COMPENDIO DOG COVID-19 DEPORTE
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 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.
(ACTUALIZADA COAS SUCESIVAS MODIFICACIÓNS ATA A ORDE DO 30 DE SETEMBRO DE 2020)
ANEXO
Medidas de prevención
1. Obrigas xerais.
1.2. Distancia de seguridade interpersoal.
Deberá cumprirse a medida de mantemento da distancia de seguridade interpersoal establecida polo 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 de, polo menos, 1,5 metros ou, na súa falta, medidas
alternativas de protección física con uso de máscara, de hixiene adecuadas e etiqueta respiratoria.
O uso de máscara será obrigatorio, aínda que se manteña a distancia de seguridade
interpersoal indicada, nos termos previstos no número 1.3.
1.3. 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.
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.
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:
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.
2. Medidas xerais de hixiene e prevención.
2.1. Medidas de hixiene e prevención exixibles a todas as actividades.
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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. Nas tarefas de limpeza e desinfección prestarase especial
atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis frecuentes
b) Así mesmo, cando existan postos de traballo compartidos por máis dun traballador, estableceranse os
mecanismos e procesos oportunos para garantir a hixienización destes postos.
Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e intransferibles, ou que as partes
en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos
que deban ser manipulados por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou
o uso de forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter previo e posterior ao seu
uso.
f) A ocupación máxima para o uso dos aseos, vestiarios (non haberá)
g) Promoverase o pagamento con tarxeta ou outros medios que non supoñan contacto físico.
h) Disporase de papeleiras para depositar panos e calquera outro material desbotable
i) Aqueles materiais que sexan subministrados aos usuarios durante o desenvolvemento da actividade e que
sexan de uso compartido deberán ser desinfectados logo de cada uso.

3. Limitacións de capacidade e medidas de prevención específicas por sectores.
3.20. Actividade e instalacións deportivas.
1. A práctica da actividade física e deportiva non federada, ao aire libre, poderá realizarse de forma individual
ou colectiva, sen contacto físico, e ata un máximo de vinte e cinco persoas de forma simultánea.
2. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal. O
uso da máscara axustarase ao disposto no número 1.3.

3.21. Práctica da actividade deportiva federada.
1. A práctica da actividade deportiva federada de competencia autonómica poderá realizarse de forma
individual ou colectiva, de conformidade cos protocolos de que deben dispoñer as federacións deportivas
galegas, segundo o modelo do Protocolo Fisicovid-DxTgalego polo que se establecen as medidas para facer
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 no ámbito do deporte federado de Galicia, aprobado pola
Resolución da Secretaría Xeral para o Deporte do 15 de xuño de 2020, os cales deberán ser aprobados
mediante resolución da Secretaría Xeral para o Deporte. Nestes protocolos recolleranse as condicións para a
realización de adestramentos e para a celebración de competicións, deberán identificarse as situacións
potenciais de contaxio, atendendo ás vías recoñecidas polas autoridades sanitarias, e establecerse as medidas
de tratamento de risco de contaxio adaptadas á casuística.

Federación Galega de Orientación
Fotógrafo Luis Ksado, 17 (Casa do Deporte) – 36209 Vigo (Pontevedra) http://fegado.es/ - info@fegado.es

O dito protocolo será de obrigada observancia para o conxunto dos estamentos federativos e deberá publicarse
na páxina web da federación deportiva.
No caso de realizarse a actividade en instalacións deportivas, a práctica axustarase ademais aos termos
establecidos para estas.
2. Sempre que sexa posible, durante a práctica da actividade deportiva federada de competencia autonómica
deberá manterse a distancia de seguridade interpersoal. 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 aprobado pola
Secretaría Xeral para o Deporte. En todo caso, no dito protocolo deberá preverse que cando a actividade
deportiva supoña contacto físico entre as persoas que a practican deberá utilizarse a máscara, salvo que no
protocolo respectivo se inclúan medidas alternativas de protección específicas.
3. No ámbito das competicións deportivas oficiais non profesionais de ámbito estatal de modalidades
deportivas que poidan implicar contacto que se celebren na Comunidade Autónoma de Galicia, serán de
aplicación as seguintes medidas:
a) Os equipos e deportistas galegos que participen nas ditas competicións deberán realizar os adestramentos e
a competición en grupos de composición estable e, en todo caso, deberán realizar test serolóxicos ou probas
similares cada 14 días naturais.
b) A totalidade dos membros da expedición dos equipos e deportistas procedentes doutras comunidades
autónomas que se despracen á Comunidade Autónoma de Galicia para participar nas ditas competicións
deberán realizar test serolóxicos ou probas similares en orixe polo menos entre 72 e 24 horas previas á
celebración da proba/partido/competición. Asemade, deberán comunicar con idéntica antelación ás
autoridades sanitarias autonómicas a relación das persoas integrantes da expedición trasladada a Galicia, a
data e hora de chegada á Comunidade Autónoma galega e o lugar de aloxamento, así como o tipo de proba de
detección COVID-19 a que foron sometidas as ditas persoas.
As medidas previstas neste número 3 deben entenderse dentro do necesario respecto ás competencias das
autoridades deportivas e sanitarias estatais, polo que serán aplicables sempre que resulten compatibles coas
adoptadas polas ditas autoridades e mentres non existan medidas obrigatorias dimanantes delas que ofrezan un
nivel de protección equivalente ou similar.

3.22. Celebración de eventos deportivos.
1. A organización dos eventos deportivos recollidos no artigo 22 da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de
Galicia, axustarase aos requirimentos establecidos pola normativa sectorial en vigor e polas normas que, de
ser o caso, sexan aprobadas polas autoridades competentes.
2. Os organizadores de eventos deportivos deberán contar cun protocolo específico no ámbito do COVID-19,
que será trasladado á autoridade competente e que deberá ser comunicado aos seus participantes. Deberán
incluírse no dito protocolo as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal
con e entre os espectadores 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 1.3.
3. Os ditos protocolos, elaborados baixo a responsabilidade dos organizadores dos eventos, deberán axustarse,
con carácter mínimo, aos requirimentos que sexan de aplicación á concreta modalidade deportiva segundo o
establecido nos protocolos aprobados consonte a Resolución do 15 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral para
o Deporte, pola que se aproba o protocolo FISICOVID-DXTGALEGO, polo que se establecen as medidas
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para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 no ámbito do deporte federado de Galicia (DOG
do 19 de xuño). Para estes efectos, as autoridades competentes, naqueles eventos que se desenvolvan en máis
dun termo municipal da Comunidade Autónoma, darán traslado do protocolo específico á autoridade
deportiva para o seu coñecemento e supervisión.
3.22.bis. Celebración das competicións deportivas federadas e dos eventos deportivos en espazos abertos e
con acompañamento de público na vía pública.
A celebración das competicións deportivas federadas e dos eventos deportivos en espazos abertos e con
acompañamento de público na vía pública, tales como atletismo, ciclismo, rallyes automobilísticos, remo e
similares, deberá ser aprobada pola autoridade municipal correspondente, ou, se transcorresen por máis dun
termo municipal, pola autoridade autonómica competente. Nestes casos, con carácter previo á celebración,
delimitarase o espazo ou itinerario e a asistencia de público estará limitada a un máximo de 1.000 persoas.
Procurarase manter a distancia de seguridade interpersoal entre os participantes e o público asistente e o uso
de máscara será obrigatorio para todo o público asistente.
Con relación aos participantes no caso de competicións deportivas federadas, estarase ao disposto nos
respectivos protocolos federativos e no caso dos eventos deportivos ao disposto no respectivo protocolo do
organizador, segundo o disposto nos números 3.21.2 e 3.22.2.
3.33. Celebración de congresos, encontros, reunións de negocio, conferencias, eventos e actos similares
1. Poderanse celebrar congresos, encontros, reunións de negocio, conferencias e eventos e actos similares
promovidos por calquera entidade, de natureza pública ou privada, sempre que non se supere o setenta e cinco
por cento da capacidade permitida do lugar de celebración e cun límite máximo de trescentas persoas sentadas
para lugares pechados e de mil persoas sentadas tratándose de actividades ao aire libre.
O recollido neste número será tamén de aplicación para reunións profesionais, xuntas de comunidades de
propietarios e eventos similares.
2. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter a distancia de seguridade interpersoal
durante a súa celebración 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 1.3. Non obstante, as persoas oradoras, relatoras e similares poderán quitar a máscara no
momento da súa intervención sempre que manteñan a distancia de seguridade interpersoal.
3. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas, no caso de que 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.
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