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2. Medidas xerais de hixiene e prevención.  

 

2.1. Medidas de hixiene e prevención exixibles a todas as actividades.  

 

Con carácter xeral, sen prexuízo das normas ou protocolos específicos que se establezan, serán aplicables a 

todos os establecementos, locais de negocio, instalacións e espazos de uso público e actividades de carácter público 

as seguintes medidas de hixiene e prevención: 

 

a)O titular da actividade económica ou, de ser o caso, o director ou responsable dos centros, instalacións, espazos 

de uso público e entidades deberá asegurar que se adoptan as medidas de limpeza e desinfección adecuadas ás 

características e intensidade de uso dos establecementos, locais, instalacións ou espazos recollidas a continuación.  

Nas tarefas de limpeza e desinfección prestarase especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de 

contacto máis frecuentes, como pomos de portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas e outros 

elementos de similares características, conforme as seguintes pautas:  

1ª) Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada ou calquera dos 

desinfectantes con actividade viricida que se atopan no mercado e debidamente autorizados e rexistrados. No uso 

dese produto respectaranse as indicacións da etiqueta.  

2ª) Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección utilizados desbotaranse de xeito 

seguro, e procederase posteriormente ao lavado de mans. 

As medidas de limpeza estenderanse tamén, de ser o caso, a zonas privadas dos traballadores, tales como vestiarios, 

armarios, aseos, cociñas e áreas de descanso.  

 

b)Así mesmo, cando existan postos de traballo compartidos por máis dun traballador, estableceranse os 

mecanismos e procesos oportunos para garantir a hixienización destes postos.  

Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e intransferibles, ou que as partes en 

contacto directo co corpo da persoa dispoñan de elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que 

deban ser manipulados por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o uso de 

forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso.  

 

c) No caso de que se empreguen uniformes ou roupa de traballo, procederase ao lavado e desinfección regular 

destes, seguindo o procedemento habitual.  

 

d) Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, de forma diaria e durante o 

tempo necesario para permitir a renovación do aire.  

 

e) Cando os centros, entidades, locais e establecementos dispoñan de ascensor ou montacargas, utilizaranse 

preferentemente as escaleiras. Cando sexa necesario utilizalos, a súa ocupación máxima será dunha persoa, salvo 

que se trate de persoas conviventes ou que empreguen máscaras todos os ocupantes. 

 

f) A ocupación máxima para o uso dos aseos, vestiarios, probadores, salas de lactación ou similares de clientes, 

visitantes ou usuarios será dunha persoa para espazos de ata catro metros cadrados, salvo naqueles supostos de 

persoas que poidan precisar asistencia; nese caso tamén se permitirá a utilización por parte do seu acompañante. 

Para aseos de máis de catro metros cadrados que conten con máis dunha cabina ou urinario, a ocupación máxima 

será do cincuenta por cento do número de cabinas e urinarios que teña a estancia, e deberá manterse durante o seu 

uso a distancia de seguridade interpersoal. Deberá reforzarse a limpeza e desinfección dos referidos espazos 

garantindo sempre o seu estado de salubridade e hixiene. 

 

g) Promoverase o pagamento con tarxeta ou outros medios que non supoñan contacto físico entre dispositivos, así 

como a limpeza e desinfección dos equipamentos precisos para iso. 

 

h) Disporase de papeleiras para depositar panos e calquera outro material desbotable, que se deberán limpar de 

forma frecuente, e, polo menos, unha vez ao día. 
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i ) Aqueles materiais que sexan subministrados aos usuarios durante o desenvolvemento da actividade e que sexan 

de uso compartido deberán ser desinfectados logo de cada uso. 

 

2.2. Medidas de hixiene exixibles aos establecementos e locais con apertura ao público. 

 

1. Os establecementos e locais que abran ao público realizarán, polo menos unha vez ao día, unha limpeza e 

desinfección das instalacións, con especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis 

frecuentes, conforme o establecido na letra a) do número 2.1. 

 

2. Revisarase frecuentemente o funcionamento e a limpeza de sanitarios, billas e pomos de porta dos aseos nos 

establecementos e locais con apertura ao público.  

 

3. Durante todo o proceso de atención ao usuario ou consumidor deberá manterse a distancia de seguridade 

interpersoal co vendedor ou provedor de servizos, que poderá ser dun metro cando se conte con elementos de 

protección ou barreira. No caso de servizos que non permitan o mantemento da distancia de seguridade 

interpersoal, deberase utilizar o equipamento de protección adecuado ao nivel de risco que asegure a protección 

tanto do traballador como do cliente.  

 

2.5. Medidas relativas á hixiene dos clientes e usuarios en establecementos e locais.  

 

1. O tempo de permanencia nos establecementos e locais será o estritamente necesario para que os clientes ou 

usuarios poidan realizar as súas compras ou recibir a prestación do servizo.  

 

2. Deberá sinalarse de forma clara a distancia de seguridade interpersoal entre clientes ou usuarios, con marcas no 

chan, ou mediante o uso de balizas, cartelaría ou sinalización. Poderanse establecer no local itinerarios para dirixir a 

circulación de clientes ou usuarios para evitar aglomeracións en determinadas zonas e previr o contacto entre 

clientes.  

 

3. Deberanse pór á disposición do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade 

viricida, debidamente autorizados e rexistrados, en lugares accesibles e visibles, e, en todo caso, na entrada do local 

ou establecemento, e deberán estar sempre en condicións de uso.  

 

4. Non se poderán pór á disposición do público produtos de uso e proba que impliquen manipulación directa por 

sucesivos clientes ou usuarios, sen supervisión de xeito permanente dun traballador que poida proceder á súa 

desinfección tras a manipulación do produto por cada cliente ou usuario.  

 

5. Nos establecementos do sector comercial téxtil, de arranxos de roupa e similares, os probadores deberaos utilizar 

unha única persoa e deberá procederse a unha limpeza e desinfección frecuente destes espazos. No caso de que un 

cliente probe unha peza que posteriormente non adquira, o titular do establecemento implementará medidas para 

que a peza sexa hixienizada antes de que sexa facilitada a outros clientes. Esta medida será tamén aplicable ás 

devolucións de pezas que realicen os clientes. 

 

6. No caso de utilización de obxectos que se intercambien entre os clientes ou usuarios, procurarase o uso de forma 

recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu uso. No entanto, 

estableceranse os mecanismos e procesos oportunos para garantir a hixienización destes obxectos.  

 

7. Deberase proceder á limpeza e desinfección frecuente de calquera tipo de dispositivo, así como de cadeiras, 

mesas ou calquera outro mobiliario ou superficie de contacto que empreguen distintos usuarios. 
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2.6. Medidas de hixiene e prevención na prestación do servizo nos establecementos de hostalaría e 

restauración.  

 

Ademais das indicadas, na prestación do servizo nos establecementos de hostalería e restauración deberán 

respectarse as seguintes medidas de hixiene e prevención:  

 

a) Limpeza e desinfección do equipamento, en particular mesas, cadeiras, barra, así como calquera outra 

superficie de contacto, de forma frecuente. Así mesmo, deberase proceder á limpeza e desinfección do local polo 

menos unha vez ao día. Nas tarefas de limpeza prestarase especial atención ás zonas de uso común e ás superficies 

de contacto máis frecuentes, conforme o establecido na letra a) do número 2.1. 

b) Priorizarase a utilización de mantelarías dun só uso. No caso de que isto non fose posible, deberá evitarse 

o uso da mesma mantelaría ou gardamanteis con distintos clientes, optando por materiais e solucións que faciliten o 

seu cambio entre servizos e o seu lavado mecánico en ciclos de lavado entre 60 e 90 graos centígrados.  

c) Procurarase evitar o emprego de cartas de uso común, promovendo o uso de dispositivos electrónicos 

propios, encerados, carteis ou outros medios similares.  

d) Os elementos auxiliares do servizo, como a vaixela, cristalaría, xogos de cubertos ou mantelaría, entre 

outros, almacenaranse en recintos pechados e, se isto non fose posible, lonxe de zonas de paso de clientes e 

traballadores.  

e) Priorizarase o uso de produtos monodose desbotables, ou o seu servizo noutros formatos baixo petición 

do cliente, para dispensación de panos de mesa, escarvadentes, vinagreiras, aceiteiras e outros utensilios similares.  

f) Nos establecementos que conten con zonas de autoservizo, deberá evitarse a manipulación directa dos 

produtos por parte dos clientes, polo que deberá prestar o servizo un traballador do establecemento, salvo no caso 

de que se trate de produtos envasados previamente. 

g) Se o uso dos aseos ou similares está permitido por clientes, visitantes ou usuarios, a súa ocupación 

máxima será dunha persoa para espazos de ata catro metros cadrados, salvo naqueles supostos de persoas que 

poidan precisar asistencia; nese caso tamén se permitirá a utilización por parte do seu acompañante. Para aseos de 

máis de catro metros cadrados que conten con máis dunha cabina ou urinario, a ocupación máxima será do 

cincuenta por cento do número de cabinas e urinarios que teña a estancia, e deberá manterse durante o seu uso a 

distancia de seguridade. Deberá reforzarse a limpeza e desinfección dos referidos aseos garantindo sempre o seu 

estado de salubridade e hixiene. 

h) O persoal traballador que realice o servizo en mesa e en barra deberá procurar a distancia de seguridade 

co cliente e aplicar os procedementos de hixiene e prevención necesarios para evitar o risco de contaxio. En 

calquera caso, será obrigatorio o uso de máscara para o persoal destes establecementos na súa atención ao público. 

 

3.6. Establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profesionais abertos ao 

público que non formen parte de centros o parques comerciais. 

 

 1. Os establecementos e locais comerciais retallistas e de actividades de servizos profesionais abertos ao 

público que non formen parte de centros o parques comerciais non poderán superar o setenta e cinco por cento da 

súa capacidade total. No caso de establecementos ou locais distribuídos en varios andares, a presenza de clientes en 

cada unha delas 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 con uso de 

máscara. 

2. Procurarase a atención con servizo preferente para maiores de 65 anos. 

 

3.9. Actividades en academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado e centros de 

formación. 

 

1. 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 polo 

COVID-19, inscritos no correspondente rexistro, poderá impartirse dun modo presencial sempre que non se supere 

unha capacidade do setenta e cinco por cento respecto do máximo permitido e cun máximo de ata vinte e cinco 

persoas.  
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2. Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal nas súas 

instalacións ou, na súa falta, a utilización de medidas alternativas de protección física con uso de máscara.  

3. 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.  

 

3.11. Establecementos de hostalaría e restauración.  

 

1. Os establecementos de hostalaría e restauración non poderán superar o setenta e cinco por cento da súa 

capacidade para consumo no interior do local.  

 

2. O consumo dentro do local poderá realizarse en barra ou sentado en mesa, ou agrupacións de mesas, e 

deberase asegurar o mantemento da debida distancia de seguridade interpersoal entre clientes ou, de ser o caso, 

grupos de clientes situados na barra ou entre as mesas ou, de ser o caso, agrupacións de mesas. 

 

3. As terrazas ao aire libre dos establecementos de hostalaría e restauración limitarán a súa capacidade ao 

oitenta por cento das mesas permitidas no ano inmediatamente anterior con base na correspondente licenza 

municipal ou do que sexa autorizado para este ano, no caso que a licenza sexa concedida por primeira vez.  

 

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. No caso de que o establecemento de 

hostalaría e restauración obtivese o permiso do concello para incrementar a superficie destinada á terraza ao aire 

libre, poderase incrementar o número de mesas previsto no primeiro parágrafo deste número 3, respectando, en 

todo caso, unha proporción do oitenta por cento entre mesas e superficie dispoñible e sempre que se manteña o 

espazo necesario para a circulación peonil no tramo da vía pública en que se sitúe a terraza. 

 

4. 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 vinte e cinco persoas por mesa ou 

agrupación de mesas. 

 

3.12. Condicións para ocupación de zonas comúns de hoteis e aloxamentos turísticos.  

 

1. A ocupación das zonas comúns dos hoteis e aloxamentos turísticos non poderá superar o setenta e cinco 

por cento da súa capacidade. Para iso cada establecemento deberá determinar a capacidade dos distintos espazos 

comúns, así como aqueles lugares en que se poderán realizar eventos e as condicións máis seguras para a súa 

realización conforme a capacidade máxima previsto e de acordo coas medidas de hixiene, protección e distancia 

mínima establecidas.  

2. As actividades de animación ou clases grupais deberán deseñarse e planificarse cunha capacidade 

máxima de vinte e cinco persoas. Deberase respectar a distancia de seguridade interpersoal entre as persoas que 

asistan á actividade e entre estes e o animador ou adestrador, ou utilizar máscaras na súa falta. As actividades de 

animación ou clases grupais realizaranse preferentemente ao aire libre e procurarase evitar o intercambio de 

material.  

3. Realizarase a correspondente desinfección de obxectos e material utilizado nas actividades de animación 

logo de cada uso e disporase de xel hidroalcohólico ou desinfectantes con actividade viricida debidamente 

autorizados e rexistrados.  

4. No caso de instalacións deportivas de hoteis e aloxamentos turísticos, tales como piscinas ou ximnasios, 

aplicaranse as medidas establecidas especificamente para estas. Determinaranse por cada establecemento as 

directrices e recomendacións para o seu uso, de acordo coas normas de prevención e hixiene previstas neste 

acordo, e garantirase o seu coñecemento por parte dos usuarios. 

 

3.34. Discotecas e resto de establecementos de lecer nocturno.  

 

1. Os locais de discotecas e demais establecementos de lecer nocturno poderán manter abertas ao público 

exclusivamente as terrazas ao aire libre, para consumo sentado en mesa, nas condicións que se indican a 

continuación. Non obstante, sempre que a evolución da situación epidemiolóxica así o aconselle, o resto da súa 

actividade poderá restablecerse cando a Administración autonómica así o permita, de conformidade co establecido 

no punto cuarto do acordo polo que se aproban as medidas contidas neste anexo. 
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 2. As terrazas ao aire libre destes establecementos limitarán a súa capacidade ao setenta e cinco por cento 

das mesas permitidas no ano inmediatamente anterior con base na correspondente licenza municipal ou do que 

sexa autorizado para este ano, no caso que a licenza sexa concedida por primeira vez. Consideraranse terrazas ao 

aire libre todo espazo exterior ao local non cuberto ou todo espazo que, estando cuberto, estea rodeado 

lateralmente por un máximo de dúas paredes, muros ou paramentos. 

 

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 vinte e cinco persoas por mesa ou 

agrupación de mesas.  

 

3. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, deberán aplicarse as 

condicións previstas especificamente para a prestación do servizo nos establecementos de hostalaría e restauración. 

 

 
3.39. Limitación de capacidade para outros locais ou establecementos comerciais.  

 

1.Con carácter xeral, calquera outro local o establecemento comercial para o que non se recollan expresamente 

unhas condicións de capacidade no presente acordo, ou nin en protocolos ou normativa específica que lles sexa 

aplicable, non poderá superar o setenta e cinco por cento da capacidade autorizada ou establecida.  

Non obstante, o disposto no parágrafo anterior non será de aplicación nos establecementos comerciais de 

alimentación, bebidas, produtos e bens de primeira necesidade, establecementos farmacéuticos, servizos médicos 

ou sanitarios, ópticas, produtos ortopédicos, produtos hixiénicos, salóns de peiteado, prensa e papelería, 

combustible para a automoción, estancos, equipos tecnolóxicos e de telecomunicacións, alimentos para animais de 

compañía, comercio por internet, telefónico ou correspondencia, tinturarías e lavandarías, sen prexuízo da 

necesidade de cumprir as medias xerais de hixiene e protección.  

 

2.Deberán establecerse as medidas necesarias para manter a distancia de seguridade interpersoal ou, no seu 

defecto, a utilización de medidas alternativas de protección física con uso de máscara.  

 

3. En calquera caso, poderase suspender a actividade de calquera establecemento que, a xuízo da autoridade 

competente, poida supor un risco de contaxio polas condicións en que se estea desenvolvendo.  


