PROTOCOLO AFORO PARA A CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS E REUNIÓNS DE
SOCIEDADES DE CAZA NOVA NORMALIDADE
Data actualización: 21 de outubro de 2020

1.- Normativa aplicable: trala finalización do Estado de Alarma a transición á Nova Normalidade rexerase na
Comunidade Autónoma de Galicia, ademais de pola normativa estatal que fose de aplicación, polo Acordo do
Consello da Xunta de Galicia de 12-6-2020, modificado sucesivamente polos Acordos de 25-6-2020, de 17-7-2020,
e de 24-7-2020 e finalmente pola Orde da Consellería de Sanidade do 15-8-20, sen prexuízo de calquera outra
normativa máis restritiva ditada polas Autoridades Sanitarias aplicable a determinadas zonas concretas do
territorio (1), e particularmente pola Orde da Consellería de Sanidade do 21-10-20.
2.- En relación aos aforos permitidos para a celebración das Asembleas e outras reunións nas Sociedades de
Caza, queda limitado en lugares pechados ao 50 % da capacidade do local de celebración, cun límite de máximo
de 60 persoas para lugares pechados e de 150 persoas se se trata de actividades ao aire libre. Non obstante,
poderase ampliar o límite indicado ata un máximo de 100 persoas para lugares pechados e 300 persoas se se
trata de actividades ao aire libre, logo da autorización da Dirección Xeral de Saúde Pública. En todo caso deberase
manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 m, sendo obrigatorio o uso de máscara aínda que se
manteña a distancia de seguridade.
Non obstante hai que ter en conta que por Orde da Consellería de Sanidade do 21 de outubro existe unha
limitación aos grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento familiar ou social na vía pública,
espazos de uso público ou espazos privados, a un máximo de CINCO (5) persoas, que se deberá ter en conta na
celebración das reunións ou asembleas evitando, tanto á entrada como á saída, a formación de grupos de máis
de cinco (5) persoas, polo que se recomenda, de ser posible, levar a cabo as citadas reunións en lugares abertos,
cunha separación entre asistentes mínima de 2 m, co uso obrigatorio de máscara, e coa adopción de todas as
medidas hixiénicas pertinentes.
3.- En canto ao uso de máscaras será obrigatorio en todo momento e lugar aínda cando se poida manter a
distancia de seguridade, recomendándose incluso en espazos privados de uso privado, cerrados ou abertos,
cando conflúan persoas non conviventes.
4.- Para a asistencia ás Asembleas e reunións por parte de socios residentes noutros lugares haberá que ter en
conta as restricións á mobilidade establecidas en determinadas zonas e concellos en función da evolución da
situación epidemiolóxica.

5.- Na celebración destes actos é necesario que se cumpra en todo caso as medidas de prevención e hixiene
indicadas polas autoridades sanitarias, polo que no caso de que non se puidesen cumprir, ou ben non debe
convocarse a Asemblea ou reunión, ou ben suspenderse no caso de non poder garantir as medidas sanitarias.
6.- Dada a dificultade para reunirse en Sociedades con moitos socios, podería optarse pola celebración da
Asemblea por videoconferencia, debendo existir neste caso un acordo da Xunta Directiva a este respecto,
debendo cerciorarse antes de que efectivamente todos os socios se poden conectar telemáticamente; ou ben

(1)

Para ver as diferentes Ordes da Xunta de Galicia sobre medidas de prevención da COVID 19 nos diferentes concellos
ou territorios da Comunidade Autónoma (establecemento de máis restricións, mantemento ou levantamento das
mesmas, etc), premer no seguinte ligazón:

https://www.federaciongalegadecaza.com/documentos/dogs-xunta-covid.pdf

compaxinar a asistencia presencial coa telemática, por exemplo asistindo presencialmente só os membros da
Xunta Directiva e parte dos socios, e conectándose o resto telemáticamente.
A celebración de Asembleas por parte de entidades privadas a través de videoconferencia está permitida ata o
31-12-2020, aínda que non estivese contemplada esta posibilidade nos Estatutos sociais, polo art. 40 do RDL
8/20, de 17 de marzo na súa redacción actual.
7.- En calquera caso o prazo para formular contas anuais quedou suspendido e reanudouse o 1 de xuño por un
prazo de 3 meses, según dispón o art. 40.3 do RDL 8/20, de 17 de marzo, modificado por RDL 19/20 de 26 de
maio.

As recomendacións emitidas dende a Federación Galega de Caza conteñen o criterio desta entidade, sen prexuízo da
existencia de calquera outro criterio ou opinión.
SOBRE O PRESENTE PROTOCOLO PREVALECERÁ EN TODO MOMENTO CALQUERA OUTRA NORMA QUE DITEN AO
EFECTO AS AUTORIDADES SANITARIAS, TANTO CON CARÁCTER XERAL COMO RESTRICIÓNS PARTICULARES POR ZONAS
EN FUNCIÓN DA EVOLUCIÓN DA PANDEMIA.

