
[Decreto completo] 

 

DOG Núm. 38-Bis Xoves, 25 de febreiro de 2021  

CONSELLERÍA DE SANIDADE 

ORDE do 25 de febreiro 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. 

A obriga de uso de máscara será exixible en todo momento durante 

a realización da práctica deportiva individual ao aire libre. 

3.13. Parques e zonas deportivas de uso público ao aire libre 

1. Os parques infantís, parques biosaudables, zonas deportivas, 

pistas de skate ou espazos de uso público ao aire libre similares 

poderán estar abertos ao público sempre que neles se respecte unha 

capacidade máxima estimada dunha persoa por cada catro metros 

cadrados de espazo computable de superficie do recinto. 

2. Deberán establecerse as medidas necesarias para procurar manter 

a distancia de seguridade interpersoal nas instalacións 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 

do Acordo do Consello da Xunta, do 12 de xuño de 2020, na súa 

redacción vixente.3. Deberán aplicarse as medidas de hixiene e 

prevención establecidas, especialmente no que se refire a proceder 

diariamente á limpeza e desinfección destes espazos nas áreas de 

contacto das zonas comúns, tales como xogos das zonas infantís, 

aparellos de actividade física ou outro mobiliario urbano de uso 

compartido. 

4. Recoméndase dispor neses espazos, especialmente no que se refire 

a parques infantís, de dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou 

desinfectantes con actividade viricida, debidamente autorizados e 

rexistrados, ou dunha solución xabonosa no caso de espazos para 

menores de dous anos de idade. 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-240221-5_gl.pdf


3.15. Actividade deportiva 

1. A realización da actividade física e deportiva non federada 

axustarase ás seguintes regras, en función dos datos epidemiolóxicos 

existentes nos correspondentes concellos: 

a) Nos concellos enumerados na parte A do anexo II da presente 

orde, a práctica da actividade física e deportiva non federada so 

poderá realizarse ao aire libre ou en instalacións deportivas ao aire 

libre, de forma individual ou con persoas conviventes, e coa 

utilización de máscara. 

b) Nos concellos enumerados nas partes B e C do anexo II da 

presente orde, a práctica da actividade física e deportiva non 

federada, ao aire libre, poderá realizarse de forma individual ou 

colectiva, sen contacto físico.  

No caso da práctica de forma colectiva, o máximo será de catro 

persoas de forma simultánea, sexan ou non conviventes, sen 

contar, de ser o caso, o monitor.  

 

Nas instalacións e centros deportivos poderase realizar actividade 

deportiva en grupos de ata catro persoas, sexan ou non conviventes, 

e sen contar o monitor, sen contacto físico, e sempre que non se supere 

o trinta por cento da capacidade máxima permitida.  

Deberanse establecer as medidas necesarias para procurar a distancia 

de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade. 

Tamén se permite o uso deportivo das piscinas ao aire libre ou 

cubertas, cunha ocupación máxima do 30 %. 

Deberán realizarse tarefas de ventilación nas instalacións cubertas 

durante un mínimo de 30 minutos ao inicio e ao remate de cada 

xornada, así como de forma frecuente durante esta e, obrigatoriamente, 

ao remate de cada clase ou actividade de grupo. No caso da utilización 

de sistemas de ventilación mecánica, deberá aumentarse a 

subministración de aire fresco e non se poderá empregar a función de 

recirculación do aire interior. 

Os vestiarios e zonas de ducha poderán usarse cunha ocupación 

de ata o 30 % da capacidade máxima permitida, e procederase á 

limpeza e desinfección despois de cada uso e ao final da xornada. 

 



2. A práctica da actividade deportiva federada de ámbito autonómico, 

adestramentos e competicións, axustarase aos correspondentes 

protocolos Fisicovid-Dxtgalego aprobados. 

3. As competicións deportivas federadas de nivel nacional e os seus 

adestramentos desenvolveranse de acordo co establecido pola 

Administración competente e de conformidade coas limitacións 

establecidas nos protocolos federativos correspondentes. 

4. As competicións deportivas federadas de nivel nacional e os seus 

adestramentos desenvolveranse de acordo co establecido pola 

Administración competente e de conformidade coas limitacións 

establecidas nos protocolos federativos correspondentes.No ámbito 

das competicións deportivas oficiais non profesionais de ámbito estatal 

de modalidades deportivas que poidan implicar contacto que se realicen 

na Comunidade Autónoma de Galicia serán de aplicación as seguintes 

medidas: 

a) Os equipos e deportistas galegos que participen nas ditas 

competicións deberán rea-lizar os adestramentos e a competición 

en grupos de composición estable e, en todo caso, deberán 

realizar tests serolóxicos ou probas similares cada 14 días 

naturais. 

b) A totalidade dos membros da expedición dos equipos e 

deportistas procedente doutras comunidades autónomas que se 

despracen á Comunidade Autónoma de Galicia para par-ticiparen 

nas ditas competicións deberán realizar tests serolóxicos ou 

probas similares en orixe polo menos entre 72 e 24 horas previas 

á celebración da proba/partido/competición.Así mesmo, deberán 

comunicar con idéntica antelación ás autoridades sanitarias auto-

nómicas a relación das persoas integrantes da expedición 

trasladada a Galicia, a data e a hora de chegada á Comunidade 

Autónoma galega e o lugar de aloxamento, así como o tipo de 

proba de detección de COVID-19 a que foron sometidas as ditas 

persoas. 

As medidas previstas 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. 


