
CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS
SECRETARÍA

DECRETO

Id.Pl.: SE/decreto

ASUNTO: DECRETO MODIFICACION PROTOCOLO COMPETICIONS DEPORTIVAS FEDERADAS

A Xunta de Goberno Local, na súa sesión celebrada o 14 de outubro de 2020, acordou a aprobación do 

“Protocolo de uso de instalacións deportivas municipais do Concello de Monforte para facer fronte á 

nova realidade ocasionada pola pandemia do COVID-19, específico para competicións deportivas 

federadas”

Por Decreto de Alcaldía nº 2021/375 do 24.03.2021 aprobouse a modificación do protocolo de uso de 

instalacións deportivas do Concello de Monforte para facer fronte á nova realidade ocasionada pola 

pandemia COVID-19 específico para competicións deportivas federadas.

Por Decreto de Alcaldía nº 2021/543 do 05.05.2021 aprobouse a modificación do protocolo de uso de 

instalacións deportivas do Concello de Monforte para facer fronte á nova realidade ocasionada pola 

pandemia COVID-19 específico para competicións deportivas federadas, para adaptalo á nova 

normativa.

Por Decreto de Alcaldía nº 2021/982 do 06.08.2021 aprobouse a modificación do protocolo de uso de 

instalacións deportivas do Concello de Monforte para facer fronte á nova realidade ocasionada pola 

pandemia COVID-19 específico para competicións deportivas federadas, para adaptalo á nova 

normativa.

Por Decreto de Alcaldía nº 2021/1297 do 06.10.2021 aprobouse a modificación do protocolo de uso 

de instalacións deportivas do Concello de Monforte para facer fronte á nova realidade ocasionada 

pola pandemia COVID-19 específico para competicións federadas, para adaptalo á nova normativa.

Tendo en conta a ORDE do 7 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na 

Comunidade Autónoma de Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba 

o novo Plan de hostalería segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro de 

2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma e Galicia, que 

supón a derrogación da Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na 

Comunidade Autónoma de Galicia, é necesario modificar o PROTOCOLO DE USO DE INSTALACIÓNS 

DEPORTIVAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE MONFORTE  PARA FACER FRONTE Á NOVA 
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REALIDADE OCASIONADA POLA PANDEMIA DO COVID-19, ESPECÍFICO PARA COMPETICIÓNS 

DEPORTIVAS FEDERADAS, para adaptalo á normativa vixente.

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 DE INSTALACIÓNS 

DEPORTIVAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE MONFORTE  PARA FACER FRONTE Á NOVA 

REALIDADE OCASIONADA POLA PANDEMIA DO COVID-19, ESPECÍFICO PARA COMPETICIÓNS 

DEPORTIVAS FEDERADAS, que queda redactado como segue:

“1-INTRODUCCIÓN:

O presente protocolo está deseñado tendo en conta a seguinte normativa:

 ORDE do 7 de outubro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas 

como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na 

Comunidade Autónoma de Galicia e se modifican a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que 

se aproba o novo plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 

de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan e lecer nocturno da Comunidade 

Autónoma de Galicia.

O contido deste protocolo sufrirá tantas modificacións e adaptacións como sexan necesarias tendo en 

conta a evolución da pandemia do COVID-19 e as directrices que diten as autoridades sanitarias.

Este protocolo aplicarase nas seguintes instalacións deportivas:

 Pavillón Municipal da Pinguela

 Pavillóns polideportivos escolares

 Campo Municipal de Fútbol da Pinguela

 Campo Municipal de Fútbol Luís Bodegas

Este protocolo é específico para as competicións deportivas de carácter federado.
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2- REQUISITOS PREVIOS Á UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS PARA 

COMPETICIÓNS

 Para que os clubs poidan utilizar as instalacións deportivas para a realización de competicións 

federadas, será necesario que conten coa autorización do Concello de Monforte.

3- PROTOCOLO DE USO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE 

MONFORTE DURANTE A CELEBRACIÓN DE COMPETICIÓNS DEPORTIVAS OFICIAIS DE 

CARÁCTER FEDERADO.

 Considéranse competicións deportivas oficiais de ámbito estatal aquelas que así se cualifiquen 

pola correspondente Federación Deportiva Española, salvo as de carácter profesional, cuxa 

cualificación corresponderalle ao Consello Superior de Deportes.

 Considéranse competicións deportivas oficiais de ámbito autonómico as cualificadas como 

tales polas respectivas Federacións deportivas de Galicia ou pola Administración deportiva 

autonómica dentro do seu ámbito de competencia.

 A práctica da actividade deportiva federada de ámbito autonómico, adestramentos e 

competicións, axustarase aos correspondentes protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados.

 Poderán acceder ás instalacións deportivas con fin participar en competicións deportivas 

oficiais, aqueles clubs e entidades deportivas do Concello de Monforte aos que lles sexa 

concedida autorización, así como o equipo rival que lle corresponda como opoñente. 

 Está permitida a asistencia de espectadores ás competicións deportivas coas limitacións 

establecidas no punto 3.1 do presente protocolo.

 Respecto ao uso da máscara na celebración de competicións deportivas federadas de 

competencia autonómica aplicarase o establecido no punto 1.4 da ORDE do 7 de outubro de 

2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da 

evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de 

Galicia e se modifican a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo plan de 
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hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro de 2021 

pola que se aproba o novo Plan e lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia

 Tanto os produtos necesarios para a desinfección do material deportivo como os xeles 

desinfectantes para os deportistas e persoal técnico deberá ser subministrado por cada un dos 

clubs deportivos usuarios das instalacións.

 Poderanse usar os vestiarios coas limitacións establecidas no punto 3.2 do presente protocolo.

 O calzado que se utilizará para participar na competición será diferente ao que traia o 

deportista da rúa. Este deberá trasladarse en bolsa independente.

 Antes de entrar e ao saír do espazo asignado deberán limparse as mans con xel desinfectante 

que deberá estar dispoñible no espazo habilitado para o efecto.

 Na cancha de xogo so poderán permanecer os equipos que vaian a disputar a competición 

deportiva. No caso de competicións deportivas de xeito consecutivo, en diferentes franxas 

horarias, os equipos que vaian a competir na segunda franxa ou seguintes non poderán 

acceder á cancha deportiva ata que os equipos que competiran na franxa anterior a 

abandonen. Establecerase un tempo entre competicións para desinfectar as zonas comúns 

utilizadas. Os responsables dos clubs terán que velar porque esta norma se cumpra e controlar 

os accesos dos seu equipos.

 De ser o caso deberán respectarse as circulacións interiores establecidas en cada unha das 

instalacións.

3.1- ASISTENCIA DE ESPECTADORES ÁS COMPETICIÓNS DEPORTIVAS

 Está permitida a asistencia de público nas seguintes instalacións deportivas:

 Campo Municipal de Fútbol da Pinguela.

 Pavillón Municipal da Pinguela

 Campo Municipal de Fútbol luís Bodegas
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 Pavillón Institutos

 As competicións deportivas con público poderán celebrarse cunha ocupación máxima do 80 % 

en interior e do 100 % no exterior, sempre que o público asistente permaneza sentado e se 

garantan as medidas establecidas no punto 1.3 do anexo da ORDE de 7 de outubro de 2021 

pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da 

situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e se 

modifican a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo plan de hostalaría 

segura da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se 

aproba o novo Plan e lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. Este punto 

establece o seguinte:

“Na organización das distintas actividades deberán adoptarse as medidas necesarias para 

garantir a distancia interpersoal de 1,5 metros, establecida pola Lei 2/2021, do 29 de marzo, 

de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise 

sanitaria ocasionada pola COVID-19, entre grupos de persoas non conviventes.

Cando, polas condicións de desenvolvemento da actividade e capacidade máxima autorizadas 

en cada caso de acordo coas medidas de prevención previstas neste anexo, non sexa posible 

manter a dita distancia de seguridade, non se permitirá o consumo de alimentos e bebidas, 

deberá usarse máscara en todo momento, garantir unha adecuada ventilación e o 

cumprimento das medidas de prevención e hixiene aplicables, de acoro co establecido neste 

anexo, sen prexuízo de que se deba manter a máxima separción posible entre os diferentes 

grupos de persoas non conviventes, así como o debido control para evitar as aglomeracións.”

Deste xeito o aforos máximos das instalacións deportivas son os seguintes:

 Campo Municipal de Fútbol da Pinguela:  942 espectadores/as

 Pavillón Municipal da Pinguela:  372 espectadores/as

 Campo Municipal de Fútbol Luís Bodegas: 474 espectadores/as

 Pavillón Institutos: 112 espectadores/as
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 No caso de instalacións deportivas nas que se leven a cabo dous partidos á vez, a capacidade 

permitida para cada un dos encontros será do 50 % do total autorizado.

 O uso da máscara será obrigatorio nos termos previstos no número 1.4 do anexo I da ORDE do 

25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como 

consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID – 19 na 

Comunidade Autónoma de Galicia.

 Correspóndelle á entidade deportiva o control de acceso dos/as espectadores/as ás 

instalacións deportivas así como o control do aforo establecido.

 Correspóndelle á entidade deportiva o establecemento das circulacións específicas dos/das 

espectadores/as, así como a asignación de asentos e a súa sinalización.

 Os medios necesarios para o control de acceso do público correrán a cargo das entidades 

deportivas.

 As persoas espectadoras deberán permanecer sentadas nalgún dos asentos habilitados na 

grada. Non está permitida a asistencia de público de pé.

3.2- USO DE VESTIARIOS E DUCHAS

 Recoméndase limitar a estancia nos vestiarios ao menor tempo posible.

 A capacidade máxima establecida para cada vestiario estará visible na porta de acceso. É 

obrigatorio cumprir coa capacidade máxima permitida establecida, e é responsabilidade do 

club deportivo velar polo seu cumprimento.

 No interior do vestiario é obrigatorio cumprir coa distancia de seguridade e utilizar a máscara, 

salvo na ducha.

4- MEDIDAS DE CONTROL DE USUARIOS E INCIDENCIAS
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 Os clubs deportivos deberán rexistrar calquera incidencia que se produza en relación  co 

COVID-19 e comunicarlla inmediatamente ó Concello de Monforte.

SEGUNDO.- Dar traslado do presente decreto ao Técnico de deportes e proceder á súa publicación 
na páxina web municipal. 

MONFORTE DE LEMOS,  data da sinatura do Sr. Alcalde
Ordena e asina o Sr. Alcalde
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Certifica e asina o Sr. Secretario
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