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ASUNTO: DECRETO ADAPTACIÓN APERTURA PISTAS ATLETISMO

Por Decreto de Alcaldía de data 13 de marzo de 2020, dada a situación sanitaria na que nos 

atopábamos e, como complemento as medidas acordadas polo Goberno do Estado e pola Xunta de 

Galicia, dispúxose entre outras medidas que afectaban ó ámbito estritamente municipal, en relación 

coa crise sanitaria producida polo coronavirus COVID-19, o peche de Instalacións Deportivas 

Municipais, entre as que se atopaba a Pista de Atletismo Municipal Saleta Fernández López.

Por Decreto de Alcaldía do 20 de maio de 2020 dispúxose a reapertura da Pista Municipal de 

Atletismo con efectos do 25 de maio de 2020 tendo en conta as condicións establecidas na 

Orde/399/2020, do 9 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional, 

establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición 

cara unha nova normalidade.

Por Decreto de Alcaldía do 19 de xuño de 2020 dispúxose dar conformidade ao informe do técnico 

municipal de deportes e proceder á modificación das condicións de apertura establecidas co fin de 

adaptalas á resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, 

pola que se da 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 ocasionado polo COVID-19, unha 

vez superada a Fase III do Plan para a transición cara unha nova normalidade.

A orde do 19 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se 

establecen madidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación 

epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, dispón unha serie de 

medidas que afectan á actividade que actualmente se realiza nas Pistas Municipais de Atletismo Saleta 

Fernández López.

Terceiro. Modifícase o punto 6 do anexo III da Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se 

establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación 

epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
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Modifícase o punto 6 do anexo III da Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se esta-blecen 

medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 

derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, que queda redactado como segue:

6. Actividades e instalacións deportivas

A práctica da actividade física e deportiva non federada, ao aire libre, poderá realizarse de forma 

individual ou colectiva ata un máximo de catro persoas sexan ou non conviventes, excluído o 

monitor. Nas instalacións e centros deportivos poderase realizar actividade deportiva de forma 

individual, ou colectiva cun máximo de catro persoas, sexan ou non conviventes, excluído o 

monitor, sen contacto físico, e sempre que non se supere o cincuenta por cento da capacidade 

máxima permitida. Deberanse establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de 

seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade. 

En ningún caso se abrirán aos usuarios os vestiarios e zonas de duchas, podendo habilitarse, nos 

casos estritamente necesarios, espazos auxiliares. A ocupación máxima dos devanditos espazos 

será dunha persoa, salvo naqueles supostos de persoas que poidan precisar asistencia, nese caso 

tamén se permitirá a utilización polo seu acompañante. Deberá procederse á limpeza e 

desinfección dos referidos espazos inmediatamente despois de cada uso, así como á finalización da 

xornada.

Quedan suspendidas as competicións deportivas de nivel autonómico. Os correspondentes 

adestramentos quedarán sometidos ás mesmas limitacións co resto da actividade física e deportiva 

prevista neste punto, debendo respectarse as limitacións de entrada e saída existentes en 

determinados ámbitos territoriais e as limitacións establecidas á liber-dade de circulación das 

persoas en horario nocturno. 

As competicións deportivas federadas de nivel nacional e os seus adestramentos des-envolveranse 

de acordo co establecido pola administración competente e de conformidade coas limitacións 

establecidas nos protocolos federativos correspondentes”

Tendo en conta estas disposicións é necesario modificar o  PROTOCOLO DE USO DAS PISTAS 

MUNICIPAIS DE ATLETISMO SALETA FERNÁNDEZ LÓPEZ PARA FACER FRONTE Á NOVA REALIDADE 

OCASIONADA POLA PANDEMIA DO COVID-19.
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Con base no anteriormente exposto, en virtude das atribucións que me confire o art. 21 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e  no artigo 61 da  Lei 5/1997, de 22 de 
xullo  de administración local de Galicia,  esta Alcaldía RESOLVE:

PRIMEIRO.- Prestar aprobación á modificación do PROTOCOLO DE USO DAS PISTAS MUNICIPAIS DE 

ATLETISMO SALETA FERNÁNDEZ LÓPEZ  PARA FACER FRONTE Á NOVA REALIDADE OCASIONADA 

POLA PANDEMIA DO COVID-19, que queda redactado como segue:

1. Poderán acceder á instalación calquera cidadán que desexe realizar unha práctica deportiva, 
incluídos os deportistas de alto nivel, de alto rendemento, profesionais, federados, árbitros ou 
xuíces e persoal técnico federativo.

2. A actividade deportiva non requirirá a concertación de cita previa coa entidade xestora da 
instalación (Concello de Monforte), senón que poderá utilizarse de xeito libre.

A instalación abrirá no seguinte horario:

 De luns a venres non festivos entre as 08:00 e as 21:45 h.
 Sábados de 10:00 a 14:00 e de 18:00 a 21:45 h.
 Domingos e festivos de 10:30 a 14:30 h.

3. Na instalación deportiva permitirase tanto a práctica de actividade física e deportiva federada 
como non federada.

4. A práctica de actividade física e deportiva, ao aire libre, poderá realizarse de forma individual 
ou colectiva ata un máximo de catro persoas sexan ou non conviventes, excluído o monitor.

5. Con carácter xeral, non se compartirá ningún material e, se isto non fose posible, garantirase a 
presenza de elementos de hixiene para o seu uso continuado.

6. Antes de entrar e ao saír da instalación, deberán limparse as mans con xel desinfectante 
dispoñible na instalación.

7. Os técnicos, monitores ou adestradores deberán manter a distancia de seguridade interpersoal 
de 1,5 metros e utilizar máscara en todo momento.

8. Utilizarase máscara durante o tempo de circulación entre espazos comúns e na entrada e saída 
á instalación. Só se poderá quitar a máscara no momento da práctica deportiva.

9. Para controlar os accesos delimitarase unha zona de entrada e unha zona de saída 
perfectamente diferenciadas.

10. Non se permite a utilización de baños nin vestiarios. Os deportistas deberán acceder coa roupa 
deportiva da casa.

SEGUNDO.- Dar traslado do mesmo ao técnico de deportes e proceder á publicación na páxina web 
municipal. 
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MONFORTE DE LEMOS,  data da sinatura do Sr. Alcalde
Ordena e asina o Sr. Alcalde

Certifica e asina o Sr. Secretario
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