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INSTRUCCIÓN DE ALCALDÍA 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRONTE Á COVID-19 EN INSTALACIÓNS 

DEPORTIVAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE CEDEIRA PARA O CURSO 

2020-2021 

 

Seguindo as medidas de seguridade sanitaria e as instrucións establecidas 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 de Galicia, do 12 de xuño 2020, sobre 

medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola 

COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova 

normalidade, o Concello de Cedeira establece o seguinte protocolo para o comezo do 

curso 2020-2021 das escolas deportivas e, en xeral, para o uso das instalacións deportivas. 

1.- Obxecto. 

Este documento pretende regular a actividade deportiva nas instalación municipais para 

o curso académico 2020-2021, adoptando as medidas hixiénico-sanitarias e de prevención 

necesarias para facer fronte á pandemia provocada pola COVID-19 conforme ao disposto 

polas autoridades sanitarias e deportivas. 

2.- Ámbito de aplicación. 

Este protocolo será de obrigado cumprimento por parte dos usuarios e deportistas que 

fagan uso das instalacións deportivas municipais que se enumeran a continuación: 

- Polideportivo Municipal: Pista polideportiva, piscina, sala de usos múltiplos e 

ximnasio. 

- Pista de pádel e tenis anexas ao polideportivo municipal. 

- Campo de fútbol. 

Será plenamente vinculante, sen prexuízo das normas que se publiquen por parte das 

autoridades competentes durante o transcurso da pandemia. 

As entidades deportivas e asociacións que fagan uso das instalacións deportivas 

municipais, previa solicitude, deberán entregar a “declaración responsable e aceptación 

de condicións de uso de instalacións deportivas municipais e de información sobre a 

COVID-19” (ANEXO III) 
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As actividades que se poden desenvolver nas instalacións deportivas mencionadas 

anteriormente son aquelas reguladas no presente documento, e que, previamente, sexan 

autorizadas pola Concellería de Deportes. 

3.- Medidas preventivas e de hixiene. 

Nas instalacións deportivas municipais realizaranse labores de limpeza e desinfección 

antes da apertura ao público, a mediodía e ao final de cada xornada, así como entre as 

quendas horarias que se describen mais abaixo nos horarios específicos de cada 

instalación. 

Os usuarios das instalacións deportivas municipais e as distintas persoas integrantes de 

entidades deportivas e asociacións teñen unha responsabilidade para si e para cos demais, 

polo que deberán seguir coa máxima responsabilidade e cautela as normas hixiénico-

sanitarias dispostas polas autoridades sanitarias, e en especial: 

- O distanciamento físico mínimo (1,5 metros). Procurándose unha distancia física 

superior na realización de actividades deportivas en espazos cerrados. 

- O constante lavado de mans seguindo as indicacións dispostas polas autoridades 

sanitarias. 

- O uso de máscara obrigatorio coa única excepción da realización de deportes que 

requiran a utilización de pistas específicas, tales como tenis, pádel ou pistas 

polideportivas, exclusivamente durante a realización das ditas actividades 

específicas e sempre que a ocupación máxima da pista se axuste ás regras do xogo 

ou actividade deportiva. 

- Non se compartirá ningún material e, se isto non fose posible, garantirase a 

presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado e promoverase o seu 

emprego. 

- Ventilaranse as instalacións cubertas por espazos de polo menos 30 minutos ao 

inicio e final de cada xornada, así como de forma frecuente durante esta e 

obrigatoriamente ao finalizar cada clase ou actividade de grupo. 

Nas instalacións deportivas municipais so poderán acceder os usuarios autorizados, 

membros das asociacións autorizadas e os deportistas das entidades deportivas 

autorizadas e no horario preestablecido para as correspondentes actividades que se 

detallará mais adiante. Non estará permitido o acceso a acompañantes nin de persoas 

alleas á actividade, coa única excepción de nenas e nenos menores de seis anos que 

poderán ser acompañados aos vestiarios coa autorización do monitor ou responsable da 

instalación. A entrada e a saída serán exclusivamente polos accesos sinalizados (ANEXO 

II).  

No caso de que unha persoa usuaria das instalacións ou membro dunha entidade deportiva 

ou asociación con acceso as instalacións teña sintomatoloxía do virus COVID-19, deberá 

informar de xeito inmediato ao servizo galego de saúde (teléfono 900400116) para iniciar 

o protocolo previsto pola Consellería de Sanidade (ANEXO IV). Considérase 

sintomatoloxía do virus COVID-19 un cadro clínico de infección respiratoria aguda 

(IRA) de aparición súbita e de calquera gravidade, incluíndo febre, tose ou falta de alento, 

entre outros. 
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En caso de ser diagnosticado positivo unha persoa usuaria das instalacións ou un membro 

dunha entidade deportiva ou asociación usuaria das instalación deberanse seguir as pautas 

determinadas polas autoridades sanitarias. Se a detención se produce na instalación 

procederase ao illamento nun local pechado, á colocación de máscara cirúrxica e aviso ao 

061. En todo caso procederase á limpeza e desinfección das instalacións deportivas. 

 

4.- Normas xerais do uso das instalacións 

O horario de apertura ao público do Polideportivo será de luns a venres de 8:00 a 23:00, 

sábados de 9:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 e domingos de 9:00 a 12:00. O horario poderá 

ser modificado a criterio do persoal laboral do Polideportivo e do concelleiro de deportes, 

por calquera causa xustificada ou para previr o risco de coincidencia masiva de usuarios. 

O persoal laboral do Polideportivo Municipal conta cos equipos de protección adecuados 

para o seu traballo, tendo á súa disposición: xel hidroalcohólico, luvas, pantalla, máscaras, 

traxe e bata debotable e mampara protectora na mesa de traballo. 

A puntualidade estrita horario será imprescindible para asegurar o cumprimento das 

medidas de seguridade e hixiene e o bo funcionamento do servizo. O incumprimento das 

medidas establecidas neste protocolo será penalizado coa expulsión periódica das 

instalacións, a criterio do persoal traballador do polideportivo e do concelleiro de 

deportes. 

O pago pola utilización dos servizos dispoñibles nas instalacións polideportivas 

realizaranse por anticipado na oficina do polideportivo, en efectivo a través do sistema 

cashdro ou con tarxeta a través de TPV. 

Nas instalacións polideportivas non se facilitará ningún tipo de material para a realización 

das actividades, polo que os usuarios deberán levar o seu propio material, se isto non fose 

posible, garantirase a presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado e 

promoverase o seu emprego.Recoméndase a limpeza e desinfección de mans con xel 

hidroalcohólico con frecuencia de 15 minutos. 

Os vestiarios de monitores soamente poderán ser utilizados polo persoal traballador do 

polideportivo de xeito individual e coa posterior desinfección despois de cada uso. 

O cumprimento destas medidas será controlado pola Policía Local de Cedeira, 

correspondendo a instrución dos procedementos sancionadores que procedan. 

 

5.- Normas específicas para a piscina e os seus vestiarios 

Os horarios da piscina municipal de Cedeira para o curso 2020-2021 será o que se 

describe na seguinte táboa: 
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Será de obrigado cumprimento a estrita puntualidade na asistencia ás actividades, 

debendo esperar fora das instalacións a ser chamados polo monitor da respectiva 

actividade. Antes de acceder ás instalacións tomarase a temperatura a todas e todos os 

asistentes ás actividades. 
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Para a utilización da piscina polos usuarios de baño libre será necesario a reserva das 

mesmas mediante cita previa no teléfono 981482633. Para o acceso ás instalacións será 

necesario realizar o pago previo da actividade. 

As reservas con cita previa deberán facerse dentro das quendas horarias preestablecidas,  

para evitar o contacto entre usuarios e persoal traballador das instalacións, quedando 

configurados como amosa a seguinte táboa: 

HORARIO LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:00 A 8:45 BAÑO LIBRE BAÑO LIBRE BAÑO LIBRE BAÑO LIBRE 
BAÑO 

LIBRE 

9:00 A 9:45 BAÑO LIBRE BAÑO LIBRE BAÑO LIBRE BAÑO LIBRE 
BAÑO 

LIBRE 

10:00 A 10:45  BAÑO LIBRE  BAÑO LIBRE  

O horario para o fin de semana quedaría configurado do xeito que amosa a seguinte táboa: 

HORARIO SÁBADO DOMIGO 

9:00 A 9:45 BAÑO LIBRE BAÑO LIBRE 

10:00 A 10:45 BAÑO LIBRE BAÑO LIBRE 

11:00 A 11:45  BAÑO LIBRE 

   

17:00 A 17:45 BAÑO LIBRE  

18:00 A 18:45 BAÑO LIBRE  

19:00 A 19:45 BAÑO LIBRE  

Como se trata dunha piscina de uso deportivo divida en rúas de adestramento, só poderá 

exercer a actividade ata tres deportista ou usuario por rúa, polo que en cada quenda 

horaria soamente poderá haber un máximo de 12 usuarios repartidos en cada rúa. 

Proporcionarase xel hidroalcohólico aos usuarios da piscina e colocaranse carteis 

informativos coas medidas de seguridade establecidas neste protocolo, que será de 

obrigado cumprimento para un bo uso das instalacións. 

Os vestiarios da piscina permanecerán abertos para o acceso ao interior da piscina, agás 

a zona de duchas comúns que permanecerá pechada.  

Procederase á limpeza e desinfección da praia da piscina e das zonas comúns ao remate 

de cada quenda, así como antes da apertura e do peche das instalacións. 

6.- Normas específicas de instalacións descubertas (pistas de padel, tenis e campo de 

fútbol) 

Os horarios das escolas deportivas de padel e tenis que se levarán a cabo nas pistas anexas 

ao polideportivo municipal de Cedeira para o curso 2020-2021 será o que se describe na 

seguinte táboa: 
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A actividade de tenis levarase a cabo no pavillón deportivo do IES Punta Candieira cando 

as condicións climatolóxicas non permitan realizar a actividade ao aire libre, e sempre 

nas mesmas condicións de hixiene e seguridade que marca este protocolo. 

Será de obrigado cumprimento a estrita puntualidade na asistencia ás actividades, 

debendo esperar fora das instalacións a ser chamados polo monitor da respectiva 

actividade. Antes de acceder ás instalacións tomarase a temperatura a todas e todos os 

asistentes ás actividades. 

Para o aluguer de estas instalacións será necesario a reserva das mesmas mediante cita 

previa no teléfono 981482633, así como unha puntualidade estrita para o bo 

funcionamento do servizo.  
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As reservas con cita previa deberán facerse dentro das quendas horarias preestablecidas,  

para evitar o contacto entre usuarios e persoal traballador das instalacións, quedando 

configurados como amosa a seguinte táboa: 

HORARIO PISTA 1 DE 

PADEL  

PISTA 2 DE 

PADEL 

PISTA DE 

TENIS 

CAMPO DE 

FÚTBOL 

QUENDA 1 9:00 A 10:30 9:05 A 10:35 9:45 A 11:45 11:30 A 12:30 

QUENDA 2 10:40 A 12:10 10:45 A 12:15 12:00 A 14:00 12:45 A 13:45 

QUENDA 3 12:20 A 13:50 12:25 A 13:55   

     

QUENDA 4 16:00 A 17:30 16:05 A 17:35 16:45 A 18:15 16:00 A 17:00 

QUENDA 5 17:40 A 19:10 17:45 A 19:15 18:30 A 20:00 17:15 A 18:15 

QUENDA 6 19:20 A 20:50 19:25 A 20:55 20:15 A 21:45 18:30 A 19:30 

QUENDA 7 21:00 A 22:30 21:05 A 22:35  19:45 A 20:45 

O horario para o fin de semana quedaría configurado do xeito que amosa a seguinte táboa: 

HORARIO PISTA 1 DE 

PADEL  

PISTA 2 DE 

PADEL 

PISTA DE 

TENIS 

CAMPO DE 

FÚTBOL 

QUENDA 1 9:00 A 10:25 9:05 A 10:30 9:15 A 10:45 11:30 A 12:30 

QUENDA 2 10:40 A 12:10 10:35 A 12:05 10:50 A 12:20 12:45 A 13:45 

QUENDA 3 12:20 A 13:50 

(SÁBADO) 

12:15 A 13:40 

(SÁBADO) 

12:30 A 13:55  

     

QUENDA 4 16:35 A 18:05 

(SÁBADO) 

16:40 A 18:10 

(SÁBADO) 

16:45 A 18:15 

(SÁBADO) 

17:00 A 18:30 

(SÁBADO) 

QUENDA 5 18:15 A 19:45 

(SÁBADO) 

18:20 A 19:50 

(SÁBADO) 

18:30 A 20:00 

(SÁBADO) 

18:40 A 19:50 

(SÁBADO) 

Nos cambios de quenda realizarase unha limpeza das pistas, así como das zonas comúns. 

Proporcionarase xel hidroalcohólico aos usuarios do campo de fútbol ou de cada pista e 

colocaranse carteis informativos coas medias de seguridade establecidas neste protocolo, 

que será de obrigado cumprimento para un bo uso das instalacións. 

 

7.- Normas específicas de uso de pista polideportiva, ximnasio e os seus vestiarios 

Os horarios da pista polideportiva municipal de Cedeira para o curso 2020-2021 será o 

que se describe na seguinte táboa: 
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Será de obrigado cumprimento a estrita puntualidade na asistencia ás actividades, 

debendo esperar fora das instalacións a ser chamados polo monitor da respectiva 

actividade. Antes de acceder ás instalacións tomarase a temperatura a todas e todos os 

asistentes ás actividades. 
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As actividades dirixidas con monitor na pista polideportiva terán de 25 persoas como 

máximo.  

Para a utilización polos usuarios da sala de musculación e de cardio, así como para o 

aluguer da pista polideportiva será necesario a reserva das mesmas mediante cita previa 

no teléfono 981482633. 

As reservas con cita previa deberán facerse dentro das quendas horarias preestablecidas,  

para evitar o contacto entre usuarios e persoal traballador das instalacións, quedando 

configurados como amosa a seguinte táboa: 

HORARIO LUNS A VENRES 

10:15 A 11:15 SALAS DE CARDIO 

E MUSCULACIÓN 

11:30 A 12:30 SALAS DE CARDIO 

E MUSCULACIÓN 

12:45 A 13:45 SALAS DE CARDIO 

E MUSCULACIÓN 

  

17:00 A 18:00 SALAS DE CARDIO 

E MUSCULACIÓN 

18:15 A 19:15 SALAS DE CARDIO 

E MUSCULACIÓN 

20:00 A 21:00 SALAS DE CARDIO 

E MUSCULACIÓN 

21:15 A 22:15 SALAS DE CARDIO 

E MUSCULACIÓN 

O horario para o fin de semana quedaría configurado do xeito que amosa a seguinte táboa: 

HORARIO SÁBADO DOMIGO 

9:00 A 9:45 SALAS DE 

CARDIO E 

MUSCULA

CIÓN 

SALAS DE 

CARDIO E 

MUSCULA

CIÓN 

10:00 A 10:45 SALAS DE 

CARDIO E 

MUSCULA

CIÓN 

SALAS DE 

CARDIO E 

MUSCULA

CIÓN 

11:00 A 11:45 

 

SALAS DE 

CARDIO E 

MUSCULA

CIÓN 

   

17:00 A 17:45 SALAS DE 

CARDIO E 

MUSCULA

CIÓN 

 

18:00 A 18:45 SALAS DE 

CARDIO E 
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MUSCULA

CIÓN 

19:00 A 19:45 SALAS DE 

CARDIO E 

MUSCULA

CIÓN 

 

 

O cumprimento estrito do horario será imprescindible para o bo funcionamento do 

servizo.  

Na sala de musculación a ocupación máxima permitida en cada quenda será de 8 persoas 

e na sala de cardio a ocupación máxima permitida en cada quenda será de 8 persoas. 

Proporcionarase xel hidroalcohólico aos usuarios da pista polideportiva, sala de cardio e 

sala de musculación e colocaranse carteis informativos coas medidas de seguridade 

establecidas neste protocolo, que será de obrigado cumprimento para un bo uso das 

instalacións. 

Os vestiarios da pista polideportiva permanecerán pechados, agás en caso de urxente 

necesidade e para o cambio de roupa, que poderán ser empregados a solicitude dos 

usuarios se o persoal das instalacións o autorizan e sempre có uso obrigatorio de máscara. 

8.- Normas específicas de uso de sala de usos múltiples 

Os horarios da sala de usos múltiples do polideportivo municipal de Cedeira para o curso 

2020-2021 será o que se describe na seguinte táboa: 
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O cumprimento estrito do horario será imprescindible para o bo funcionamento do 

servizo, debendo esperar fora das instalacións a ser chamados polo monitor da respectiva 

actividade. Antes de acceder ás instalacións tomarase a temperatura a todas e todos os 

asistentes ás actividades. 

Na sala de usos múltiples a ocupación máxima permitida en cada quenda será de 14 

persoas. 

Proporcionarase xel hidroalcohólico aos usuarios da sala de usos múltiples e colocaranse 

carteis informativos coas medidas de seguridade establecidas neste protocolo, que será de 

obrigado cumprimento para un bo uso das instalacións. 
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Normativa de obrigado cumprimento e documentación de apoio para a elaboración 

do presente protocolo: 

- Lei 3/2012, Galega do Deporte. 

- Acordo do Consello da Xunta de Galicia de 13/3/2020 polo que se declarou a 

situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de 

Galicia e se activou o Plan Territorial de emerxencias de Galicia (Platerga). 

- Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, no que se declara o estado de alarma para 

a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. 

- Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de xuño, “de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19”. 

- Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade do 12/06 polo 

que se dá publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12/6, 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. 

- Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade do 25/06 polo 

que se da publicidade ao acordo do Consello da Xunta de Galicia do 25/06, polo 

que se introducen determinadas modificacións ao acordo do 12/06. 

- Resolución da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade do 17/07, pola 

que se da publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, de 17 de xullo 

de 2020, e se introducen determinadas modificacións ao acordo do 12/6. 

- Orde do 9 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas 

previstas no 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 

- Resolución da Secretaría Xeral de Deportes do 15/6, polo que se aproba o 

protocolo FISICOVID-DXTGALEGO polo que se establecen as medidas para 

facer fronte a crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 no ámbito do deporte 

federado de Galicia. 

- Protocolo FISICOVID-DXT GALEGO. 

- Protocolo Básico de actuación. Volta aos adestramentos no Centro Galego de 

Tecnificación Deportiva. 

- Protocolo Básico de actuación para instalacións deportivas do Concello de 

Pontevedra. 

Cedeira, 2 de outubro de 2020. 

O Presidente 

 

 

Asdo.: Pablo Diego Moreda Gil 
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ANEXO I 

OCUPACIÓN POR ESPAZO DEPORTIVO 

 

Atendendo ao disposto pola distinta normativa deportiva, de edificación e a regulación 

actual en canto a medidas hixiénico-sanitarias disposta polas autoridades sanitarias, así 

como aplicando os criterios primordiais de cautela e prevención e baixo a supervisión da 

Policía Local de Cedeira, nos espazos deportivos, sen superar os 2/3 do aforo normativo, 

para manter un criterio de maior cautela e seguindo as recomendacións da Policía Local 

de Cedeira, dispóñense os seguintes niveis de ocupación máxima: 
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ANEXO II 

PLANOS INDICATIVOS DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN RESPONSABLE E ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE USO 

DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS E DE INFORMACIÓN 

SOBRE A COVID-19 

D/Dª __________________________________________ con D.N.I. ______________ 

en representación da entidade deportiva/asociación______________________________ 

con C.I.F. ________________ 

SOLICITO que a entidade deportiva/asociación que represento poida desenvolver os 

seus adestramentos e/ou actividades nas instalacións deportivas municipais que se lle 

asignen en función da solicitude horaria que foi presentada previamente e tendo en conta 

a disposición organizativa da Concellería de Deportes e o protocolo de actuación fronte 

á covid-19 en instalacións deportivas municipais do Concello de Cedeira para o curso 

2020-2021, acepto as condicións de uso das instalacións adoptando as medidas oportunas 

e necesarias, 

DECLARO 

 Que a entidade que represento coñece a normativa en vigor que afecta a actividade 

a desenvolver na instalación deportiva municipal, e comprométese ao estrito 

cumprimento da mesma por parte de todas e todos os integrantes da entidade 

 Que a entidade que represento coñece o protocolo básico de actuación para o uso 

das instalacións deportivas municipais, e a súa aceptación expresa. Así como 

calquera indicación que reciba directamente do persoal do Concello, e en especial 

do persoal das instalacións polideportivas. 

 Que a entidade que represento coñece as circunstancias excepcionais actuais, ps 

protocolos e as normas establecidas para garantir a saúde e seguridade de todos 

os participantes antes, durante e con posterioridade a actividade a desenvolver na 

instalación. En especial o coñecemento, aceptación e cumprimento do protocolo 

FISICOVID-DXTGALEGO da Secretaría Xeral para o Deporte, e o protocolo 

FISICOVID da correspondente federación deportiva. 

 Que a entidade que represento exime, expresamente, ao Concello de Cedeira de 

calquera responsabilidade que traia causa da situación sanitaria existente. 

 Que a entidade que represento dispón das declaracións responsables, aceptacións 

e compromisos individuais de cada un dos membros da entidade que participarán 

na actividade nas instalacións deportivas municipais. 

Pola mesma, noméase coordinador/a responsable da entidade deportiva a efectos do 

disposto no protocolo de actuación fronte á covid-19 en instalacións deportivas 

municipais do Concello de Cedeira para o curso 2020-2021, a D/Dª 

____________________________________________ con D.N.I. _________________. 

 

Cedeira, ___ de _____________ de ______ 

Asinado: 
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ANEXO IV 

DECÁLOGO ACTUACIÓN NO CASO DE TER SÍNTOMAS DE COVID-19 
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