
GALICIA 

Medidas comúns para os 313 concellos 

Limitación da 
circulación

Das 23.00 ás
06.00 horas. 

Transporte
público

Transporte urbano/
interurbano  /embar  

cacións

100% da
ocupación. 

Prazas de pé:
limítase a

ocupación a unha
sexta parte. 

Non se permite o
consumo de
alimentos.

Transporte escolar

100% da
ocupación. 

Comercios, centros
comerciais e

mercado ao aire libre

Locais,
establecementos e
grandes superficies

50% da capacidade.

Preferencia a maiores
de  75 anos.

Centros e parques
comerciais

As zonas comúns, ao
33% da capacidade.

Non se permite a
permanencia nas

zonas comúns, agás o
tránsito entre

establecementos. 

As zonas recreativas,
ludotecas ou áreas de

descanso
permanecerán

pechadas. 

Mercado ao aire libre e
feiras

50% dos postos. 

Vida social e
comunitaria 

Velorios

En espazos
pechados, 10

persoas.

En espazos
abertos, 

25 persoas. 

Enterramento/
cremación

25 persoas e o
oficiante.

Hoteis e aloxamentos
turísticos

As zonas comúns, ao
50% da capacidade.

Albergues

Ao 50% da capacidade.

Centros, casetas e
puntos de información

Ao 50% da capacidade.

Grupos de 6 persoas,
sexan ou non
conviventes.

Actividades de
animación, turísticas e

con guía 

Grupos de 6 persoas
(incluído o monitor),

sexan ou non
conviventes. 

Espazos públicos 

Parques infantís,
biosaludables, zonas
deportivas e pistas de

skate 

1 persoa por cada 4
metros cadrados.

Centros recreativos
turísticos

Ao 50% da capacidade. 

As visitas en grupos
serán de 6 persoas
(incluído o monitor),

sexan ou non
conviventes.  

Academias,
autoescolas, centros de

ensino non regrado.
Centros de formación. 

Modo presencial, sen
superar unha capacidade

do 50% respecto do
máximo permitido.

Festas, verbenas,
eventos populares e
atraccións de feiras 

Peche de actividade.

Mantemento hortas,
vides e coidado de

animais

Si. 

Permítese o
desprazamento entre

concellos.



Medidas restritivas adicionais 

Concellos con restricións  Resto de concellos 

Agrupación de persoas
Só conviventes. Máximo 6 persoas.

Establecementos de hostalaría e restauración
Permanecerán pechados ao público.

Poderán prestar servizo de entrega a domicilio e para a súa 
recollida no local e consumo no domicilio. 

Servizo permitido antes das 23.00 horas:

No interior do local, aforo limitado ao 50%.

Non está permitido o consumo na barra.

Nas terrazas ao aire libre, ocupación do 75% das mesas. 
 
Ocupación por mesa: un máximo de 6 persoas.

Establecementos de lecer nocturno

 
Permanecerán pechados ao público. Servizo permitido antes das 23.00 horas:

Nas terrazas ao aire libre, ocupación do 75% das mesas.

Consumo en mesa. 

Ocupación por mesa: un máximo de 6 persoas. 

Vida social e comunitaria

Lugares de culto

Cerimonias relixiosas ou civís

Bibliotecas, museos, arquivos, salas de exposicións e outros
equipamentos culturais 

A un terzo da súa capacidade. 

Ao 50% da capacidade, cun máximo de 25 persoas. 

A celebración posterior á cerimonia non está permitida. 

Ao 50% da capacidade. As actividades culturais en grupo serán só
de conviventes. 
 

Ao 50% da capacidade. 

Un máximo de 50 persoas, en espazos pechados; e de 100, ao 
aire libre.

Ao 50% da capacidade. As actividades culturais en grupo serán 
de 6 persoas. 



Cines, teatros, auditorios e recintos ao aire libre

 

Circos e espectáculos feirais

Establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e
xeolóxicas e parques multiocio.

Congresos, eventos, conferencias e reunións de negocio

Centros de lecer infantil

Establecementos e locais de xogo e apostas e salóns

Máximo de 30 persoas, en espazos pechados; e de 75, ao aire 
libre. Público sentado.

*Se conta coa autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, 
este límite poderase incrementar ata as 50 persoas, nos espazos 
pechados, e ata as 150 persoas, ao aire libre. 

Permanecerán pechados ao público. 

Permanecerán pechados ao público.

Ao 50% da capacidade, cun máximo de 30 persoas, en espazos 
pechados; e de 75, ao aire libre.

*Se conta coa autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, 
este límite poderase incrementar ata as 50 persoas, nos espazos 
pechados, e ata as 150 persoas, ao aire libre,

Permanecerán pechados ao público.

Permanecerán pechados ao público. 

Ao 50% da capacidade, cun máximo de 60 persoas, en espazos 
pechados; e de 150, ao aire libre. Público sentado.

*Se conta coa autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, 
este límite poderase incrementar ata as 100 persoas, nos 
espazos pechados, e ata as 300 persoas, ao aire libre.

Ao 50% da capacidade, cun máximo de 60 persoas, en espazos 
pechados; e de 150, ao aire libre. Público sentado

*Se conta coa autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, 
este límite poderase incrementar ata as 100 persoas, nos 
espazos pechados, e ata as 300 persoas, ao aire libre.

Ao 50% da capacidade. 

Os grupos non deberán superar as 6 persoas, sexan ou non 
conviventes. 

Ao 50% da capacidade, cun máximo de 60 persoas, en espazos 
pechados; e de 150, ao aire libre.

*Se conta coa autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública 
este límite poderase incrementar ata as 100 persoas, nos 
espazos pechados, e ata as 300 persoas, ao aire libre.

Ao 50% da capacidade 

Ao 50% da capacidade, cun máximo de 50 persoas, en espazos 
pechados, e de 100 persoas, en espazos ao aire libre. 

Grupos de 6 persoas por mesa. 



Actividades e instalacións deportivas non federadas

 
Actividade ao aire libre: individual e colectiva (só conviventes), sen
contacto físico. 

Instalacións e centros deportivos: non poderán superar o 50% da 
capacidade. Só actividades individuais (sen contar ao monitor).  

Actividade ao aire libre: individual e colectiva (máximo de 6 
persoas), sen contacto físico. 

Instalacións e centros deportivos: non poderán superar o 50% da 
capacidade. Grupos de ata 6 persoas (sexan ou non conviventes),
sen contacto físico.  

Celebración eventos deportivos, adestramentos e
competicións deportivas con público 

 

Ao 50% da capacidade, cun máximo de 30 persoas, en espazos 
pechados; e de 75, ao aire libre. Público sentado. 

*Se conta coa autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, 
este límite poderase incrementar ata as 50 persoas, nos espazos 
pechados, e ata as 150 persoas, ao aire libre.

Ao 50% da capacidade, cun máximo de 60 persoas, en espazos 
pechados; e de 150, ao aire libre. Público sentado. 

*Se conta coa autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública, 
este límite poderase incrementar ata as 100 persoas, nos espazos
pechados, e ata as 300 persoas, ao aire libre.

Actividades de tempo libre, dirixidas á poboación 
infantil e xuvenil 

 

Ao aire libre, limítase o número de participantes ao 50% da 
asistencia habitual, cun máximo de 50 participantes.

En espazos pechados, limítase ao 50% a capacidade do recinto, 
cun máximo de 25 participantes.

Os grupos non deberán superar as 6 persoas, sexan ou non 
conviventes (sen contacto entre os grupos). 

Ao aire libre, limítase o número de participantes ao 50% da 
asistencia habitual, cun máximo de 100 participantes. 

En espazos pechados, limítase ao 50% a capacidade do recinto, 
cun máximo de 50 participantes.

Os grupos non deberán superar as 6 persoas, sexan ou non 
conviventes (sen contacto entre os grupos).

Piscinas 
Recreativas

De competición

Permanecerán pechadas ao público.

Ao 50% da capacidade. Só se permite a actividade individual. 

Piscinas ao aire libre e cubertas, ata o 50% da capacidade, cunha 
limitación de 100 persoas. 

Os grupos non deberán superar as 6 persoas, sexan ou non 
conviventes. 

Ao 50% da capacidade. Só se permite a actividade individual. 

Centros cívicos e socioculturais 
Ao 50% da capacidade. 

Actividades socioculturais: un máximo de 6 persoas, sexan ou non
conviventes.

Actividades físicas ou deportivas: ao 50% da capacidade e só 
actividades individuais. 

Ao 50% da capacidade. 

Actividades socioculturais: un máximo de 6 persoas, sexan ou non
conviventes.

Actividades físicas ou deportivas: ao 50% da capacidade. Grupos 
de ata 6 persoas (sexan ou non conviventes), sen contacto físico. 


