As seguintes actividades comerciais, que poderán pechar ás 21.30 horas,
salvo que teñan fixado, de acordo coa normativa vixente, un horario
inferior ou superior
a) Comercio polo miúdo en establecementos non especializados, con
predominio en produtos alimenticios, bebidas e tabaco.
b) Comercio polo miúdo de froitas e hortalizas en establecementos
especializados.
c) Comercio polo miúdo de carne e produtos cárnicos en establecementos
especializa-dos.
d) Comercio polo miúdo de peixes e mariscos en establecementos
especializados.
e) Comercio polo miúdo de pan e produtos de panadería, confeitaría e
pastelaría en establecementos especializados.
f) Comercio polo miúdo de bebidas en establecementos especializados.
g) Outro comercio polo miúdo
establecementos especiali-zados.
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h) Comercio polo miúdo de combustible para a automoción en
establecementos espe-cializados.
i) Comercio polo miúdo de artigos médicos e ortopédicos en
establecementos especia-lizados.
j) Comercio polo miúdo de produtos farmacéuticos en establecementos
especializados.
k) Comercio polo miúdo de alimentos para animais de compañía en
establecementos especializados

Adóptase a medida de peche temporal das seguintes actividades:
I. Espectáculos públicos:
I.1. Espectáculos cinematográficos.
I.2. Espectáculos teatrais e musicais.
I.3. Espectáculos taurinos.
I.4. Espectáculos circenses
I.5. Espectáculos deportivos.
I.6. Espectáculos feirais e de exhibición.
I.7. Espectáculos pirotécnicos.
II. Actividades recreativas:
II.1. Actividades culturais e sociais.
II.2. Actividades deportivas.
II.3. Actividades de lecer e entretement
II.4. Atraccións recreativas.
II.7. Actividades de restauración.
II.8. Actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.
III. Establecementos abertos ao público:
III.1. Establecementos de espectáculos públicos.
III.1.1. Cines. III.1.2. Teatros. III.1.3. Auditorios.
III.1.4. Circos. III.1.5. Prazas de touros.
III.1.6. Establecementos de espectáculos deportivos
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.2.2.1 Estadios deportivos.
III.2.2.2. Pavillóns deportivos.
III.2.2.3. Recintos deportivos.
III.2.2.4. Pistas de patinaxe.
III.2.2.5. Ximnasios.
III.2.2.6. Piscinas de competición.
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 multilecer.
III.2.4. Establecementos para actividades culturais e sociais.
III.2.4.1. Museos.
III.2.4.2. Bibliotecas.
III.2.4.3. Salas de conferencias.
III.2.4.4. Salas polivalentes.
III.2.4.5. Salas de concertos.
III.2.5. Establecementos de restauración.
III.2.5.1. Restaurantes.
III.2.5.1.1. Salóns de banquetes.
III.2.5.2. Cafetarías.
III.2.5.3. Bares.

Os establecementos de hostalaría e restauración (bares, cafetarías, restaurantes) per-manecerán
pechados ao público e poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para a súa
recollida no local e consumo a domicilio. O servizo de entrega a domicilio poderá realizarse ata as 24.00
horas. A permanencia nestes establecementos de-berá 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.Os establecementos de restauración de centros
sanitarios ou de traballo que limiten a súa actividade aos traballadores deles ou, no caso dos centros
sanitarios, tamén a acom-pañantes de doentes poderán manter o servizo de cafetaría, bar e restaurante.
Non pode-rán superar o cincuenta por cento da súa capacidade. O consumo dentro do local poderá
realizarse unicamente sentado na mesa, ou agrupacións de mesas, e deberase asegurar o mantemento
da debida distancia de seguridade interpersoal entre clientes. A ocupación máxima será de catro persoas
por mesa ou agrupación de mesas, e deberán ser todas elas conviventes ou persoas traballadoras que
formen un grupo de convivencia estable dentro do centro de traballo.No caso de establecementos de
hostalaría situados en centros educativos, aplicaranse as regras previstas no parágrafo preferente para
os docentes e traballadores do centro. O alumnado só poderá facer recollida de alimentos ou bebida. Estas
regras non será aplica-bles aos comedores escolares, que se rexerán pola súa normativa específica.

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.
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.
4.2. Suspendese a actividade lectiva presencial durante o período a que se estenda a eficacia
da medida, conforme o punto cuarto da orde, nos 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.
13º) Albergues turísticos
14ª) Centros autorizados de música e centros autorizados de danza
15º) A actividade docente nas ensinanzas universitarias correspondente ao segundo cuadrimestre
comezará, nas tres universidades públicas galegas, o luns 8 de febreiro. A docencia restablecerase
exclusivamente en modalidade non presencial durante o período a que se estenda a eficacia da medida
conforme o punto cuarto da orde. As probas de ava-liación das materias do primeiro cuadrimestre
poderán manterse nas datas e modalidades previstas en cada universidade.

16ª.- Suspéndese a actividade ao público dos centros de interpretación e visitantes, das aulas
da natureza, casetas e puntos de información da Rede galega de espazos protexi-dos.
17. Suspéndese a actividade ao público dos centros sociais, sociocomunitarios, clubs de
xubilados e centros de natureza análoga. Permanecerán abertos, en todo caso, os cen-tros de
día de maiores e persoas con discapacidade e os ocupacionais, así como as casas do maior.

