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Polo presente escrito remítese resposta a varias preguntas formuladas desde esa

federación, relatiyas a normas de actuación respecto da COVID-19,

Segundo o establecido na Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría xeral

técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello

da Xunta, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer

fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVlDlg, unha vez superada a fase lll do

plan para a transición cara a unha nova normalidade, modificada pola Resolución do

25 de xuño de 2020 (DOG 27Í0612020) e a Resolución do 17 de xullo de 2020 (DOG

18tO7t2O2A), está permitida a actuación dos coros en calquera acto rellxioso, teatro,

espazo público, etc, sempre que se axuste ás condicións establecidas na devandita

norma.

Neste sentido a Resolución do 12 de xuño de 2AZA e as súas posteriores

modificacións, establece a obriga do uso da máscara en todo momento, tanto cando

se estea na vía pública e en espazos ao aire librc como cando se estea en espazos
pechados de uso público ou que se atopen abertos ao público, aínda que se poida

garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.

Ademais, tamén establece como regra específica que no caso dos coros e

agrupacións vocais de canto, da§ orque§tras, bandas e outras agrupacións
mi¡s¡cais, da cetebración {e congr.esos, encontros, reunión§, de negocio, conferencias,

eventos e actos similarei e da actiüdade formativa en conservatorios, escolas de

música e danza, estarase ao indicado especificamente nas medidas rccollidas
nos apartados 2.11, 2.12,3.33 e3.41, respectivamente.

En concreto, no punto 2.ll establece que nas actuacións que impliquen a

participacién de coros e agrupacións vocais de canto deberá asegurarse que se

iespecte en todo momento a distancia de seguridade interpersoal entre os
in6grantes do coro ou da agrupación e, polo í¡enos, de 3 metros entle estes e o
público, que será obrigatorio o uso de máscana dunnb toda a actuación en

ealquera iaso e que estas condicións tamén deberán respectarce durante as

actividades de ensaio dos coros ou agrupacións vocais de canto.
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Polo que respecta ás limitacións de aforo, a dita normativa establece as seguintes:

. A asistencia a lugares de culto non poderá superar o setenta e cinco por cento
do seu aforo. A utilización do exterior dos edificios ou da vía pública para a
celebración de actog de culto con acompañamento de público debeÉ desenvolverse
nas condicións que determine a autoridade municipal correspondente, á cal lle
conesponde a súa autorización, e delimitarase o espazo ou itinerario e a asistencia de
público estará limitada a un máximo de 1.000 Fnsoas.

. A asisteneia actividades en cinernas, teatros, auditorios, circos de carpa e
espazos similarcs, así como en rccintos ao ai¡e libre e noutrcs locais e
establecementos destinados a espectáculos públicos e actividades recrcativaE
non podeÉ supemr o setenta e cinco por cento do aforo permitido en cada sala e
sempre contando con butacas preasignadas.

. No caso doutros reeintos, locais e establecementos destinados a
espectáculos públicos e actividades recrcativas distintos dos anteriores, poderán
desenvolver a súa actividade sempre que o publico pefynaneza sentado e que non se
supere o setenta e cinco por cento do aforo permitido, cun límite máximo de
trescentas pensoas para lugares poehados e de mil persoas tratándose de
actividades ao aire librc.

Asinado dixitalmente en §antiago de Compostela,

O directorxeralde Saúde Pública

Andrés Paz-Ares Rodríguez
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