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CRITERIOS IMPOSTOS POLA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA PARA O
DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES SOLICITADAS (Resolución do 12 de
xuño de 2020, da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, polo que se dá
publicidade 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 polo
COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova
normalidade).

Recordáselles que é preceptivo que as actividades solicitadas se desenvolvan axustadas as
seguintes exixencias establecidas pola Xunta de Galicia.

I. XERAIS: Medidas de hixiene e prevención.
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.
b) 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.
c) A ocupación máxima para o uso dos aseos 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.
d) 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.

II. ESPECÍFICAS.
II.A.Colectivos artísticos
a) Cando haxa varios artistas simultaneamente no escenario, a dirección artística procurará que
se manteña a distancia interpersoal de seguridade no desenvolvemento do espectáculo.
b) Naquelas actuacións ou espectáculos en que non se poida manter a dita distancia de
seguridade, nin o uso de equipamentos de protección adecuados ao nivel de risco, como é o
caso daqueles en que interveñan actores e actrices, atenderase a medidas de seguridade
deseñadas para cada caso particular a partir dos protocolos e recomendacións das autoridades
sanitarias.
c) Tanto nas representacións como nos ensaios garantirase a limpeza e desinfección de todas
as superficies e instrumentos con que poidan entrar en contacto os artistas antes de cada
representación ou ensaio.
d) O vestiario non se compartirá en ningún momento por diferentes artistas se non se realizou
unha limpeza e desinfección deste previa á utilización por cada artista.

II.B. Coros e agrupacións vocais.
1. Nas actuacións que impliquen a participación de coros e agrupacións vocais de canto deberá
asegurarse que se respecte en todo momento a distancia de seguridade interpersoal entre os
integrantes do coro ou da agrupación e, polo menos, de 3 metros entre estes e o público.
2. Será obrigatorio, en calquera caso, o uso de máscara durante toda a actuación.
3. As condicións sinaladas nos números 1 e 2 tamén deberán respectarse durante as
actividades de ensaio dos coros ou agrupación vocais de canto.

II.C. Orquestras, bandas e outras agrupacións musicais.
1. Durante a actuación e os ensaios de orquestras, bandas e outras agrupacións musicais, as
persoas integrantes deberán manter a distancia de seguridade e, se iso non é posible,
reducirase o número de compoñentes de xeito que se cumpra coa dita distancia.
2. Todos os compoñentes da orquestra, banda ou agrupación musical que non sexan intérpretes
de instrumentos de vento ou vocalistas deberán levar máscara durante toda a actuación ou
ensaio. Os vocalistas e os intérpretes de instrumentos de vento só quitarán a máscara no
momento da súa intervención vocal ou durante o uso do instrumento e deberán manter a
distancia de seguridade durante a súa actuación e os ensaios, evitando situarse enfronte
doutros intérpretes e recomendándose o uso doutros elementos como pantallas ou anteparos
de separación.
3. Recoméndase limpar e desinfectar con maior periodicidade os chans dos espazos de

actuación ou ensaio con instrumentos de vento.
4. As actuacións e ensaios en exteriores ou en recintos diferentes aos habituais realizaranse
seguindo, ademais, as medidas de prevención específicas deses espazos e sempre gardando a
distancia de seguridade interpersoal.

III.A. MEDIDAS EN MATERIA DE CONTROL DE CAPACIDADE (AFOROS).
1. Os establecementos, instalacións e locais deberán expor ao público a capacidade máxima,
que deberá incluír os propios traballadores e asegurar que a dita capacidade e a distancia de
seguridade interpersoal se respecta no seu interior, polo que se deberán establecer
procedementos que permitan o reconto e control da capacidade, de forma que esta non sexa
superada en ningún momento.
2. A organización da circulación de persoas e a distribución de espazos deberá procurar a
posibilidade de manter a distancia de seguridade interpersoal. Na medida do posible
estableceranse itinerarios para dirixir a circulación de clientes e usuarios e evitar aglomeracións
en determinadas zonas, tanto no interior como no exterior, e previr o contacto entre eles. Cando
se dispoña de dúas ou máis portas, procurarase establecer un uso diferenciado para a entrada
e a saída, co obxecto de reducir o risco de formación de aglomeracións.
3. De ser o caso, o persoal de seguridade velará para que se respecte a distancia interpersoal
de seguridade e evitará a formación de grupos numerosos e aglomeracións, prestando especial
atención ás zonas de escaleiras mecánicas, ascensores, zonas comúns de paso e zonas
recreativas.
4. En caso necesario, poderanse utilizar valos ou sistemas de sinalización equivalentes para un
mellor control dos accesos e xestión das persoas par os efectos de evitar calquera
aglomeración.
5. En calquera caso, a sinalización de percorridos obrigatorios e independentes ou outras
medidas que se establezan realizaranse tendo en conta o cumprimento das condicións de
evacuación exixibles na normativa aplicable.

III.B. MEDIDAS PARA A ENTRADA, SAÍDA E CIRCULACIÓN DE PÚBLICO
ESPECTADOR OU ASISTENTE EN ESTABLECEMENTOS.
1.Procurarase sempre que os espectadores ou asistentes estean sentados e manteñan a
distancia interpersoal de seguridade fixada, salvo que o tipo de actividade non o permita.
2. Recoméndase, en función das características da actividade e do local pechado ou do espazo
ao aire libre en que se desenvolva, que todas as entradas e os asentos estean debidamente
numerados, e deberán inhabilitarse as butacas que non cumpran cos criterios de distanciamento
físico, así como as non vendidas. Evitarase, no posible, o paso de persoas entre filas que
supoña non respectar a distancia de seguridade.
3. A apertura de portas realizarase con antelación suficiente para permitir un acceso graduado,
polo que se deberán fixar franxas horarias adecuadas para o acceso. A saída do público deberá
realizarse de forma graduada por zonas, garantindo a distancia entre persoas.
4. Nos espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán ter a duración suficiente
para que a saída e a entrada durante o descanso tamén sexa graduada e cos mesmos
condicionamentos que a entrada e saída de público.
5. O uso da máscara axustarase ao disposto no número IV.
6. Facilitarase a agrupación de conviventes, mantendo a debida distancia de seguridade co

resto dos espectadores.
7. Realizaranse, antes e logo da actividade de que se trate, avisos que anuncien e recorden as
medidas de hixiene e distanciamento e o escalonamento na saída do público.
8. Procurarase manter a distancia de seguridade interpersoal entre os traballadores e o público
ou, na súa falta, utilizaranse medidas alternativas de protección física. O uso de máscara será
obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade interpersoal indicada, nos termos
previstos no número IV.

III.C.OS ESTABLECEMENTOS DESTINADOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E
ACTIVIDADES RECREATIVAS.
1.Estos espazos poderán desenvolver a súa actividade, contando con butacas preasignadas,
sempre que non superen o setenta e cinco por cento da capacidade permitida en cada sala.
2. No caso doutros recintos, locais e establecementos destinados a espectáculos públicos e
actividades recreativas distintos dos previstos no parágrafo anterior, poderán desenvolver a súa
actividade sempre que o público permaneza sentado e que non se supere o setenta e cinco por
cento da capacidade permitida, cun límite máximo de trescentas persoas para lugares pechados
e de mil persoas tratándose de actividades ao aire libre.
3. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal nas instalacións ou, na súa falta, 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 no número IV.
4. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, no caso
de que nas instalacións se preste algún tipo de servizo de hostalaría e restauración, a
prestación deste axustarase ao previsto nas condicións para a prestación do servizo nos
establecementos de hostalaría e restauración.

IV. OBRIGATORIEDADE DO USO DE MÁSCARAS.
a) Obriga xeral.
Para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso da máscara en todo momento,
tanto cando se estea na vía pública e en espazos ao aire libre como cando se estea en espazos
pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público, aínda que se poida garantir a
distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.
Así mesmo, de conformidade co artigo 6.1.b) do Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de
medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria
ocasionada polo COVID-19, para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso de
máscara nos medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús ou por ferrocarril, así como nos
transportes públicos e privados complementarios de viaxeiros en vehículos de ata nove prazas,
incluído o condutor.
b) Regras específicas.
1ª) Na realización de adestramentos e na celebración de competicións dentro da actividade
deportiva federada de competencia autonómica, aplicarase, respecto ao uso da máscara, o
recollido especificamente no protocolo das federacións deportivas respectivas.
2ª) No caso de colectivos artísticos que desenvolvan actos e espectáculos culturais, aplicaranse
as regras específicas do número II.A.

3ª) No caso dos coros e agrupacións vocais de canto, das orquestras, bandas e outras
agrupacións musicais, observarase o indicado especificamente nas medidas recollidas nos
números II.B e II. C, respectivamente.
4ª) Nos centros docentes observarase, respecto ao uso da máscara, o recollido especificamente
no correspondente protocolo.
c) Condicións de uso da máscara.
Deberá darse un uso axeitado á máscara, é dicir, esta deberá cubrir desde parte do tabique
nasal ata o queixo, incluído.
Ademais, a máscara que se debe empregar non deberá estar provista de válvula exhalatoria,
agás nos usos profesionais para os cales este tipo de máscara poida estar recomendada.
d) Excepcións á obriga de uso da máscara.
A obriga de uso de máscara non será exixible nos seguintes supostos:
1º) Cando se trate de persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade
respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de
discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara, ou ben
presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
2º) Nos vehículos de turismo, cando todas as persoas ocupantes convivan no mesmo domicilio.
3º) Nas praias e piscinas, durante o baño e mentres se permaneza nun espazo determinado,
sen desprazarse, e sempre que se poida garantir o respecto da distancia de seguridade
interpersoal entre todas as persoas usuarias non conviventes. En calquera caso, será
obrigatorio o uso de máscara para os accesos, desprazamentos e paseos nas praias e piscinas.
4º) Nos establecementos de hostalaría e restauración, por parte dos clientes do establecemento
exclusivamente no momento específico do consumo.
5º) No interior dos cuartos de establecementos de aloxamento turístico e outros espazos
similares, cando unicamente se atopen neles persoas que se aloxen no cuarto.
6º) Nos buques e embarcacións de transporte de competencia autonómica, no interior dos
camarotes, cando unicamente se atopen neles persoas que se aloxen no camarote.
7º) No caso de exercicio de deporte individual ao aire libre, exclusivamente durante a realización
da práctica deportiva e sempre que, tendo en conta a posible concorrencia de persoas e as
dimensións do lugar, poida garantirse o mantemento da distancia de dous metros con outras
persoas non conviventes.
8º) No caso de actividade física e deportiva en instalacións e centros deportivos, sempre que se
poida garantir o mantemento da distancia de seguridade interpersoal en todo momento,
exclusivamente durante a realización das ditas actividades e tendo en conta o protocolo
publicado para a dita instalación.
9º) En supostos de forza maior ou situación de necesidade ou cando, pola propia natureza das
actividades, o uso da máscara resulte incompatible, conforme as indicacións das autoridades
sanitarias.
e) Recomendación.
Nos espazos privados, abertos ou pechados, de uso privado, recoméndase o uso de máscara,
no caso de reunións ou de posible confluencia de persoas non conviventes, aínda que se poida
garantir o mantemento da distancia de seguridade interpersoal.

