
PRINCIPAIS CONDICIÓNS A TER EN CONTA PARA A
FASE 1 DA DESESCALADA QUE COMEZARÁ  A PARTIR

DO DÍA 11 DE MAIO DE 2020

No día de onte,  9  de maio de 2020 publicouse no Boletín  Oficial  do Estado a Orde
SND/399/2020, do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito
nacional, establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do
Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

Tamén  se  indican  as  novas  condicións  para  o  trasnporte  en  vehículos  privados,
publicadas hoxe, 10 de maio de 2020, que se recollen na Orde TMA/400/2020, do 9 de
maio, pola que se establecen as condicións a aplicar na fase I da desescalada en materia
de mobilidade e se fixan outros requisitos para garantir unha mobilidade segura.

LIBERDADE DE CIRCULACIÓN E GRUPOS DE PERSOAS

Poderase circular pola provincia da Coruña, sen prexuízo das excepcións que xustifiquen
o desprazamento a outra parte do territorio  nacional  por motivos sanitarios,  laborais,
profesionais  ou  empresariais,  de  retorno  ao  lugar  de  residencia  familiar,  asistencia  e
coidado de maiores, dependentes ou persoas con discapacidade, causa de forza maior
ou situación de necesidade ou calquera outra de análoga natureza.

Deberán respectarse as medidas de seguridade e hixiene establecidas polas autoridades
sanitarias para a prevención do COVID-19, e, en particular, as relativas ao mantemento
dunha distancia mínima de seguridade de, ao menos, dous metros, ou, na súa falta,
medidas alternativas de protección física, de hixiene de mans e etiqueta respiratoria. Para
estes efectos, os grupos deberían ser dun máximo de dez persoas, excepto no caso
de persoas convivientes.

LUGARES DE CULTO, VELORIOS E ENTERROS

Velorios: Poderanse realizar co límite máximo en cada momento de quince persoas
en espazos ao aire libre,  ou dez persoas en espazos cerrados, sexan ou non convivintes.

Enterros:Restrínxese a un máximo de quince persoas, entre familiares e achegados,
ademais  de,  no  seu  caso,  o  ministro  de  culto  ou  persoa  asimilada  da  confesión
respectiva para a práctica dos ritos funerarios de despedida do defunto.

Lugares  de  culto:  Non  poderá  superar  o  terzo  do  aforo  e  deben  cumprise  as
medidas xerais de seguridade e hixiene



ESTABLECEMENTOS E LOCAIS COMERCIAIS MINORISTAS

Poderá  procederse  á reapertura ao  público  de  todos  os  establecementos  e  locais
comerciais  minoristas  e  de  actividades  de  servizos  profesionais  cuxa  actividade  se
suspendeu tras a declaración do estado de alarma sempre que teñan unha  superficie
útil de exposición e venda igual ou inferior a 400 metros cadrados, con excepción
daqueles que se atopen dentro de parques ou centros comerciais sen acceso directo e
independente desde o exterior, sempre que cumpran todos os requisitos seguintes:

a) Que se reduza ao trinta por cento o aforo total nos locais comerciais. No caso de
establecementos distribuídos en varias plantas,  a presenza de clientes en cada unha
delas deberá gardar esta mesma proporción. En calquera caso, deberase garantir unha
distancia mínima de dous metros entre clientes. Nos locais comerciais nos que non sexa
posible manter dita distancia, permitirase unicamente a permanencia dentro do local dun
cliente.

b) Que se estableza un horario de atención con servizo prioritario para maiores de 65
anos.

c) Que cumpran adicionalmente coas demais medidas establecidas na Orde.

Os establecementos e locais deberán expoñer ao público o aforo máximo de cada local e
asegurar  que o  dito aforo,  así  como a distancia  de seguridade interpersoal  de dous
metros  se  respecte  no  seu  interior.  Para  iso,  os  establecementos  e  locais  deberán
establecer sistemas que permitan o reconto e control do aforo, de forma que este non
sexa superado en ningún momento, e que deberá incluír aos propios traballadores.

CONCESIONARIOS, ITV E CENTROS DE XARDINERÍA E VIVEIROS

Poderán proceder á súa reapertura ao público, mediante a utilización da cita previa, os
concesionarios de automoción, as estacións de inspección técnica de vehículos e os
centros  de  xardinería  e  viveiros  de  plantas  sexa  cal  sexa  a  súa  superficie  útil  de
exposición e venda.

En todo caso, deberase contar coas medidas de hixiene esixibles aos establecementos e
locais con apertura ao  público, as de hixiene e/ou de prevención para o seu persoal
traballador e coas medidas hixiene dos clientes no interior de establecementos e locais
que establece esta Orde.

HOSTALERÍA

Poderá  procederse  á  reapertura  ao  público  das  terrazas  ao  aire  libre  dos
establecementos de hostalería e restauración limitándose ao  cincuenta por cento das
mesas permitidas no ano inmediatamente anterior en base  á  correspondente licenza
municipal.

En todo caso, deberá asegurarse que se mantén a debida distancia física de polo menos
dous metros entre as mesas ou, no seu caso, agrupacións de mesas.



Para os efectos da presente orde consideraranse terrazas ao aire libre todo espazo
non cuberto ou todo espazo que estando cuberto estea rodeado lateralmente por
un máximo de dúas paredes, muros ou paramentos.

A ocupación máxima será de dez persoas por mesa ou agrupación de mesas.

A mesa ou agrupación de mesas que se utilicen para este fin, deberán ser acordes ao
número  de  persoas,  permitindo  que  se  respecten  a  distancia  mínima  de  seguridade
interpersoal.

Deberán contar coas medidas de hixiene e/ou prevención na prestación do servizo en
terrazas establecidas na Orde.

*Publicarase un Bando  con información relativo á cuestión das terrazas.

MERCADILLOS

Poderán proceder  á súa reapertura os  “mercadillos”,  dando preferencia a aqueles de
produtos alimentarios e de primeira necesidade e procurando que sobre os produtos
comercializados  nos  mesmos  se  garanta  a  súa  non  manipulación  por  parte  dos
consumidores. 

En todo caso, garantirase unha limitación ao vinte e cinco por cento dos postos habituais
ou autorizados e unha afluencia inferior a un terzo do aforo habitual. 

DEPORTE

As instalacións deportivas ao aire libre e os centros deportivos do Concello de Ames,
permanecerán pechados para a práctica de actividade deportiva.

HOTEIS E ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS

Poderá  procederse  á  reapertura  ao  público  dos  hoteis  e  aloxamentos  turísticos  que
suspendesen a súa apertura ao público.

Aos  servizos  de  restauración  e  cafeterías  dos  hoteis  e  aloxamentos  turísticos
aplicaráselles con carácter xeral o establecido en canto as condicións para a reapertura
ao público de terrazas dos establecementos de hostalería e restauración. Non obstante,
exclusivamente  para  os  clientes  hospedados,  prestarase  servizo  de  restauración  e
calquera outro servizo que resulte necesario para a correcta prestación do servizo de
aloxamento. Estes servizos non se prestarán nas zonas comúns do hotel ou aloxamento
turístico, que permanecerán cerradas. A prestación destes servizos terá que observar as
medidas e instrucións sanitarias de protección e de distancia de seguridade interpersoal.



TURISMO ACTIVO E NATUREZA

Poderanse realizar actividades de turismo activo e de natureza para grupos dun máximo
de ata dez persoas,  por empresas rexistradas como empresas de turismo activo na
correspondente  administración  competente.  Estas  actividades  concertaranse,
preferentemente, mediante cita previa.

MOBILIDADE NOS VEHÍCULOS PRIVADOS

En data 10 de maio de 2020, publicouse a Orde TMA/400/2020, do 9 de maio, pola que
se establecen as condicións a aplicar na fase I da desescalada en materia de mobilidade
e se fixan outros requisitos para garantir unha mobilidade segura, concretamente na súa
Disposición final primeira dispón, entre outras, as seguintes condicións:

Transporte privado no que viaxen persoas CONVIVINTES

Nos  transportes  privados  particulares e  privados  complementarios  de  persoas  en
vehículos de ata nove prazas, incluído o condutor, poderán viaxar tantas persoas como
prazas  teña  o  vehículo,  sempre  que  todas  residan  no  mesmo  domicilio.  Neste
suposto, non será necesario o uso de máscara. 

Transporte privado no que viaxen persoas NON CONVIVINTES

Nos  transportes  privados  particulares e  privados  complementarios  de  persoas  en
vehículos  de  ata  nove  prazas,  incluído  o  condutor,  cando non todas convivan  no
mesmo domicilio, poderán desprazarse dúas persoas por cada fila de asentos, sempre
que utilicen máscara e respecten a máxima distancia posible entre os ocupantes.

Transporte en motocicletas e ciclomotores

Nas motocicletas, ciclomotores e vehículos categoría L en xeral, que estean provistos
con  dúas  prazas  homologadas  (condutor  e  pasaxeiro),  poden  viaxar  dúas  persoas
sempre que ou leven casco integral con visera, ou utilicen máscara ou que residan no
mesmo domicilio. O uso de luvas será  obrigatorio por parte do pasaxeiro e tamén por
parte  do  condutor  no  caso  de  motocicletas  e  ciclomotores  destinados  ao  uso
compartido. Para estes efectos, serán admitidos as luvas de protección de motoristas.

Vehículos dunha única fila de asentos

Nos vehículos nos que, polas súas características técnicas, unicamente dispóñase dunha
fila  de  asentos,  como no  suposto  de  cabinas  de  vehículos  pesados,  furgonetas,  ou
outros,  poderán viaxar  como máximo dúas  persoas,  sempre  que os  seus ocupantes
utilicen máscaras e garden a máxima distancia posible.
En caso contrario, unicamente poderá viaxar o condutor.


