e  protección  será  igualmente  exixible  aos
titulares de calquera actividade.

Deberá  cumprirse  a  medida  de  mantemento  da  distancia  de  seguridade
interpersoal  de polo menos 1,5 metros,  ou medidas alternativas de protección
física con uso de máscara e hixiene adecuadas.
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3. Medidas de hixiene e prevención esixibles a todas as actividades

Con  carácter  xeral  serán  aplicables  a  todos  os  establecementos,  locais  de
negocio, instalacións e espazos de uso público e actividades de carácter público
as seguintes medidas de hixiene e prevención:

a. O titular da actividade económica ou o director ou responsable dos centros,
instalacións, espazos de uso público e entidades deberá asegurar que se
adoptan  as  medidas  de  limpeza  e  desinfección  adecuadas  ás
características e intensidade de uso dos establecementos, instalacións ou
espazos.

Nas  tarefas  de  limpeza  e  desinfección  prestarase  especial  atención  ás
zonas de uso común conforme as seguintes pautas: 

• Utilizaranse  desinfectantes  como  dilucións  de  lixivia  (1:50)  ou
calquera dos desinfectantes con actividade viricida que se atopan no
mercado.

• Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de
protección utilizados desbotaranse e procederase posteriormente ao
lavado de mans.

b. Procurarase  que  os  equipamentos  ou  ferramentas  empregados  sexan
persoais e intransferibles. No caso daqueles equipamentos que deban ser
manipulados  por  diferente  persoal,  procurarase  a  dispoñibilidade  de
materiais  de  protección  ou  o  uso  de  forma  recorrente  de  xeles
hidroalcólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso.

c. Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións de forma
diaria.

d. Aqueles  materiais  que  sexan  subministrados  aos  usuarios  durante  o
desenvolvemento da actividade e que sexan de uso compartido deberán ser
desinfectados logo de cada uso.
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4. Medidas de hixiene e prevención durante a celebración de actividades e eventos
en terra

E  n carpas mariñeiras para agapes ou manutención de tripulantes  

a. Os establecementos de hostalaría  e restauración non poderán superar  o
75% da súa capacidade no interior do local.

b. O consumo dentro do local poderá realizarse en barra ou sentado en mesa,
ou agrupacións de mesas.

c. Medidas de hixiene e prevención na prestación do servizo de hostalaría e
restauración:

• Limpeza  e  desinfección  do  equipamento,  en  particular  mesas,
cadeiras,  barra,  así como calquera outra superficie de contacto,  de
forma  frecuente.  Así  mesmo,  deberase  proceder  á  limpeza  e
desinfección do local polo menos unha vez ao día.

• Priorizarase a utilización de mantelarías dun só uso.

• Os  elementos  auxiliares  do  servizo,  (vaixela,  cristalaría,  xogos  de
cubertos ou mantelaría)  almacenaranse en recintos pechados e, se
isto  non  fose  posible,  lonxe  de  zonas  de  paso  de  clientes  e
traballadores.

• Priorizarase o uso de produtos monodose desbotables baixo petición
do  cliente,  para  dispensación  de  panos  de  mesa,  escarvadentes,
vinagreiras, aceiteiras e outros utensilios similares.

• Zonas  de  autoservizo:  Deberá  prestar  o  servizo  un  traballador  do
establecemento,  salvo  no  caso  de  que  se  trate  de  produtos
envasados previamente.

• O persoal traballador que realice o servizo en mesa e en barra deberá
procurar  a  distancia  de  seguridade  co  cliente  e  aplicar  os
procedementos de hixiene e prevención necesarios para evitar o risco
de contaxio. Será obrigatorio o uso de máscara para o persoal destes
establecementos na súa atención ao público.

M  edidas de hixiene e prevención en aseos  

A súa ocupación máxima será dunha persoa para espazos de ata 4 m²,
salvo naqueles supostos de persoas que poidan precisar asistencia; nese
caso tamén se permitirá a utilización por parte do seu acompañante. Para
aseos de máis de 4 m² que conten con máis dunha cabina ou urinario, a
ocupación máxima será do cincuenta por cento do número de cabinas e
urinarios  que  teña  a  estancia,  e  deberá  manterse  durante  o  seu  uso  a
distancia de seguridade. Deberá reforzarse a limpeza e desinfección dos
referidos aseos garantindo sempre o seu estado de salubridade e hixiene.
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Concertos e espectáculos

a. Medidas para a entrada, saída e circulación de público espectador ou
asistente a concertos e espectáculos

• Procurarase  sempre  que  os  espectadores  estean  sentados  e
manteñan a distancia interpersoal de seguridade fixada, salvo que
o tipo de actividade non o permita.

• Recoméndase, en función das características do local pechado ou
do  espazo  ao  aire  libre  en  que  se  desenvolva,  que  todas  as
entradas e os asentos estean debidamente numerados, e deberán
inhabilitarse  as  butacas  que  non  cumpran  cos  criterios  de
distanciamento físico. Evitarase o paso de persoas entre filas que
supoña non respectar a distancia de seguridade.

• A apertura  de  portas  realizarase  con  antelación  suficiente  para
permitir  un  acceso  graduado;  deberán  fixarse  franxas  horarias
adecuadas para o acceso. A saída do público deberá realizarse de
forma graduada por zonas, garantindo a distancia entre persoas.

• Realizaranse, antes e despois da actividade, avisos que anuncien e
recorden  as  medidas  de  hixiene  e  distanciamento  e  o
escalonamento na saída do público.

• Procurarase manter a distancia de seguridade interpersoal entre
os traballadores e o público e utilizaranse medidas alternativas de
protección física con uso de máscara.

b. Actividade en recintos ao aire libre e noutros locais e establecementos
destinados a espectáculos públicos e actividades recreativas

• Poderán  desenvolver  a  súa  actividade  sempre  que  o  público
permaneza sentado e que non se supere o 75% da capacidade
permitida,  cun  límite  máximo  de  300  persoas  para  lugares
pechados e de 1.000 persoas tratándose de actividades ao aire
libre.

• Deberán  establecerse  as  medidas  necesarias  para  procurar
manter a distancia de seguridade interpersoal nas instalacións e
uso de máscara.
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Actividades e ludotecas infantís

a. Igualmente poderanse realizar actividades de tempo libre destinadas á
poboación infantil e xuvenil, cando estas se leven a cabo ao aire libre,
sempre  que  se  limite  o  número  de  participantes  ao  75%  da  súa
asistencia máxima habitual, cun máximo de 250 participantes, incluíndo
os  monitores.  Cando  estas  actividades  se  realicen  en  espazos
pechados,  non  se  deberá  superar  o  50%  da  capacidade  máxima  do
recinto, cun máximo de 150 participantes, incluíndo os monitores.

b. Deberán establecerse as  medidas necesarias para  procurar  manter  a
distancia  de  seguridade interpersoal  durante  o  desenvolvemento  das
actividades  e  a  utilización  de  máscara.  En  todo  caso,  seguiranse  os
protocolos que se elaboren para este tipo de actividades.

c. As  actividades  deberán  realizarse  en  grupos  de  até  15  persoas
participantes,  máis  os  monitores  correspondentes,  que  intentarán
traballar, na medida do posible, sen contacto entre os demais grupos. 

Carpas do Patrimonio, salas de exposici  óns  

a. As  salas  de  exposicións,  de  titularidade  pública  ou  privada,  poderán
acoller  tanto as visitas do público ás exposicións temporais,  como a
realización de actividades culturais ou didácticas sen superar un límite
do 75% da capacidade permitida para cada unha das salas e espazos
públicos.

Este límite máximo de capacidade aplicarase tamén naqueles eventos
que impliquen concorrencia de varias persoas nun mesmo espazo, tales
como actividades educativas, conferencias, talleres …

b. Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de
seguridade interpersoal nas súas instalacións e a utilización de medidas
alternativas de protección física con uso de máscara.

c. As visitas de grupos serán dun máximo de ata 25 persoas, incluído o
monitor ou guía,  e deberanse establecer as medidas necesarias para
procurar  a  distancia  de  seguridade  interpersoal  durante  o
desenvolvemento da actividade e uso de máscara.

d. O persoal de atención ao público na sala informará os visitantes sobre
as medidas de hixiene e prevención fronte ao COVID-19.

e. Primaranse  as  actividades  de  realización  autónoma.  Reforzarase  o
deseño de recursos educativos,  científicos e  divulgativos de carácter
dixital  que  permitan  a  función  como  institucións  educativas  e
transmisoras de coñecemento por medios alternativos aos presenciais.
O uso dos elementos expostos deseñados para un uso táctil por parte
do visitante estará inhabilitado.
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Visitas guiadas

a. As visitas de grupos serán dun máximo de ata 25 persoas, incluído o
monitor ou guía,  e deberanse establecer as medidas necesarias para
procurar  a  distancia  de  seguridade  interpersoal  durante  o
desenvolvemento da actividade e o uso de máscara.

b. Na  medida  do  posible  estableceranse  percorridos  obrigatorios  para
separar  circulacións  ou  organizar  horarios  de  visitas  para  evitar
aglomeracións  de  visitantes  e  evitar  interferencias  entre  distintos
grupos ou visitas.

Navegacións

a. Celebración de eventos de carácter deportivo

• A organización dos eventos deportivos recollidos no artigo 22 da
Lei 3/2012, do 2 de abril,  do deporte de Galicia,  axustarase aos
requirimentos establecidos pola normativa sectorial en vigor.

• Os  organizadores  de  eventos  deportivos  deberán  contar  cun
protocolo específico no ámbito do COVID-19, que será trasladado
á  autoridade  competente  e  deberá  ser  comunicado  aos
participantes.  Deberán  incluírse  no  dito  protocolo  as  medidas
necesarias  para  procurar  manter  a  distancia  de  seguridade
interpersoal  con  e  entre  os  espectadores  e  a  utilización  de
medidas  de  protección  física  con  uso  de  máscara  por  parte
destes.

Pesca fluvial e mar  ítima, deportiva e recreativa  

a. Está  permitida  a  práctica  da  pesca  fluvial  e  marítima,  deportiva  e
recreativa,  en todas as súas modalidades,  sempre que se respecte a
distancia de seguridade interpersoal ou, na súa falta, se utilicen medidas
alternativas de protección física con uso de máscara.

b. Non se compartirán utensilios de pesca, nin trebellos de comida ou de
bebida.
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II. Normativa  recollida  na  RESOLUCIÓN  do  25  de  xuño  de  2020,  da
Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Sanidade,  polo  que  se
introducen  determinadas  modificacións  nas  medidas  de  prevención
previstas no Acordo do 12 de xuño de 2020 (apartado I).

Obrigatoriedade do uso de máscaras

Será obrigatorio o uso de máscaras:

• Sempre que se transite ou se estea en movemento pola vía pública
e en espazos ao aire libre e, pola concorrencia doutras persoas,
non se poida garantir en todo momento, atendidos o número de
persoas e as dimensións do lugar, o mantemento da distancia de
seguridade.

• Sempre que se estea en espazos pechados de uso público ou que
se encontren abertos ao público e se poida concorrer no mesmo
espazo con outras persoas usuarias. Exceptúanse os supostos en
que se poida permanecer sentado se por parte da persoa titular do
espazo  se  adoptan medidas  que garantan en  todo  momento  o
mantemento da distancia de seguridade interpersoal.

• O  tipo  de  máscara  que  se  debe  empregar  non  deberá  estar
provista de válvula exhalatoria.

Concertos e espectáculos. Modificación

a. Coros e agrupacións vocais

• Nas actuacións de coros e agrupacións vocais deberá asegurarse
que  se  respecte  en  todo  momento  a  distancia  de  seguridade
interpersoal entre os integrantes do coro e de 3 metros entre estes
e o público.

• Será obrigatorio o uso de máscara durante toda a actuación.

b. Orquestras e outras agrupacións musicais

• Durante a actuación e os ensaios das agrupacións musicais, as
persoas integrantes deberán manter a distancia de seguridade e,
se non fose posible, reducirase o número de compoñentes.

• Todos  os  compoñentes  da  agrupación  musical  que  non  sexan
intérpretes de instrumentos de vento ou vocalistas deberán levar
máscara durante toda a actuación ou ensaio. Os vocalistas e os
intérpretes de instrumentos de vento só quitarán a máscara no
momento  da  súa  intervención  vocal  evitando  situarse  enfronte
doutros intérpretes e recomendándose o uso doutros elementos
como pantallas ou anteparos de separación.

• Recoméndase  limpar  e  desinfectar  con  maior  periodicidade  os
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chans dos espazos de actuación ou ensaio con instrumentos de
vento.

L  udotecas infantís.   Modificación

• Poderanse  realizar  actividades  de  tempo  libre  destinadas  á
poboación infantil e xuvenil, cando estas se leven a cabo ao aire
libre, sempre que se limite o número de participantes ao 75% da
súa asistencia máxima habitual, cun máximo de 250 participantes,
incluídos os monitores.

• Cando estas actividades se realicen en espazos pechados, non se
deberá  superar  o  75%  da  capacidade  máxima  do  recinto,  cun
máximo de 150 participantes, incluídos os monitores.

C  elebración das competicións deportivas federadas e dos eventos deportivos  
en espazos abertos e con acompañamento de público

• A  celebración  das  competicións  deportivas  federadas  e  de
eventos deportivos en espazos abertos e con acompañamento de
público tales como remo e similares,  deberá ser aprobada pola
autoridade  municipal  correspondente,  ou,  se  transcorresen  por
máis  dun  termo  municipal,  pola  autoridade  autonómica
competente.  Nestes  casos,  con  carácter  previo  á  celebración,
delimitarase o espazo ou itinerario e a asistencia de público estará
limitada  a  un máximo de  1.000  persoas.  Procurarase  manter  a
distancia  de  seguridade  interpersoal  entre  os  participantes  e  o
público asistente e o uso de máscara será obrigatorio para todo o
público asistente.

• Con  relación  aos  participantes  no  caso  de  competicións
deportivas federadas,  estarase  ao  disposto  nos  respectivos
protocolos federativos (Secretaria Xeral do Deporte) e no caso dos
eventos  deportivos  ao  disposto  no  respectivo  protocolo  do
organizador.

F  estas e eventos populares  

• As  festas  e  outros  eventos  populares  poderán  iniciar  a  súa
actividade,  sempre  que  se  respecte  unha  capacidade  máxima
dunha persoa por cada 3 m² cadrados da superficie útil do recinto,
ata un máximo de 1.000 persoas para os espazos cunha superficie
útil  menor  ou  igual  a  8.000  m²  cadrados.  No  caso  de  que  a
superficie útil do recinto sexa superior aos 8.000 m² cadrados, o
límite  máximo será  de  2.000  persoas,  sempre  que se manteña
unha persoa por cada 3 m² cadrados de superficie.

• Deberase  acoutar  o  espazo  destinado  ao  evento  e  establecer
puntos  diferenciados  para  a  entrada  e  saída  do  recinto,  que
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deberán estar identificados con claridade. Estableceranse controis
de capacidade nas entradas e saídas do recinto e adoptaranse as
medidas necesarias para evitar aglomeracións.

• No  caso  en  que  exista  un  escenario,  deberase  establecer  un
perímetro cercado con 4 m² de distancia entre o escenario e o
público.  En  ningún  caso  se  permitirá  o  acceso  de  persoas  do
público ao escenario.

• Tanto  os  asistentes  como  o  persoal  de  organización  deberán
portar máscara obrigatoriamente e lembraráselles aos asistentes,
por  medio  de  carteis  visibles  e  mensaxes  de  megafonía,  a
devandita  obrigatoriedade,  así  como  as  normas  de  hixiene  e
prevención.

• Disporanse  dispensadores  de  solución/xel  hidroalcólico  ou
antisépticos nos puntos de entrada e saída do recinto, así como en
diferentes puntos dentro do recinto (tales como establecementos
de restauración, aseos e postos de venda de produtos).

• A celebración  de  romarías,  desfiles,  exhibicións  ou  actividades
similares en espazos abertos e con acompañamento de público
deberá  desenvolverse  nas  condicións  que  deberá  determinar  a
autoridade municipal correspondente. Nestes casos, con carácter
previo  á  celebración,  delimitarase  o  espazo  ou  o  itinerario  e  a
asistencia  de  público  estará  limitada  a  un  máximo  de  1.000
persoas.  Procurarase  manter  a  distancia  de  seguridade
interpersoal entre os participantes entre si e co público asistente,
e o uso de máscara será obrigatorio para os participantes e para o
público asistente.

E  xcepción extraordinaria ás limitacións de capacidade e asistencia en eventos  
ou actividades multitudinarias

Excepcionalmente,  poderán  superarse  os  límites  de  capacidade  e
asistencia  en  eventos  ou  actividades  multitudinarias  logo  de
autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, atendendo á evolución
da situación epidemiolóxica, ás concretas medidas organizativas e de
seguridade  propostas  e  aos  riscos  de  contaxio.  A  solicitude  dos
organizadores  da  actividade,  deberá  ir  acompañada  dun  plan  de
prevención  de  contaxios  de  acordo  cos  criterios  sinalados  no
documento  de  recomendacións  para  eventos  e  actividades
multitudinarias  no  contexto  da  nova  normalidade  por  COVID-19  en
España (17 de xuño de 2020), do Centro de Coordinación de Alertas e
Emerxencias Sanitarias da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e
Innovación,  do  Ministerio  de  Sanidade,  ou  aqueloutros  que  o
desenvolvan.
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III. Normativa  recollida  na  RESOLUCIÓN  do  17  de  xullo  de  2020,  da
Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Sanidade,  pola  que  se
introducen  determinadas  modificacións  nas  medidas  de  prevención
previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de
2020 (apartado I).

a. D  istancia de seguridade interpersoal  

• Deberá  cumprirse  a  medida  de  mantemento  da  distancia  de
seguridade interpersoal de polo menos 1,5 metros ou, na súa falta,
medidas alternativas de protección física con uso de máscara e de
hixiene adecuadas.

• O  uso  de  máscara  será  obrigatorio,  aínda  que  se  manteña  a
distancia  de  seguridade  interpersoal  indicada,  nos  termos
previstos a continuación.

b. O  brigatoriedade do uso de máscaras  

• Para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso da
máscara en todo momento, tanto cando se estea na vía pública e
en  espazos  ao  aire  libre  como  cando  se  estea  en  espazos
pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público,
aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal
de 1,5 metros.

• Para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso de
máscara nos medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús ou
por  ferrocarril,  así  como  nos  transportes  públicos  e  privados
complementarios  de  viaxeiros  en  vehículos  de  ata  9  prazas,
incluído o condutor.

c. Excepcións á obriga de uso da máscara  

O uso de máscara non será exixible nos seguintes supostos:

• Persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade
respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou
que,  pola  súa  situación  de  discapacidade  non  dispoñan  de
autonomía  para  quitar  a  máscara  o  que  fagan  inviable  a  súa
utilización.

• Nos  vehículos  de  turismo,  cando  todas  as  persoas  ocupantes
convivan no mesmo domicilio.

• Nas praias e piscinas,  durante o baño e mentres se permaneza
nun espazo determinado, sen desprazarse, e sempre que se poida
garantir o respecto da distancia de seguridade interpersoal entre
todas as persoas usuarias non conviventes. Será obrigatorio o uso
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de  máscara  para  os  accesos,  desprazamentos  e  paseos  nas
praias e piscinas.

• Nos  establecementos  de  hostalaría  por  parte  dos  clientes
exclusivamente no momento específico do consumo.

• Nos  buques  e  embarcacións  de  transporte  de  competencia
autonómica, no interior dos camarotes.

• No  caso  de  exercicio  de  deporte  individual  ao  aire  libre,
exclusivamente  durante  a  realización  da  práctica  deportiva  e
sempre  que  poida  garantirse  o  mantemento  da  distancia  de  2
metros con outras persoas non conviventes.

Recomendación:  Nos  espazos  abertos  ou  pechados,  de  uso  privado,
recoméndase o  uso de  máscara,  no caso de  reunións ou de posible
confluencia de persoas non conviventes, aínda que se poida garantir o
mantemento da distancia de seguridade interpersoal.

d. P  esca fluvial e marítima, deportiva e recreativa  

• Está permitida a práctica da pesca fluvial e marítima, deportiva e
recreativa, en todas as súas modalidades, sempre que se respecte
a distancia de seguridade interpersoal ou, na súa falta, se utilicen
medidas alternativas de protección física. O uso de máscara será
obrigatorio,  aínda  que  se  manteña  a  distancia  de  seguridade
interpersoal indicada.

e. Festas e eventos populares (  engadido)

• Queda expresamente prohibido o consumo de bebidas alcohólicas
na vía  pública,  parques e  prazas públicas e  noutros lugares de
tránsito público.

• Esta  prohibición  non  será  aplicable  no  caso  de  consumo  en
terrazas ou  con ocasión de festas e  verbenas populares  ou de
actividades ou eventos que conten co título habilitante que sexa
preciso  en  cada  caso,  debendo  garantirse  as  medidas  de
prevención recollidas neste acordo e as  que poidan adoptar  as
autoridades sanitarias competentes que resulten de aplicación.
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