
1

Desde  o  Concello  de  Ames,  facemos  un  chamamento  ao  autoconfinamento e
solicitamos da nosa veciñanza, que limite toda saída do fogar que non sexa impres-
cindible, nin fagan desprazamentos fóra do noso concello, salvo aqueles que sexan
necesarios e debidamente xustificados, limitando así ao máximo á súa vida social.

Todas as recomendacións, ofrecese tendo en conta o número de casos positivos
no Concello de Ames, que en data 14 de xaneiro de 2021, ascende aos 143 contaxia-
dos/as.

Sigamos cumprindo de xeito estricto todas as medidas de prevención da COVID19.

Medidas adoptadas pola Xunta de Galicia que afectan a Ames:

A Xunta de Galicia, en virtude das súas competencias publicou en data 13 de  xaneiro de
2021 o DECRETO 3/2021, do 13 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do
3 de decembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no terri -
torio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición
de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do
25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de
infeccións causadas polo SARS-CoV-2 e ORDE do 13 de xaneiro de 2021 pola que se
modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de preven-
ción específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do
COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.Deste xeito a nova regulación, dende as
00.00 horas do 15 de xaneiro de 2021 no Concello de Ames o seguinte.

Liberdade de entrada e saída

Queda restrinxida a entrada e a saída de persoas do ámbito territorial delimitado de forma
INDIVIDUAL polo Concello de Ames.

Deste xeito, a veciñanza de amesá tan só poderá moverse dentro do termo municipal, sin
saír do mesmo.

Quedan  exceptuados  das  anteriores  limitacións  aqueles  desprazamentos,
adecuadamente xustificados, que se produzan por algún dos seguintes motivos:

a) Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.

b) Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, empresariais, institucionais, sindicais e
de representación de traballadores ou legais.

c) Asistencia a centros universitarios, docentes e educativos, incluídas as escolas de edu-
cación infantil.
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d) Retorno ao lugar de residencia habitual ou familiar.

e) Asistencia e coidado, incluído o acompañamento, a maiores, menores, dependentes,
persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.

f)  Desprazamento  a  entidades  financeiras  e  de  seguros  ou  estacións  de  servizo  en
territorios limítrofes.

g) Actuacións requiridas ou urxentes ante os órganos públicos, xudiciais ou notariais.

h) Renovacións de permisos e documentación oficial, así como outros trámites administra-
tivos inaprazables.

i) Realización de exames ou probas oficiais inaprazables.

j) Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

k) Calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acreditada.

(Decreto 3 de decembro)

Restrición da mobilidade nocturna (TOQUE DE QUEDA)

MODIFICACIÓN IMPORTANTE

Durante o período comprendido entre as 22.00 e as 6.00 horas, as persoas unicamente
poderán circular polas vías ou espazos de uso público para a realización das seguintes
actividades:

a) Adquisición de medicamentos, produtos sanitarios e outros bens de primeira necesida-
de.

b) Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.

c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urxencia.

d) Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, empresariais, institucionais ou legais.

e) Retorno ao lugar de residencia habitual, tras realizar algunhas das actividades previs-
tas neste punto.

f) Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou
persoas especialmente vulnerables.
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g) Por causa de forza maior ou situación de necesidade.

h) Calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acreditada.

i) Abastecemento en gasolineiras ou estacións de servizo, cando resulte necesario para a
realización das actividades previstas nos parágrafos anteriores.

Restrición ás agrupacións de persoas

Recoméndase restrinxir ao máximo a interacción social e que os encontros queden limita-
dos unicamente á unidade de convivencia. 

En Ames, a permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público, tanto pecha-
dos como ao aire libre, quedará condicionada a que non se supere o número máximo de
catro persoas, agás que se trate de persoas conviventes. A permanencia de grupos de
persoas en espazos de uso privado quedará condicionada a que non se supere o número
máximo de catro persoas, agás que se trate de persoas conviventes.

A limitación prevista neste punto non será de aplicación no caso de actividades laborais,
institucionais, empresariais, profesionais, sindicais, de representación de traballadores e
administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupaci-
onais, así como no caso da práctica do deporte federado, sempre que se adopten as me-
didas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.

Limitación temporal  da entrada e saída de persoas no territorio da Comunidade
Autónoma  de Galicia

Entre o día 23 de decembro de 2020  ás 00.00 horas e o día 1 de febreiro de 2021  ás
00.00 horas, establécese unha limitación de entrada e saída na Comunidade Autónoma
de Galicia,  salvo  para  aqueles  desprazamentos,  adecuadamente  xustificados,  que  se
produzan por algún dos motivos previstos no número 3 do punto primeiro deste decreto.

Parques infantis, biosaudables e pistas deportivas ao aire libre

Os  parques  infantís,  parques  biosaudables,  zonas  deportivas,  pistas  skate  de  Ames
permanecerán pechados ata que se observe unha melloría da situación sanitaria.

Hostalaría e restauración

Non está permitido o consumo no interior. Nas terrazas ao aire libre, limitación ao 50 %
das mesas.
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A ocupación máxima será de 4 persoas por mesa ou agrupación de mesas, respectando a
distancia mínima de seguridade interpersoal entre as mesas.

Horario do peche ao público: 18:00 horas ( Orde do DOG n.º 260-Bis do 29 de decembro
do 2020).

Non  obstante,  poder  á  n  prestar  servizos  de  entrega  a  domicilio  ou  para  a  s  ú  a  
recollida no local e consumo a domicilio. A permanencia nestes establecementos
deber  á   ser a estritamente necesaria. En todo caso, evitaranse aglomeració  ns e con  -  
trolarase que  consumidores  e  empregados mante  ñan a  distancia  de seguridade  
establecida co fin de evitar posibles contaxios.

Establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profe-
sionais abertos ao público 

Os establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profesio-
nais abertos ao público que non formen parte de centros ou parques comerciais  non
poder  á  n superar o cincuenta por cento da s  ú  a capacidade total.   

Os establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos pro-
fesionais abertos ao público que non formen parte de centros ou parques comerci-
ais deberán pechar ao público ás 21:30 horas, salvo que teñan fixado de acordo coa
normativa vixente un horario inferior

Parques comerciais

Os establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profesio-
nais abertos ao público situados en centros e parques comerciais non poderán superar
o trinta por cento da súa capacidade total.

No caso de establecementos ou locais distribuídos en varios andares,  a presenza de
clientes en cada un deles deberá gardar esta mesma proporción.

Para estes efectos, entenderase por centros e parques comerciais, os establecementos
comerciais de carácter colectivo definidos no número 2 do artigo 23 da Lei 13/2010, do 17
de decembro, do comercio interior de Galicia.

Non se permitirá a permanencia de clientes nas zonas comúns excepto para o tránsi-
to entre os establecementos, salvo na actividade de hostalaría e restauración que se leve
a cabo nas ditas zonas, a cal se deberá axustar ao previsto especificamente para estas
actividades.

A capacidade das zonas comúns dos centros e parques comerciais queda limitada ao 30
%. Queda prohibida a utilización de zonas recreativas, como poden ser zonas infantís, lu-
dotecas ou áreas de descanso, que deben permanecer pechadas.
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Os establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profesio-
nais abertos ao público situados en centros e parques comerciais deberán pechar ao
público ás 21:30 horas, salvo que teñan fixado de acordo coa normativa vixente un hora-
rio inferior.

Mercados que desenvolven a súa actividade na vía pública

Suspendese  o  mercado  ámbulante  que  se  celebra  os  sábados  en  Bertamiráns
(Decreto de alcaldía de data 13 de xaneiro de 2021)

Actividades e instalacións deportivas

A práctica da actividade física e deportiva non federada, ao aire libre, poderá realizarse
de forma individual ou colectivas ata un máximo de catro persoas sexan ou non conviven-
tes, excluído o monitor.

Nas instalacións e centros deportivos poderase realizar actividade deportiva de forma
individual ou colectiva cun máximo de catro persoas sexan ou non conviventes , excluído
o monitor, sen contacto físico, e sempre que non se supere o cincuenta por cento da ca-
pacidade máxima permitida. Deberanse establecer as medidas necesarias para procurar
a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade.

Celebración de eventos deportivos, competicións deportivas con público, activida-
des en cines, teatros, auditorios, congresos e outros eventos, circos de toldo e es-
pazos similares, así como en recintos ao aire libre e noutros locais e establecemen-
tos destinados a espectáculos públicos e actividades recreativas.

A celebración de eventos deportivos, competicións deportivas con público, actividades en
cines, teatros, auditorios, congresos e outros eventos, e espazos similares, así como en
recintos ao aire libre e noutros locais e establecementos destinados a espectáculos públi-
cos e actividades recreativas, poderán desenvolverse con público sempre que este per-
maneza sentado e que a capacidade se calcule, dentro da  capacidade permitida, de
forma que se garde sempre a distancia mínima de seguridade de 1,5 m. nas catro di-
reccións entre os asistentes, salvo que se trate de persoas conviventes, cun límite má-
ximo de 250 persoas para lugares pechados e de 500 se se trata de actividades ao
aire libre.

O establecido anteriormente, tamén será  de aplicación para reunións profesionais, xuntas
de comunidades  de propietarios e eventos similares.

Deberán realizarse tarefas de ventilación nas instalacións cubertas por espazo de
polo menos 30 minutos ao comezo e ao final de cada xornada, así como de forma
frecuente durante esta e obrigatoriamente ao finalizar cada actividade. No caso da
utilización de sistemas de ventilación mecánica, deberá aumentarse a subministración de
aire fresco e non se poderá empregar a función de recirculación do aire interior.
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Deberá existir un rexistro de asistentes ao evento e custodiar este durante un mes
despois do evento, coa información do contacto dispoñible para as autoridades sa-
nitarias, cumprindo coas normas de protección de datos de carácter persoal.

Deberán intensificarse as medidas de limpeza e desinfección das instalacións con produ-
tos debidamente autorizados e rexistrados.

Bibliotecas

Nas bibliotecas e outros equipamentos culturais, tanto de titularidade pública como priva-
da,  poderán  realizarse  actividades  presenciais  sen  superar  o  cincuenta  por  cento  da
capacidade máxima permitida.

No caso de realizarse actividades culturais nestes espazos en grupos, so poderán ter
como máximo catro persoas, sexa ou non conviventes, excluído o monitor ou guía.

Uso de espazos públicos

Os centros cívicos e sociais poderán realizar a súa actividade sempre que se limite a súa
capacidade total ao cincuenta por cento e que se extremen as medidas de protección nas
actividades socioculturais de tipo grupal que se realizan neles cun máximo de 4 persoas,
sexan ou non conviventes, e incluído o monitor ou guía para as actividades grupais.

Deberán adoptarse as medidas que coadxuven no control das agrupacións de persoas en
lugares públicos, e das actividades prohibidas relacionadas co consumo de bebidas al-
cohólicas en parques e noutros lugares de tránsito público, polos riscos que presenta para
a saúde pública, relacionados coa aglomeración incontrolada de persoas e coa ausencia
ou relaxación de medidas de seguridade e de distanciamento persoal.  Recoméndase o
peche dos parques públicos e espazos similares a partir das 22.00 horas ata as 6.00
horas.

Centros de lecer infantil

PECHADOS

Salóns de xogo

PECHADOS

Actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil

Ao aire libre: o limite de participantes ao 50% da súa asistencia máxima habitual, cun má-
ximo de 50 participantes, excluidos os monitores.
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Cando estas actividades se realicen en espazos pechados, non se deberá superar o 50%
da capacidade máxima do recinto, cun máximo de 25 participantes, excluidos os monito-
res.

As actividades deberán realizarse en grupos de ata 4 persoas participantes, sexan ou non
conviventes excluidos os monitores. Os grupos deberán traballar sen contacto entre eles. 

Actividades turísticas

Poderán realizarse actividades de turismo, organizadas por empresas habilitadas para
iso, e a actividade de guía turístico, para grupos de ata un máximo de 4 persoas, sexan
ou non conviventes, excluído o monitor ou guía, e deberán establecerse as medidas ne-
cesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento
da actividade, excepto no caso de persoas conviventes.
 
Albergues turísticos.

Na modalidade de aloxamento turístico de albergue permitirase unha capacidade máxima
do cincuenta por cento da máxima permitida.

Condicións para ocupación de zonas comúns de hoteis e aloxamentos turísticos

Zonas comúns dos hoteis e aloxamentos turísticos: 50% da súa capacidade.

As actividades de animación ou clases grupais deberán deseñarse e planificarse cunha
capacidade máxima de catro persoas, sexan ou non conviventes, excluídos os monitores,
e deberanse establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade
interpersoal durante o desenvolvemento da actividade, excepto no caso de persoas convi -
ventes.

Actividades en academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado e
centros de formación e actividade formativa xestionada ou financiada pola Adminis-
tración autonómica en centros e entidades de formación.

A actividade que se realice nestes centros poderá impartirse dun modo presencial sempre
que non se supere unha capacidade do cincuenta por cento respecto do m  á  ximo permiti  -  
do.

Velorios e enterros.

Os velorios poderán realizarse en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas, debida-
mente habilitadas, cun límite máximo, en cada momento, de vinte e cinco persoas en 
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espazos ao aire libre ou de dez persoas en espazos pechados, sexan ou non convi-
ventes.

A participación na comitiva para o enterramento ou despedida para cremación da persoa
falecida restrínxese a un máximo de  vinte e cinco persoas, entre familiares e achega
dos, sexan ou non conviventes, ademais, de ser o caso, do ministro de culto ou persoa
asimilada da confesión respectiva para a práctica dos ritos funerarios de despedida do
defunto.

Lugares de culto

A asistencia a lugares de culto non poder  á   superar 1/3 da s  ú  a capacidade   e deberase ga-
rantir, en todo caso,  o mantemento da distancia de seguridade de 1,5 mentros entre as
persoas asistentes. A capacidade máxima deberá  publicarse en lugar visible do espazo
destinado ao culto.

Non se poderá utilizar o exterior dos edificios nin a vía pública para a celebración de actos
de culto.

Deberán establecerse medidas para ordenar e controlar as entradas e saídas aos lugares
de culto para evitar aglomeracións e situacións que non permitan cumprir coa distancia de
seguridade.

Transporte

As condicións de capacidade dos vehículos  que realicen servizos colectivos de transporte
de viaxeiros de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, isto é, o transporte en
autobús –de carácter interurbano e urbano, sexa de uso xeral, de uso especial ou discre-
cional–, quedan establecidas do seguinte modo:

a) Nos vehículos que dispoñan de asentos, poderase ocupar a totalidade dos asentos.
Deberase manter a máxima separación entre as persoas usuarias cando o nivel de ocu-
pación o permita.

b) Nos vehículos que teñan autorizadas prazas de pé, procurarase que as persoas man-
teñan entre si a máxima distancia posible, e establécese como límite de ocupación máxi-
ma a dunha sexta parte das prazas de pé.

2. Como medidas adicionais aplicables aos modos de transporte previstos no número 1
establécense as seguintes:

a) Durante toda a duración do traxecto, cando esta sexa inferior a dúas horas, as persoas
usuarias non poderán consumir alimentos no interior dos vehículos ou embarcacións e de-
berán, igualmente e na medida do posible, evitar consumir bebidas, conversar ou manter
calquera outro contacto directo con outras persoas ocupantes do dito vehículo ou embar-
cación.

b) Na prestación de servizos colectivos regulares de transporte de viaxeiros de carácter
interurbano, de uso xeral, cando non estean autorizadas prazas de pé, e na prestación de 
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calquera servizo de transporte marítimo en augas interiores da competencia da Comuni-
dade Autónoma de Galicia será  obrigatoria a expedición de billete coa identificación do
servizo concreto de transporte de que se trate e do vehículo ou embarcación que o preste.
Igualmente,  todos os anteriores vehículos  e  embarcacións deberán ter  numerados os
seus asentos de forma clara e visible para as persoas usuarias.
Naqueles  servizos  respecto  dos  cales  non  haxa  unha  asignación  previa  de  asento,
recoméndaselles ás persoas viaxeiras que anoten no seu billete o número de asento que
ocupen e que o conserven durante os 14 días posteriores ao da viaxe.

As  empresas  concesionarias  procurarán  a  máxima  ventilación  do  vehículo,  sen
recirculación do aire, mantendo as fiestras abertas sempre que non se produzan correntes
de aire.

Para tal efecto, os vehículos que realicen varias viaxes en diferentes quendas horarias
deberán  proceder  á  ventilación  deste  antes  de  cada  quenda  e,  sempre  que  sexa
posible,  á súa limpeza e desinfección. En todo caso, realizarase, como mínimo, unha
limpeza diaria, empregando produtos e procedementos previstos no Plan de limpeza e de-
sinfección.

Tanto  as  empresas  concesionarias  coma  as  persoas  usuarias  observarán,  en  todo
momento, as medidas de protección, e o uso da máscara, e as demais medidas de pre-
vención,  evitando  condutas  como  levantarse,  interactuar,  berrar,  compartir
obxectos, tocar superficies comúns, ou outras condutas que poidan xerar risco de
contaxio ou transmisión.
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ACTIVIDADES NON ESENCIAIS QUE PECHAN TEMPORALMENTE 

I. Espectáculos públicos:
I.3. Espectáculos taurinos.
I.4. Espectáculos circenses.
I.6. Espectáculos feirais e de exhibición.
I.7. Espectáculos pirotécnicos.

II. Actividades recreativas:
II.1. Actividades culturais e sociais.
II.3. Actividades de ocio e entretemento.
II.4. Atraccións recreativas.
II.7. Actividades de restauración.
II.8. Actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

III. Establecementos para o público:
III.1. Establecementos de espectáculos públicos:
III.1.4. Circos.
III.1.5. Prazas de touros.
III.1.7. Recintos feirais.
III.2. Establecementos de actividades recreativas:
III.2.1. Establecementos de xogo.
III.2.1.1. Casinos.
III.2.1.2. Salas de bingo.
III.2.1.3. Salóns de xogo.
III.2.1.4. Tendas de apostas.
III.2.2. Establecementos para actividades deportivas:
III.2.2.4. Pistas de patinaxe.
III.2.2.7. Piscinas recreativas de uso colectivo.
III.2.3. Establecementos para atraccións e xogos recreativos:
III.2.3.1. Parques de atraccións e temáticos.
III.2.3.2. Parques acuáticos.
III.2.3.3. Salóns recreativos.
III.2.3.4. Parques multiocio.
III.2.4. Establecementos para actividades culturais e sociais:
III.2.4.5. Salas de concertos.
III.2.6. Establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.
III.2.7. Establecementos de ocio e entretemento.
III.2.7.1. Salas de festas.
III.2.7.2. Discotecas.
III.2.7.3. Pubs.
III.2.7.4. Cafés-espectáculo.
III.2.7.5. Furanchos.

III.2.8. Centros de lecer infantil.

Para máis información pode facer consulta no seguinte teléfono: 662 099 944 ou no
enderezo electrónico gabinete@concellodeames.gal


