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ASUNTO: DECRETO PROTOCOLO PISCINA E XIMNASIO

DECRETO PROTOCOLO DE USO DA PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL E  
XIMNASIO DENDE O DÍA DA SÚA REAPERTURA TRAS O PECHE MOTIVADO POLA 
CRISE SANITARIA DO COVID – 19.

O Decreto de Alcaldía do 29 de xuño de 2020 aproba a apertura da Piscina Climatizada Municipal no 
seu horario de apertura habitual a partir do luns 13 de xullo dentro dun cronograma de actuacións 
previas de posta a punto das instalacións. Aproba tamén o deseño dun protocolo específico de uso da 
instalación adaptado ós novos requirimentos e necesidades derivados da crise sanitaria do COVID – 
19.

Tendo en conta que a 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, 
regula, entre outras cousas, a apertura de piscinas, a actividade en instalacións deportivas así como as 
medidas de hixiene e prevención a levar a cabo, 

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 ao  protocolo de uso da piscina climatizada municipal e ximnasio a 

partir do luns 13 de xullo de 2020:

1. A piscina climatizada municipal poderá ser utilizada tanto por abonados como por persoas que 

accedan ó centro adquirindo unha entrada puntual de día.

2. Para acceder ás instalacións non será necesario concertar cita previa pero sí será necesario 

respectar os aforos establecidos para cada un dos espazos.

3. Os aforos establecidos para cada un dos espazos son os seguintes:

 Vaso grande (25 m. x 12,5 m.): 30 persoas (max. 5 en cada rúa)

 Vaso pequeno (12,5 m. x 6 m.): 15 persoas

 Ximnasio: 25 persoas

 Vestiario masculino: 25 persoas

 Vestiario feminino: 25 persoas

 Cafetería: 14 persoas
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4. Establecerase unha circulación obrigatoria no interior da instalación que terá que ser 

respectada por todas as persoas usuarias. Esta circulación estará indicada con sinais de 

dirección e cartelería.

5. Haberá xeles desinfectantes en diferentes puntos da instalación a disposición das persoas 

usuarias.

6. Colacaranse carteis coa normativa de uso dos diferentes espazos así como coas limitacións de 

aforo establecidas.

7. No interior da instalación é obrigatorio o uso de máscaras en todos aqueles espazos non 

deportivos (recepción, corredores de circulación, vestiarios e cafetería).

8. É obrigatorio desinfectar as mans ó entrar na instalación facendo uso dos dispensadores de xel 

desinfectante que estarán a dispor das persoas usuarias.

9. Procurarase manter a distancia de seguridade de 1,5 metros co resto de persoas usuarias. 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA USUARIOS/AS DAS PISCINAS:

 É obrigatorio respectar os aforos establecidos para cada un dos vasos.

 O acceso ó vaso grade realizarase, obrigatoriamente, pola marxe máis próxima á saída dos 

vestiarios. Do mesmo xeito a saída do vaso debera realizarse polo mesmo sitio, estando 

prohibido o acceso ou a saída do vaso por outra zona diferente á establecida.

 Será o/a socorrista a persoa que controlará que se cumpran os aforos establecidos en cada un 

dos espazos.

 Unha vez completo o aforo dalgún dos espazos o usuario non poderá acceder e terá que 

esperar á saída doutros usuarios/as.

 Permítese a utilización do jacuzzi de xeito individual e por un tempo máximo de 5´por persoa.

 Non se permite a utilización das saunas.

 Non se poderá utilizar o material destinado a cursos de natación nin doutra índole, dispoñible 

na instalación. No caso de precisar material de adestramento cada usuario deberá levar o seu 

propio.
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA USUARIOS/AS DO XIMNASIO:

 É obrigatorio respectar o aforo establecido para o ximnasio.

 Unha vez completo o aforo o/a usuario/a non poderá acceder ó ximnasio e terá que esperar á 

saída doutros usuarios/as.

 É obrigatorio limpar as mans con xel desinfectante antes de entrar ó ximnasio.

 É obrigatorio manter a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros ou, na súa falta, 

utilizar máscara.

 É obrigatorio a desinfección do material compartido despois de cada uso. Para iso establecese 

un punto de desinfección onde os usuarios/as terán á súa disposición todo o necesario para 

levar a cabo a desinfección do material utilizado.

 É obrigatorio o uso de toalla.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA USUARIOS/AS DOS VESTIARIOS:

 É obrigatorio respectar o aforo establecido para os vestiarios.

 Unha vez completo o aforo o/a usuario/a non poderá acceder ó vestiario e terá que esperar á 

saída doutros usuarios/as.

 É obrigatorio o uso de mascara no interior dos vestiarios.

 No interior dos vestiarios só se poderán utilizar para mudarse as zonas marcadas cun punto de 

cor verde.

 Non se poderán deixar bolsas, mochilas ou calquera outro tipo de material persoal nas perchas 

ou enriba dos bancos. Todo o material persoal haberá que depositalo nunha das taquillas 

habilitadas. Para iso cada usuario deberá levar o seu cadeado que permita deixar a taquilla 

pechada.

 É obrigatorio a desinfección do espazo ocupado no vestiario e da taquilla utilizada despois do 

seu uso. Para iso establecese un punto de desinfección onde os usuarios/as terán á súa 

disposición todo o necesario para levar a cabo a desinfección.

SEGUNDO.-Dar traslado do presente decreto ao técnico de deportes do Concello e publicar o mesmo 
na páxina web do Concello. 
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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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