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MEDIDAS a partir das 00.00 horas do 4 de decembro de 2020 
 
 

RESTRINXIDA ENTRADA/SAÍDA 
REDUCIÓN GRUPOS 

4 PERSOAS MÁX 

AFORO LUG. 

DE CULTO 

NIVEL 

RESTRICIÓNS 

Delimitación territorial conxunta    

Coruña, Culleredo, Arteixo, Oleiros e Cambre non  2 

Pontevedra, Marín e Poio Si  4 

Vigo, Mos, Nigrán e Gondomar Si  3 

Ferrol, Neda e Fene Si  3 

Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa Si  3 

Sanxenxo e O Grove Si  4 

Carballo e A Laracha Si  4 

Cabana de Bergantiños, Coristanco, Malpica de Bergantiños 

e Ponteceso    
Si 

 
3 

Cee, Dumbría e Muxía Si  3 

Meaño, Meis e Ribadumia Si  3 

Concellos    

Lugo Si 33% 3 

Narón Si 33% 4 

Redondela Si 33% 4 

Cangas Si 33% 3 

Ponteareas Si 33% 4 

Lalín Si 33% 3 

O Porriño Si 33% 4 

Moaña Si 33% 4 

Tui Si 33% 4 

Vilalba Si 33% 4 

Cambados Si 33% 4 

As Pontes de García Rodríguez Si 33% 4 

A Guarda Si 33% 3 

Xinzo de Limia Si 33% 3 

Burela non 33% 2 

Silleda non 33% 2 

Oroso Si 33% 3 

Soutomaior non 33% 2 

Vimianzo Si 33% 3 

Vilaboa Si 33% 3 

Cerdedo-Cotobade non 33% 2 

Ponte Caldelas non 33% 2 

Ribadavia Si 33% 3 

Barro non 33% 2 

Laxe non 33% 2 

Resto dos concellos non  Medidas xerais 

 

Excepcións a estas limitacións de desprazamento: 

- tránsito 

- sanitarios ou coidado a dependentes 

- retorno ao fogar/familiar 

- laborais, trámites administrativos inaprazables, requirimentos públicos, xudiciais, notariais 

- educativos, exames ou probas inaprazables 

- desprazamento a entidades financeiras, seguros ou estacións de servizo limítrofes 

- forza maior 

 
 Restrinxida a entrada/saída de Galicia dende as 00.00 h do 4/12/2020  ata as  00.00 h do 9/12/2020 (agás as excepcións anteriores). 

   
 



 

 

 

 

2  
 
 

MEDIDAS EN TODA GALICIA (sen prexuízo das medidas máis restritivas) 
 

Distancia mínima interpersoal de 1,5 metros  

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

 

Grupos máximo 6 persoas en calquera actividade 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) 

 

Aforos ao 50%: 

*Lugares de culto (as limitacións non afectarán ao exercicio privado e individual) 

-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. 
 

*Establecementos comerciais e de servizos (atención preferente a > 75 anos) 

-centros comerciais -> zonas comúns só para tránsito agás hostalaría (33% do aforo), prohibido o uso de zonas recreativas.  

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

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

xestionada ou financiada pola Administración autonómica  
 

*Hostalaría e restauración 

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

- terrazas ao aire libre aforo 75% 

- peche 01:00 h, fin de acceso ás  00:00 horas (sen detrimento dás limitacións horarias de mobilidade) 

*Establecementos de xogo, bingos, etc (peche 00:30h, sen detrimento das limitacións horarias de mobilidade) 

*Zonas comúns de hoteis e aloxamentos turísticos  

*Albergues  
 

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

*Lecer infantil  

*Centro deportivos  

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

*Centros/casetas/puntos de información 

*Centros cívicos e sociais  

*Centros recreativos turísticos ou similares  
 

*Calquera outro establecemento/actividade non sinalado-> (máx 100 persoas espazos pechados, 200 ao aire libre 
 

Outras medidas: 

*Eventos, cines, teatros, auditorios, congresos e outros eventos, circos de toldo e espazos similares, espectáculos públicos e 

actividades recreativas  

-público sempre sentado, capacidade garantindo unha distancia mínima de seguridade entre asistentes de 1,5 m nas catro 

direccións (agás convivintes)   

- máximo de 500 persoas espazos pechados /1000 ao aire libre. 

- se non permanecen sentados en todo momento solicitarase autorización  
 

*Praias -> 4 metros cadrados por usuario 

*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 
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MEDIDAS NO NIVEL DE RESTRICIÓNS 2 
Distancia mínima interpersoal de 1,5 metros  

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

 

Grupos máximo 6 persoas en calquera actividade 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) 

 

Aforos ao 50%: 

*Lugares de culto (consultar na táboa concellos con aforo ao 33%) 

-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. 

 

*Establecementos comerciais e de servizos (atención preferente a > 75 anos) 

-centros comerciais -> zonas comúns só para tránsito agás hostalaría (33% do aforo), prohibido o uso de zonas recreativas.  

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

 

*Centros de ensino privados ou financiada pola Administración autonómica  

*Zonas comúns de hoteis e aloxamentos turísticos  

*Albergues  

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

*Lecer infantil  

*Centro deportivos  

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

*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) 

 

Outras medidas: 

*Eventos, espectáculos, cines, teatros, auditorios, congresos, circos de toldo,etc 

-público sempre sentado, capacidade garantindo unha distancia mínima de seguridade entre asistentes de 1,5 m nas catro 

direccións (agás convivintes)   

- máximo de 500 persoas espazos pechados /1000 ao aire libre. 

- se non permanecen sentados en todo momento solicitarase autorización  

 

*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 

 

*Hostalaría e restauración aforo interior 40% consumo sentado en mesa, prohibido en barra 

- terrazas ao aire libre aforo 50% 

- peche 01:00 h, fin de acceso ás  00:00 horas (atención ás limitacións horarias de mobilidade) 

*Establecementos de xogo, bingos, etc aforo 40% (peche 00:30h, sen detrimento das limitacións horarias de mobilidade) 
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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 en calquera actividade 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) 
 

Aforos ao 50%: 

*Lugares de culto (consultar na táboa concellos con aforo ao 33%) 

-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. 
 

*Establecementos comerciais e de servizos (atención preferente a > 75 anos) 

-centros comerciais -> zonas comúns só para tránsito agás hostalaría (33% do aforo), prohibido o uso de zonas recreativas.  

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

*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  

*Centro deportivos  

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

*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) 
 

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 
 

*Hostalaría e restauración aforo 30% no interior 

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

- terrazas ao aire libre aforo 50% 

- centros sanitarios ou de traballo aforo 50% 

- peche oa público ás 17:00 h (poderase seguir para entrega a domicilio ou recollida no local) 

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

*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 

 

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

MEDIDAS NO NIVEL DE RESTRICIÓNS 3 
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MEDIDAS NO NIVEL DE RESTRICIÓNS 4 
 
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 en calquera actividade 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) 

 

Aforos ao 50%: 

 

*Lugares de culto (consultar na táboa concellos con aforo ao 33%) 

-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. 

 

*Establecementos comerciais e de servizos (atención preferente a > 75 anos) 

-centros comerciais -> zonas comúns só para tránsito agás hostalaría (33% do aforo), prohibido o uso de zonas recreativas.  

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

 

*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... 

*Centro deportivos  

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

*Centros/casetas/puntos de información 

 

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 

 

*Eventos, cines, teatros, auditorios, congresos  

-público sempre sentado, capacidade garantindo unha distancia mínima de seguridade entre asistentes 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  

 

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

 

PECHE TEMPORAL DAS SEGUINTES ACTIVIDADES : 

1. Espectáculos públicos  

-taurinos         - circenses  

- feirais e de exhibición  - pirotécnicos 

2. Actividades recreativas culturais e sociais, de lecer e entretemento, restauración, zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas, 

atraccións recreativas 

 

(pax. seguinte) 
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3. Establecementos de espectáculos públicos. 

- Circos 

-Prazas de touros 

- Recintos feirais 

4. Establecementos de actividades recreativas. 

- Establecementos de xogo - Casinos 

- Salas de bingo   - Salóns de xogo 

- Tendas de apostas 

5. Establecementos para actividades deportivas. 

-Pistas de patinaxe 

-Piscinas recreativas de uso colectivo. 

6 Establecementos para atraccións e xogos recreativos. 

- Parques de atraccións e temáticos 

- Parques acuáticos 

- Salóns recreativos 

- Parques multiocio 

7. Establecementos para actividades culturais e sociais 

-Salas de concertos. 

8. Establecementos de restauración. 

- Restaurantes  - Salóns de banquetes 

-Cafetarías  - Bares 

* interior de restauración pechado ao público, poderán abrir as terrazas cun aforo do 50 % ata as 17.00 horas. Permitidos servizos 

de entrega a domicilio ou recollida no local 

* establecementos de restauración de centros sanitarios ou de traballo poderán manter o servizo ao 50% do aforo, consumo 

sentado na mesa, máximo 4 persoas por grupo 

 

9. Establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas. 

10. Establecementos de lecer e entretemento. 

- Salas de festas  - Discotecas 

- Pubs   - Cafés-espectáculo 

- Furanchos 

11. Centros de lecer infantil. 

 

 

PODERÁN CONTINUAR ABERTOS: 

1. Espectáculos cinematográficos, teatrais, musicais e deportivos. 

2. Actividades recreativas deportivas 

3. Establecementos abertos ao público: 

- Cine   - Teatro 

- Auditorios  - Museos 

- Bibliotecas  - Salas de conferencias 

- Salas polivalentes. 

- Establecementos de espectáculos deportivos. 

. Estadios   . Pavillóns  

. Recintos   . Ximnasios 

. Piscinas de competición 

  


