
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAPERTURA DE DOS ESTABLECEMENTOS E LOCAIS COMERCIAIS COMERCIANTES POLO 

MIÚDO E DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS FASE I - GALICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/05/2020_BOE 

 



 

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL E INTERTERRITORIAL DE AUTÓNOMOS E PEQUENAS EMPRESAS DE GALICIA (APE GALICIA) 
Rúa dos Gagos de Mendoza nº2 Bajo 2 – 36.001 PONTEVEDRA 
E-mail.  info@apegalicia.es  -  Teléfono 986 891 657  -  697 195 540 

2 
 

Reapertura dos establecementos e locais comerciais comerciantes polo miúdo e de 

prestación de servizos  

 

 

Poderá procederse á reapertura ao público de todos os establecementos e locais comerciais 

comerciantes polo miúdo e de actividades de servizos profesionais cuxa actividade se 

suspendeu tras a declaración do estado de alarma en virtude do disposto no artigo 10.1 

do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para 

a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo  COVID-19, sempre que cumpran 

os requisitos seguintes: 

 

a) Teñan unha superficie útil de exposición e venda igual ou inferior a 400   m2. 

 

b) Estean fose de Centros Comerciais (Salvo que teña acceso directo e independente 

desde o exterior) 

 

c) Redución ao trinta por cento o aforo total nos locais comerciais. No caso de 

establecementos distribuídos en varias plantas, a presenza de clientes en cada unha 

delas deberá gardar esta mesma proporción.  

En calquera caso, deberase garantir unha distancia mínima de dous metros entre 

clientes. Nos locais comerciais nos que non sexa posible manter dita distancia, 

permitirase unicamente a permanencia dentro do local dun cliente. 

d) Que se estableza un horario de atención con servizo prioritario para maiores de 65 

anos. 

 

e) Que cumpran adicionalmente as medidas que se recollen neste capítulo. 

 

* Estes requisitos e as demais medidas aquí establecidas non serán de aplicación aos 

establecementos e locais comerciais comerciantes polo miúdo que permanecen abertos 

desde o 14 de marzo, os cales poderán continuar abertos, podendo ampliar a superficie 

útil de exposición e venda ata 400  m2. 

 

Tamén poden proceder á reapertura ao público, pero con CITA PREVIA: 

 

1.- Concesionarios de automoción. 

 

2.- Estacións de ITV. 
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3.- Centros de Xardinería e Viveiros de plantas sexa cal for a súa superficie útil de exposición 

e venda. 

 

4. Igualmente, poderán proceder á súa reapertura ao público as entidades concesionarias 

de xogo público de ámbito estatal, fóra daqueles que se atopen situados dentro de centros 

comerciais ou parques comerciais, sen acceso directo e independente desde o exterior. 

 

5. Todos os establecementos e locais que poidan proceder á reapertura ao público segundo 

o disposto neste capítulo, poderán establecer, no seu caso, sistemas de recollida no local 

dos produtos adquiridos por teléfono ou en liña, sempre que garantan unha recollida 

graduada que evite aglomeracións en interior do local ou o seu acceso. 

 

6.- Poderá establecerse un sistema de repartición a domicilio preferente para colectivos 

determinados. 

 

7.- Cando así o decidan os Concellos correspondentes, poderán proceder á súa reapertura 

os mercados e mercadillos que desenvolven a súa actividade ao aire libre ou de venda non 

sedentaria na vía pública, dando preferencia a aqueles de produtos alimentarios e de 

primeira necesidade e procurando que sobre os produtos comercializados nos mesmos 

garántase a súa non manipulación por parte dos consumidores. Os Concellos establecerán 

requisitos de distanciamento entre postos e condicións de delimitación do mercado co 

obxectivo de garantir a seguridade e distancia entre traballadores, clientes e viandantes. 

En todo caso, garantirase unha limitación ao 25% dos postos habituais ou autorizados e 

unha afluencia inferior a 1/3 do aforo habitual podendo alternativamente procederse ao 

aumento da superficie habilitada para o exercicio desta actividade de maneira que se 

produza un efecto equivalente á citada limitación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE HIXIENE NESTES ESTABLECEMENTOS  

 

Os establecementos e locais que abran ao público nos termos do artigo 10 realizarán, polo 

menos dúas veces ao día, unha limpeza e desinfección das instalacións con especial 

atención ás superficies de contacto máis frecuentes como pomos de portas, mostradores, 

mobles, pasamanos, máquinas dispensadoras, chans, teléfonos, perchas, carros e cestas, 

billas, e outros elementos de similares características, conforme ás seguintes pautas: 
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1.- Realizarase, polo menos dúas veces ao día, unha limpeza e desinfección das instalacións 

con especial atención ás superficies de contacto máis frecuentes ( pomos de portas, mesas, 

mobles,  pasamanos, chans, teléfonos,  perchas…). 

Unha das limpezas realizarase, obrigatoriamente, ao finalizar o día. 

 

2.- Utilizaranse desinfectantes como diluciones de lixivia (1:50) recentemente preparada ou 

calquera desinfectante con actividade  virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de 

Sanidade. 

Os desinfectantes virucidas autorizados pódense consultar nas seguintes ligazóns da web 

do Ministerio de Sanidade: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=biocidas 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas 

 

3.- Poderase realizar unha pausa na apertura, preferiblemente a medio día, para a limpeza. 

 

4.- Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección utilizados 

refugaranse procedéndose posteriormente ao lavado de mans. 

 

5.- Realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo en cada cambio de 

quenda, con especial atención a mostradores, biombos, teclados, terminais de pago, 

pantallas táctiles, ferramentas de traballo e outros elementos susceptibles de manipulación, 

prestando especial atención a aqueles utilizados por máis dun traballador. (as medidas de 

limpeza estenderanse ás zonas privadas dos traballadores) 

 

Cando no establecemento ou local vaia a permanecer máis dun traballador atendendo ao 

público, as medidas de limpeza estenderanse non só á zona comercial, senón tamén, no 

seu caso, a zonas privadas dos traballadores, tales como vestiarios, despachos de billetes, 

aseos, cociñas e áreas de descanso. 

 

6.- Revisarase, como mínimo unha vez ao día, o funcionamento e a limpeza de sanitarios, 

billas e pomos de porta dos aseos nos establecementos e locais comerciais comerciantes 

polo miúdo. 

 

7.- No caso da venda automática, máquinas de vending, lavanderías autoservizo e 

actividades similares, o titular das mesmas deberá asegurar o cumprimento das medidas 

de hixiene e desinfección adecuadas tanto das máquinas como dos locais, así como informar 

os usuarios do seu correcto uso mediante a instalación de cartelería informativa. 
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8.- Non se utilizarán os aseos dos establecementos comerciais por parte dos clientes, salvo 

no caso de que resultase estritamente necesario. Neste último caso, procederase de 

inmediato á limpeza de sanitarios, billas e pomos de porta. 

 

9.- Recoméndase realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións (mínimo 5 

minutos diarios) 

 

10.-Se hai ascensor ou montacargas: Limitarase o seu uso, con ocupación máxima dunha 

persoa (salvo persoas que necesiten asistencia). 

 

11.- Debe evitarse no posible o diñeiro en efectivo. O datáfono se desinfectaría tras cada 

uso. 

12.- Todos os establecementos e locais deberán dispoñer de papeleiras, se é posible con 

tapa e pedal, e limparse polo menos unha vez ao día. 

 

O titular da actividade económica (autónomo/a, xerente) serán os responsables do 

cumprimento das medidas de hixiene e prevención, tanto para o establecemento, como 

para o persoal e clientes. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE HIXIENE E PREVENCIÓN PARA PERSOAL TRABALLADOR 

 

1.- A distancia entre vendedor ou provedor de servizos e cliente durante todo o proceso 

de atención ao cliente será de polo menos un metro cando se conte con elementos de 

protección ou barreira, ou de aproximadamente dous metros sen estes elementos.  

 

2.- A distancia entre os postos dos mercados e mercadillos ao aire libre ou de venda non 

sedentaria na vía pública e os viandantes será de dous metros en todo momento. 

 

3.- No caso de servizos que non permitan o mantemento da distancia de seguridade 

interpersoal, como poden ser as BARBERÍAS, CENTROS DE ESTÉTICA Ou FISIOTERAPIA, 

deberase utilizar o equipo de protección adecuado ao nivel de risco que asegure a 

protección tanto do traballador como do cliente, debendo asegurar en todo caso o 

mantemento da distancia de dous metros entre un cliente e outro. 
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4.- Todos os traballadores terán á súa disposición xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes 

con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade para a 

limpeza de mans, ou cando isto non sexa posible, auga e xabón. 

 

5.- Cando non poida garantirse a distancia de seguridade interpersoal de aproximadamente 

dous metros, asegurarase que os traballadores dispoñan de equipos de protección 

adecuados ao nivel de risco (o persoal estará formado e informado sobre o correcto uso 

dos EPI). 

 

6.- A fichaxe con pegada dactilar será substituído por calquera outro sistema de control 

horario que garanta as medidas hixiénicas (ou ben se deberá desinfectar o dispositivo de 

fichaxe antes e despois de cada uso, advertindo aos traballadores desta medida). 

 

7.- A disposición dos postos de traballo, a organización das quendas e o resto de 

condicións de traballo modificaranse para garantir a distancia de seguridade interpersoal 

mínima de dous metros entre os traballadores. 

 

8.- As medidas de distancia cumpriranse tamén nos vestiarios, despachos de billetes e 

aseos dos traballadores, así como en calquera outra zona de uso común. 

 

9.- Se un traballador empezase a ter síntomas compatibles coa enfermidade, colocarase 

unha máscara, debendo abandonar, en todo caso, o seu posto de traballo. 

 

10.- Os centros deberán realizar os axustes na organización horaria necesarios para evitar 

o risco de coincidencia masiva de persoas, traballadoras ou non (existe risco de coincidencia 

masiva de persoas cando non haxa expectativas razoables de que se respecten as distancias 

mínimas de seguridade, particularmente nas entradas e saídas ao traballo) 

 

 

 

MEDIDAS RELATIVAS Á HIXIENE DOS CLIENTES NO INTERIOR DE ESTABLECEMENTOS E 

LOCAIS E NOS MERCADOS AO AIRE LIBRE Ou DE VENDA NON SEDENTARIA NA VÍA 

PÚBLICA 

 

1. O tempo de permanencia nos establecementos e locais será o estritamente necesario 

para que os clientes poidan realizar as súas compras ou recibir a prestación do servizo. 

2. Os establecementos e locais, así como os mercados ao aire libre ou de venda non 

sedentaria na vía pública (mercadillos), deberán sinalar de forma clara a distancia de 
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seguridade interpersoal de dous metros entre clientes, con marcas no chan, ou mediante o 

uso de balizas, cartelería e sinalización para aqueles casos nos que sexa posible a atención 

individualizada de máis dun cliente ao mesmo tempo, que non poderá realizarse de maneira 

simultánea polo mesmo empregado. 

 

3. Os establecementos e locais deberán poñer ao dispor do público dispensadores de xeles 

hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade  virucida autorizados e rexistrados polo 

Ministerio de Sanidade, en todo caso na entrada do local, que deberán estar sempre en 

condicións de uso, sendo recomendada a posta ao dispor destes  dispensadores tamén nas 

inmediacións dos mercados ao aire libre ou de venda non sedentaria na vía pública. 

 

4. Nos establecementos e locais comerciais, así como os mercados ao aire libre ou de venda 

non sedentaria na vía pública, que conten con zonas de autoservizo, deberá prestar o 

servizo un traballador do establecemento ou mercado, co fin de evitar a manipulación 

directa por parte dos clientes dos produtos. 

 

5. Prohíbense os produtos de proba non destinados á venda como cosméticos, produtos 

de perfumería, e similares que impliquen manipulación directa por sucesivos clientes. 

 

6. Nos establecementos do sector téxtil e de arranxo de roupa os probadores utilizaranse 

por unha soa persoa e despois de cada uso limparanse e desinfectarán.  Se o cliente 

próbase unha peza e non a compra, esta debe ser hixienizada antes que sexa facilitada a 

outros clientes. Esta medida será tamén aplicable ás devolucións de pezas que realicen os 

clientes. 

 

 

 

MEDIDAS DE AFORO PARA ESTABLECEMENTOS ABERTOS Ao PUBLICO 

 

1. Os establecementos e locais deberán expoñer ao público o aforo máximo de cada local 

e asegurar que devandito aforo, así como a distancia de seguridade interpersoal de dous 

metros respéctase no seu interior. 

 

2. Débense establecer sistemas que permitan o reconto e control do aforo, de forma que 

este non sexa superado en ningún momento, e que deberá incluír aos propios traballadores. 
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3. A organización da circulación de persoas e a distribución de espazos deberá modificarse, 

cando sexa necesario, co obxectivo de garantir a posibilidade de manter as distancias de 

seguridade interpersoal esixidas en cada momento polo Ministerio de Sanidade. 

 

4. Preferiblemente, sempre que un local dispoña de dous ou máis portas, poderase 

establecer un uso diferenciado para a entrada e a saída, reducindo así o risco de formación 

de aglomeracións. 

 

5. Nos establecementos e locais comerciais que dispoñan de aparcamentos propios para 

os seus empregados e clientes, cando o acceso ás instalacións, os lectores de  tickets e 

tarxetas de empregados non puidese realizarse de maneira automática sen contacto, leste 

será substituído por un control manual e continuo por parte do persoal de seguridade, Este 

persoal tamén supervisará que se cumpre coas normas de chegada e saída graduada dos 

empregados a e desde o seu posto de traballo, segundo as quendas establecidas polo 

centro. 

 

6. As portas que se atopen no percorrido entre o aparcadoiro e o acceso a tenda ou os 

vestiarios dos empregados permanecerán abertas para evitar a manipulación dos 

mecanismos de apertura. 
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