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RESTRICIÓNS NAS PISCINAS POLA ORDE DO 3/12/2020
(modificadas polas Ordes do 13/01/2021 e 19/01/2021)
NORMATIVA
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
Orde do 13 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde 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
Orde do 19 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a 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

Anexo I (nivel básico)
• Actividade física e deportiva non federada ao aire libre: de forma
individual ou colectiva (máximo 6 persoas sen contar o monitor).
•

Instalación e centros deportivos:
◦ Grupos máximo 6 persoas sen contar o monitor
◦ Sen contacto físico
◦ Aforo máximo do 50%
◦ Medidas necesarias para garantir distancia
interpersoal

de

seguridade

•

Ventilación en instalacións cubertas:
◦ Mínimo de 30 minutos ao inicio e ao remate de cada xornada, de
forma frecuente durante esta e ao remate de cada clase ou
actividade de grupo.
◦ Sistemas de ventilación mecánica: aumentar a subministración de
aire fresco e non empregar a función de recirculación do aire interior.

•

Aforo piscinas:
◦ Aforo máximo do 50%
◦ Máximo 100 persoas
◦ Agás as piscinas unifamiliares de uso privado.
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•

Zonas de estadía de piscinas:
◦ Situación dos obxectos persoais, toallas, hamacas e elementos
similares de forma que se poida manter a distancia de seguridade
interpersoal con respecto a outros usuarios.
◦ Límite máximo de seis persoas por grupo, excepto no caso de
persoas conviventes

•

Uso da máscara en piscinas:
◦ Obrigatorio para os accesos, desprazamentos e paseos
◦ Excepcións: durante o baño e mentres se permaneza nun espazo
determinado, sen desprazarse, garantindo a distancia de seguridade
interpersoal entre todas as persoas usuarias non conviventes.

Anexo II (nivel medio):
Nos concellos previstos no número 4 do punto segundo da orde aplicaranse as
restricións previstas no anexo I.

Anexo III (nivel medio-alto):
Nos concellos previstos no número 5 do punto segundo da orde aplicaranse as
seguintes restricións e, no que sexan compatibles con elas, as previstas no
anexo I:
3.12 Actividades e instalacións deportivas
• Actividade física e deportiva non federada ao aire libre: de forma
individual ou colectiva (máximo 4 persoas sen contar o monitor).
•

•

Instalación e centros deportivos:
◦ Grupos máximo 4 persoas sen contar o monitor
◦ Sen contacto físico
◦ Aforo máximo do 50%
◦ Medidas necesarias para garantir distancia
interpersoal

de

seguridade

Vestiarios e zonas de duchas1*:
◦ Pechadas
◦ Poden habilitarse espazos auxiliares: ocupación máxima (e
acompañante en caso necesario),
limpeza e desinfección
inmediatamente despois de cada uso, así como á finalización da
xornada.

1Este apartado do anexo III modificarase proximamente para adaptarse ás
características da práctica deportiva en piscinas
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Anexo IV (nivel de máximas restricións):
A) Nos concellos previstos no número 6.1 do punto segundo da orde:
1. Peche temporal:
• Piscinas recreativas de uso colectivo.
2. Poden continuar abertas:
• . Piscinas de competición.**
B) Nos concellos previstos no número 6.2 do punto segundo da orde:
Peche temporal:
• Piscinas de competición.
• Piscinas recreativas de uso colectivo.
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CADRO-RESUME DAS RESTRICIÓNS
NIVEL

PISCINAS
ABERTAS

AFORO AFORO
Nº MÁXIMO
MÁXIMO PERSOAS/GRUP
O

Básico

Todas

50,00 % 100 persoas 6
persoas
sen
contar o monitor

Medio

Todas

50,00 % 100 persoas 6
persoas
sen
contar o monitor

Medio-alto

Todas

50,00 % 100 persoas 4
persoas
sen
contar o monitor

Máximas restricións-A) Só as de
50,00 % 100 persoas 4
persoas
sen
competición**
contar o monitor
Máximas restricións-B) Ningunha

---

---

---

VENTILACIÓN NAS INSTALACIÓNS CUBERTAS
-Natural: 30 minutos ao inicio e remate da xornada, de forma frecuente durante esta e
obrigatoriamente ao remate de cada clase ou actividade de grupo.
-Sistemas de ventilación mecánica: aumentar a subministración de aire fresco e non se
poderá empregar a función de recirculación do aire interior.
* Nas piscinas que se atopen abertas, os usuarios poderán facer uso dos vestiarios
durante o tempo necesario e imprescindible, sempre que se garanta a distancia
interpersoal con respecto a outros usuario, o aforo establecido e o uso obrigatorio de
máscara. Deberá procederse á limpeza e desinfección deles de xeito frecuente, así
como á finalización da xornada.
En ningún caso, poderá facerse uso das duchas.
** A práctica da actividade física e deportiva non federada poderá realizarse tanto
nas piscinas recreativas de uso colectivo como nas piscinas de competición.
Se a piscina recreativa de uso colectivo ten uso exclusivamente recreativo ou lúdico
lle aplicaría o peche temporal.

Data de actualización: 21 de xaneiro de 2021

