
                                                                 

                                                             

Medidas adoptadas pola Xunta de Galicia que afectan a Ames:

A Xunta  de Galicia,  actualiza as medidas vixentes  de prevención da situación epidemiolóxica
derivada da COVID19, con entrada en vigor ás 00.00 horas do día 10.04.2021.

PRINCIPAIS RESTRICIÓNS VIXENTES A DATA 19 DE MARZO DE 2021:

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

Obrigatoriedade do uso de máscaras
Será obrigatorio  o  uso da máscara  nas condicións  establecidas  no número 1.3  do anexo do
Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a
fase III do Plan para a transición a unha nova normalidade, na redacción vixente, coas regras
especiais seguintes:

1º) A obriga de uso de máscara será exixible en todo momento durante a realización da práctica
deportiva individual ao aire libre.

2º) No caso particular de consumo de tabaco ou de cigarros electrónicos, ou alimentos e bebidas,
na vía pública ou en espazos ao aire libre, só se poderá exceptuar a obriga de uso de máscara, e
exclusivamente durante o indicado consumo, sempre que a persoa o efectúe parada e fóra dos
lugares  habituais  de  circulación  dos  viandantes,  de  tal  xeito  que,  tendo  en  conta  a  posible
concorrencia  de  persoas  e  as  dimensións  do  lugar,  poida  garantirse  o  mantemento,  en  todo
momento, da distancia de dous metros con outras persoas. O anterior será aplicable tamén para o
uso de calquera dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de auga, cachimbas e asimilados.

Liberdade de entrada e saída do municipio de Ames

Está permitida a mobilidade dentro da Comunidade da Autónoma por todos os Concellos excepto
a entrada e saída dos seguintes municipios: 

1. O Grove
2. A Pobra do Caramiñal
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Tan só se poderá entrar nestes Concellos nos seguintes casos:

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 educación
infantil.

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 administrativos
inaprazables.

i) Realización de exames ou probas oficiais inaprazables.

j) Coidado de hortas e animais.

k) Asistencia a academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado e centros de
formación.

l) Desprazamento a establecementos comerciais polo miúdo de alimentación, bebidas, produtos e
bens  de  primeira  necesidade  en  territorios  limítrofes  cando  non  exista  alternativa  no  propio
concello.

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

n) Adestramentos ou competicións de ámbito federado profesional ou non profesional permitidos
pola Orde da Consellería de Sanidade, do 17 de marzo de 2021, pola que se establecen medidas
de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada
da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. Para estes efectos, a Secretaría Xeral para o
Deporte  poderá  establecer  requisitos,  condicións  e  limitacións  aos  desprazamentos
correspondentes á actividade deportiva federada de ámbito autonómico.

ñ) Calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acreditada.
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Non estará sometida a restrición ningunha a circulación en tránsito a través dos ámbitos territoriais
en que resulten de aplicación as limitacións establecidas.

En todo caso, recoméndase limitar a mobilidade o máximo posible.

Restrición da mobilidade nocturna (TOQUE DE QUEDA)

No período comprendido entre as 22.00 e as 6.00 horas as persoas unicamente poderán circular
polas vías ou espazos de uso público para realizar as seguintes actividades:

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

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 previstas neste
punto.

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

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
En Ames limítarase a permanencia de grupos de persoas a un máximo de catro en espazos
pechados, e de seis en espazos abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou privado, agás
que se trate de convivintes. No caso de agrupacións en que se inclúan tanto persoas conviventes
como persoas non conviventes,  o número máximo destas será de catro ou seis persoas en
función de si se reúnen en espazos pechados ou abertos.

As limitacións establecidas exceptúanse nos seguintes supostos e situacións:

a) As persoas que viven soas, que poderán formar parte dunha única unidade de convivencia
ampliada. Cada unidade de convivencia pode integrar soamente unha única persoa que viva soa.

b) A reunión de persoas menores de idade cos seus proxenitores, no caso de que estes non

3



                                                                 

                                                             

convivan no mesmo domicilio.

c) A reunión de persoas con vínculo matrimonial ou de parella cando estes vivan en domicilios
diferentes.

d) A reunión para o coidado, a atención, a asistencia ou o acompañamento a persoas menores de
idade, persoas maiores ou dependentes, con discapacidade ou especialmente vulnerables.

e)  No  caso  de  actividades  laborais,  institucionais,  empresariais,  profesionais,  sindicais,  de
representación  de  traballadores  e  administrativas,  actividades  en  centros  universitarios,
educativos,  de formación e ocupacionais,  así  como no caso da práctica do deporte federado,
sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.

f) As actividades previstas no anexo da Orde da Consellería de Sanidade, do 17 de marzo de
2021,  pola  que  se  establecen  medidas  de  prevención  específicas  como  consecuencia  da
evolución  da  situación  epidemiolóxica  derivada  da  COVID-19  na  Comunidade  Autónoma  de
Galicia,  respecto  das cales  se  prevexa  a  posibilidade  de  grupos  de persoas  que  non  sexan
conviventes.

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

En todo caso, recoméndase restrinxir ao máximo a interacción social e que os encontros
queden limitados unicamente á unidade de convivencia.

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

Establécese unha limitación de entrada e saída na Comunidade Autónoma de Galicia, salvo para
aqueles desprazamentos, adecuadamente xustificados.

Realización de actos e reunións laborais, institucionais, académicos ou profesionais.

A realización de actos e reunións laborais, institucionais, académicos, profesionais, sindicais, de
representación  de  traballadores  e  administrativas,  actividades  en  centros  universitarios,
educativos, de formación e ocupacional poderanse realizar sempre que se adopten as medidas
previstas  nos  correspondentes  protocolos  de  funcionamento,  ben  que  se  recomenda  que  se
realicen de forma telemática sempre que sexa posible.

En Ames,  poderán realizarse cunha capacidade do cincuenta por cento sempre respectando o
aforo de máximo 75 persoas par lugares pechados e 150 persoas si se trata de actividades ao aire
libre. 

Parques infantis, biosaudables e pistas deportivas ao aire libre

Os parques infantís, parques biosaudables, zonas deportivas, pistas de skate ou espazos de uso
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público ao aire libre similares  están abertos ao público e neles  respectarase unha  capacidade
máxima estimada dunha persoa por cada catro metros cadrados de espazo computable de
superficie do recinto.

Hostalaría e restauración

En  Ames,  os  establecementos  poderán  prestar  servizos  de  recollida  no  local  e  consumo  a
domicilio, de entrega a domicilio, de terraza co setenta e cinco por centro (75 %) da capacidade
máxima permitida con base na correspondente licenza municipal ou do que sexa autorizado para
este ano, no caso de que a licenza sexa concedida por primeira vez, e tamén servizo no interior
cunha ocupación do 50 %. Non se poderá prestar servizo na barra.

En todo caso, deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade interpersoal
entre as mesas ou, de ser so caso, agrupacións de mesas. A ocupación máxima será de catro
persoas por mesa ou agrupación de mesas, no caso de persoas non conviventes.

O horario de peche ao público será ás 21.00 horas. Non obstante, poderán prestar servizos de
recollida no local e consumo a domicilio ata as 21.30 horas,  ou ben servizo de entrega a
domicilio. O servizo de entrega a domicilio poderá realizarse ata as 24.00 horas.

A permanencia  nestes  establecementos  deberá  ser  a  estritamente  necesaria.  En  todo  caso,
evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia
de seguridade establecida co fin de evitar posibles contaxios.

Para  o  cálculo  das  ocupacións,  así  como  para  a  aplicación  doutras  medidas  específicas,
observaranse ás medidas aprobadas pola da consellería competente en materia de sanidade no
marco do Plan de hostalaría segura.

As medidas máis relevantes establecidas no Plan de Hostalaría segura son:

-Para facilitarlles ás persoas usuarias e traballadoras do establecemento o coñecemento e
cumprimento  das  regras  de  capacidade  e  porcentaxe  máxima  de  uso,  así  como  para
garantir as distancias mínimas de seguridade persoal, tanto no interior coma no exterior, as
mesas  e  cadeiras  montadas  deberán  corresponderse  coas  capacidades  permitidas  en
condicións normais, e procederase a inutilizar, mediante bandas ou adhesivos, as mesas e
cadeiras  que  sexa  necesario  de  xeito  que  só  se  poidan  utilizar  as  mesas  e  cadeiras
correspondentes ás porcentaxes máximas de uso en cada momento.  A distribución das
mesas e cadeiras deberá respectar en todo momento as distancias mínimas de separación
previstas pola autoridade sanitaria.

-  A  persoa  titular  do  establecemento  obterá  un  código  QR  na  páxina  web
https://coronavirus.sergas.gal/  para  que  a   través  da  aplicación  da  Xunta  de  Galicia
Passcovid, os usuarios do establecemento poderán rexistrar a súa presenza nel mediante a
captura do código QR, o cal axudará a detectar posibles concentracións de contaxios con
maior rapidez. Esta medida é de obrigado cumpriemento.
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A persoas responsable do establecemento estará tamén obrigada a manter actualizada a
información relativa aos aforos cada ve que se produza un cambio no nivel de restricións
aplicables e contarán cun prazo de 3 díass para a actualización desta información.

Ademais disto, é preciso lembrar  as limitacións de aforos neste momento que son do 50%
en terrazas e 30% en interior, ou os horarios de peche, e por suposto a obriga que ter a
máscara  excepto  no  único  momento  de  consumir  non  podendo  sacala  nos  demais
supostos.

Celebración  de  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 establecemento destinados a espectáculos públicos e actividades
recreativas. 

A celebración de 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 públicos e actividades recreativas, poderá
desenvolverse, sen superar o  trinta por cento da capacidade permitida, con público, sempre
que este permaneza 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 direccións entre
os asistentes, salvo que se trate de persoas conviventes, cun límite máximo de 300 persoas para
lugares pechados e de 1000 persoas se se trata de actividades ao aire libre.

Establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profesionais
abertos ao público 

Os establecementos  e  locais  comerciais  retallistas  e  de  actividades  de  servizos  profesionais
abertos ao público que non formen parte de centros ou parques comerciais non poderán superar o
cincuenta 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.

Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal nos locais e establecementos ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de
protección física. O uso da máscara será obrigatorio en todo momento, aínda que se manteña a
distancia de seguridade interpersoal.

Os ditos establecementos e locais pecharán ás 21.30 horas, agás que teñan fixado, de acordo coa
normativa vixente, un horario inferior ou superior.

Deberán prestar un servizo de atención preferente a maiores de 75 anos, o cal deberá concretarse
en medidas como control  de  accesos ou caixas  de pagamento  específicos,  e/ou en horarios
determinados que aseguren a dita preferencia na atención. A existencia do servizo de atención
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preferente deberá sinalarse de forma visible nos ditos establecementos e locais.

 Os establecementos que teñan consideración de grande superficie, e entendendo por tales os
que  teñan  máis  de  2.500  metros  cadrados  de  superficie,  deberán  dispor  de  sistemas  ou
dispositivos que permitan coñecer, en todo momento, o número de persoas usuarias existente no
seu interior, así como o control da capacidade máxima permitida nas citadas instalacións.

O cumprimento da citada obriga será responsabilidade das persoas, físicas ou xurídicas, titulares
das citadas instalacións.

Parques comerciais

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

 A capacidade das zonas comúns dos centros e parques comerciais queda limitada ao 30 %.

Non se permitirá a permanencia de clientes nas zonas comúns, excepto para o tránsito entre os
establecementos.  Queda  prohibida  a  utilización de zonas recreativas,  como poden ser  zonas
infantís, ludotecas ou áreas de descanso, que deben permanecer pechadas.

Os centros e parques comerciais deberán pechar ao público as 21.30 horas, agás que teñan
fixado, de acordo coa normativa vixente, un horario inferior.

Os  centros  e  parques  comerciais  deberán  dispor  de  sistemas  ou  dispositivos  que  permitan
coñecer, en todo momento, o número de persoas usuarias existente no seu interior, así como o
control da capacidade máxima permitida nas citadas instalacións.

O cumprimento da citada obriga será responsabilidade das persoas, físicas ou xurídicas, titulares
das citadas instalacións ou das que teñan atribuída a súa xestión.

Deberán prestar un servizo de atención preferente a maiores de 75 anos, o cal deberá concretarse
en medidas como control  de  accesos ou caixas  de pagamento  específicos,  e/ou en horarios
determinados que aseguren a dita preferencia na atención. A existencia do servizo de atención
preferente deberá sinalarse de forma visible nos ditos establecementos e locais.

Mercados que desenvolven a súa actividade na vía pública

Desenvólvese os sábados á tarde en Bertamiráns, unha vez foi ampliada a superficie destinada a
esta actividade para así dar cumprimento ao mantemento de distancia esixida entre postos.

Actividade deportiva
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A realización da actividade física e deportiva non federada axustarase ás seguintes regras, en función
dos datos epidemiolóxicos existentes nos correspondentes concellos: 

En Ames a práctica da actividade física e deportiva non federada, ao aire libre, poderá realizarse
de forma individual ou colectiva, sen contacto físico. No caso da práctica de forma colectiva, o
máximo será de seis persoas de forma simultánea, sexan ou non conviventes, sen contar, de ser o
caso, o monitor.

Nas instalacións e centros deportivos poderase realizar actividade deportiva en grupos de ata
catro persoas, sexan ou non conviventes, e sen contar o monitor, sen contacto físico, e sempre
que  non  se  supere  o  cincuenta por  cento  da  capacidade  máxima  permitida. Deberanse
establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o
desenvolvemento da actividade.

Tamén se permite o uso deportivo das piscinas ao aire libre ou cubertas, cunha ocupación máxima
do 50 %.

Deberán realizarse tarefas  de ventilación nas instalacións  cubertas durante  un mínimo de 30
minutos ao inicio e ao remate de cada xornada, así como de forma frecuente durante esta e,
obrigatoriamente, ao remate de cada clase ou actividade de grupo.  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.

Os vestiarios e zonas de ducha poderán usarse cunha ocupación de ata o 30 % da capacidade
máxima permitida, e procederase á limpeza e desinfección despois de cada uso e ao final da
xornada.

Bibliotecas e outros equipamentos
Nas bibliotecas, arquivos, museos e salas de exposicións, monumentos e outros equipamentos
culturais, tanto de titularidade pública como privada, poderán realizarse actividades presenciais
sen superar o cincuenta por cento da capacidade máxima permitida.

Este  límite  de  ocupación  será  aplicable  tamén  á  realización  de  actividades  culturais  nestes
espazos  e  cun  máximo  de  ata  catro  persoas  nas  actividades  de  grupos,  sexan  ou  non
conviventes,  excluído o monitor  ou guía,  e deberán establecerse as medidas necesarias para
procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade, excepto
no caso de persoas conviventes.

Condicións para hoteis
Os  hoteis  e  establecementos  turísticos  permanecerán  abertos,  sen  perxuízo  das  limitacións
vixentes  de  entrada  e  saída  de  persoas  en  determinados  ámbitos  territoriais,  que  deberán
respectarse en todo caso. Os clientes procedentes dalgún dos ámbitos territoriais aos cales se lles
apliquen  as  devanditas  limitacións  soamente  poderán  terse  desprazado  aos  establecementos
situados fóra dese ámbito territorial polos motivos xustificados establecidos na normativa vixente.
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A ocupación  das  zonas  comúns  dos  hoteis  e  aloxamentos  turísticos  non  poderá  superar  o
cincuenta por cento da súa capacidade.

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

A actividade que se realice en academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado
e centros de formación non incluídos no ámbito de aplicación do artigo 9 do Real decreto lei
21/2020, de 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer
fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, inscritos no correspondente rexistro, poderá
impartirse dun modo presencial sempre que non se supere unha capacidade do cincuenta por
cento respecto do máximo permitido.

Nestes  centros  priorizarase  a  realización  da  actividade  lectiva  non  presencial,  por  medios
telemáticos (en liña) sempre que sexa posible.

No caso de utilización de vehículos será obrigatorio o uso de máscara tanto polo persoal docente
como polo alumnado ou o resto de ocupantes do vehículo.

Velorios e enterros.

Os velorios poderán realizarse en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas, debidamente
habilitadas cun límite máximo, en cada momento, de 10 persoas por túmulo, agás conviventes,
e 25 persoas no exterior.

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

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 discrecional–, 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 ocupación o permita.

b) Nos vehículos que teñan autorizadas prazas de pé procurarase que as persoas manteñan entre
si a máxima distancia posible, e establécese como límite de ocupación máxima a dunha sexta
parte das prazas de pé.
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Nos desprazamentos en vehículo particular respectaranse as limitacións que se establezan
para grupos de persoas para o Concello de Ames

Non  obstante,  está  permitido  o  desprazamento  nun  vehículo  particular  de  persoas  non
conviventes que traballen xuntas e só para o traxecto de ida e volta ao centro de traballo, así
como para que os menores poidan acudir a centros de ensino. Nestes casos, só se permitirán
dúas persoas por fila de asentos, e deberán usar todas máscara.

En Ames os taxis e vehículos VTC poderán poderán desprazarse tantas persoas como prazas
teña o vehículo e procurarase, cando o nivel de ocupación o permita, a máxima separación entre
as persoas usuarias. En todos os casos, será obrigatorio o uso de máscara.

Especificidades  para  determinadas  actividades  turísticas,  centros  de  interpretación  e
visitantes, aulas da natureza, casetas e puntos de información.

Poderán realizarse actividades de turismo ao aire libre,  organizadas por empresas habilitadas
para iso, e a actividade de guía turístico, para grupos de ata un máximo de oito persoas máis o
monitor,  sexan  ou  non  conviventes,  e  deberán  establecerse  as  medidas  necesarias  para
procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade, excepto
no caso de persoas conviventes.

 Centros de lecer infantil.

Os centros de lecer infantil poderán desenvolver a súa actividade nas condicións que de seguido
se establecen.

Para tal efecto, cumprirán o protocolo aprobado pola Orde do 30 de xuño de 2020 pola que se
restablece a actividade dos centros de lecer infantil e se aproba o Protocolo en materia de lecer
infantil para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

En Ames, os centros de lecer infantil poderán desenvolver a súa actividade cunha capacidade
máxima do 50 %, e unha ratio de 1 monitor por cada dez participantes.

Actividades de tempo libre dirixidas á poboación infantil e xuvenil.

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  cincuenta
por cento da súa capacidade máxima, cun máximo de cincuenta participantes, excluídos os
monitores.  Cando  estas  actividades  se  realicen  en  espazos  pechados,  non  se  deberá
superar o cincuenta por cento da capacidade máxima do recinto, cun máximo de vinte e
cinco participantes, excluídos os monitores.

As actividades deberán realizarse no interior en grupos de ata catro persoas participantes e no
exterior  en grupos de seis  participantes,  sexan ou non conviventes e  excluídos os  monitores
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correspondentes, que deberán traballar sen contacto entre os demais grupos.

Medidas especiais para determinadas actividades.

Adóptase a medida de peche temporal, durante o período a que se estende a eficacia da medida
conforme o punto quinto da orde, das seguintes actividades, conforme as definicións contidas no
anexo do Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos
públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma
de Galicia e se establecen determinadas disposicións xerais de aplicación na materia:

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.3. Actividades de lecer e entretemento.

II.4. Atraccións recreativas.

II.8. Actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

III. Establecementos abertos ao público:

III.1. Establecementos de espectáculos públicos.

III.1.4. Circos.

III.1.5. Prazas de touros.

III.2. Establecementos de actividades recreativas.

III.2.1. Establecementos de xogo.

III.2.1.1. Casinos.
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III.2.1.2. Salas de bingo.

III.2.1.3. Salóns de xogo.

III.2.1.4. Tendas de apostas.

Nos concellos enumerados nas letras D do anexo II, os establecementos de xogos colectivos de
diñeiro e de azar,  salóns de xogo, salas de bingo, salóns recreativos, rifas e tómbolas, locais
específicos de apostas e outros locais e instalacións asimilables aos de actividade recreativa de
xogos e apostas, conforme estableza a normativa sectorial en materia de xogo, poderán realizar a
súa actividade sempre que non se supere o cincuenta por cento da súa capacidade permitida e
ata as 21:00 horas.

En todo caso, deberá asegurarse que se mantén a debida distancia de seguridade interpersoal
entre as mesas ou, de ser o caso, agrupacións de mesas. A ocupación máxima será de catro
persoas por mesa ou agrupación de mesas.

Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal  nas  súas  instalacións,  especialmente  na  disposición  e  uso  das  máquinas  ou  de
calquera  outro  dispositivo  de  xogo  nos  locais  e  establecementos  en  que  se  desenvolvan
actividades ou, na súa falta, para a utilización de medidas alternativas de protección física. O uso
de  máscara  será  obrigatorio,  aínda  que  se  manteña  a  distancia  de  seguridade  interpersoal
indicada, nos termos previstos na normativa vixente.

Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención, no caso de que se preste
algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, o réxime e horario de prestación deste servizo
axustarase ao disposto para os establecementos de hostalaría.

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 multilecer.

III.2.6. Establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

III.2.7. Establecementos de lecer e entretemento.

III.2.7.1. Salas de festas.
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III.2.7.2. Discotecas.

III.2.7.3. Pubs.

III.2.7.4. Cafés espectáculo.

III.2.7.5. Furanchos. A estes establecementos resultaranlles de aplicación as regras previstas no
punto 3.22 do presente anexo.

4.2.  Manterán  o  seu  funcionamento  con  actividade  lectiva  presencial  os  seguintes  centros
educativos de réxime especial:

1º) Escolas oficiais de idiomas.

2º) Escolas de arte e superior de deseño.

3º) Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais.

4º) Escola Superior de Arte Dramática.

5º) Conservatorios de música.

6º) Conservatorios de danza.

7º) Escolas de música.

8º) Escolas de danza.

9º) Centros autorizados de deportes, centros autorizados de fútbol, centros autorizados de fútbol
sala.

10º) Centros autorizados de artes plásticas e deseño.

11º) Centros autorizados de música e centros autorizados de danza, salvo que estean integrados
en centros docentes que permanezan abertos e que limiten a súa actividade ao alumnado dos
ditos centros docentes.

12º) Escolas de música privadas e escolas de danza privadas

4.3. A actividade ao público dos centros de interpretación e visitantes, das aulas da natureza,
casetas e puntos de información da Rede galega de espazos protexidos levarase a cabo nas
condicións establecidas no apartado 3.24.

4.4.  Nos centros sociocomunitarios,  centros cívicos,  centros de convivencia,  centros sociais  e
demais  de  natureza análoga  permanecerá  suspendida  a  súa  actividade  ao  público  agás  nos
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concellos enumerados nas letras C e D do anexo II da presente orde, que poderán realizar a súa
actividade sempre que se limite a súa capacidade total ao 30 % e se extremen as medidas de
protección nas actividades de tipo grupal que se realizan neles, cun máximo de catro persoas
sexan ou non conviventes, excluído o monitor ou guía, para as actividades grupais. En todo caso,
será obrigatorio o uso da máscara tanto en actividades individuais como grupais.

Permanecerán abertos, en todo caso, os centros de día de maiores e persoas con discapacidade
e os ocupacionais, así como as casas do maior.

4.5. Aqueles centros de atención á infancia que se atopen regulados e inscritos de conformidade
co previsto no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os
centros  de  atención  á  infancia,  poderán  manter  os  seus  servizos  observando  as  normas  de
prevención  hixiénico  sanitarias  previstas  nos  seus  protocolos  e  as  previstas  no  Acordo  do
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias
para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, unha vez superada a fase III do
Plan para a transición a unha nova normalidade, na súa redacción vixente.

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