Concello de Outes

MINIA ASTRAY BARCA (1 para 2)
SECRETARIA
Data de Sinatura: 11/06/2020
HASH: e51bb7d07fd5ef7d6cb61be741e6e803

Expediente núm.- 192/2020
DECRETO DE ALCALDÍA
REAPERTURA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS
D. Manuel González López, Alcalde do Concello de Outes (A Coruña);
Considerando, o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara
o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo
preventivas, en virtude do cal, se adoptou o Decreto de Alcaldía núm.- 88/2020, do
16 de marzo, de adaptación de ditas medidas;

o estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo
que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria
ocasionada polo COVID-19.
Considerando, a finalización da vixencia do permiso retribuído recuperable,
regulado no Real Decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un

DECRETO

permiso retribuído recuperable para as persoas traballadoras por conta allea que
non presten servizos esenciais, publicado no Boletín Oficial do Estado do 29 de
marzo de 2020 e trasladado ó Concello de Outes por medio do Decreto de Alcaldía
102/2020, do 31 de marzo;
Considerando o “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”
aprobado polo Ministerio de Sanidade o pasado 28 de abril de 2020;
Considerando, a Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de
determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do
estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova
normalidade, en concreto no seu artigo 42, que ten o seguinte tenor literal:
“Artigo 42.Apertura de instalacións deportivas cubertas.
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MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ (2 para 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Data de Sinatura: 11/06/2020
HASH: f8acba06b071b6930d212ffeb8f6ab13

Considerando, do Real Decreto 555/2020, do 5 de xuño, polo que se prorroga
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COVID-19 e que obriga á adopción, a nivel da Corporación, de novas medidas

Concello de Outes
1. Poderase proceder á apertura das instalacións deportivas cubertas para a
realización de actividades deportivas coas limitacións que recolle este artigo.
2. Poderá acceder ás mesmas calquera persoa que desexe realizar unha práctica
deportiva, incluídos os deportistas de alto nivel, de alto rendemento, profesionais,
federados, árbitros ou xuíces e persoal técnico federativo. Para os efectos desta
orde, considérase instalación deportiva cuberta toda aquela instalación deportiva,
con independencia de que se atope situada nun recinto pechado ou aberto, que se
atope completamente pechada e que teña teito e que permita a práctica dunha

3. A actividade deportiva requirirá a concertación de cita previa coa entidade
xestora da instalación. Para iso, organizaranse quendas horarias, fóra dos cales non
se poderá permanecer na instalación.

individual ou aquelas prácticas que se poidan desenvolver por un máximo de dúas
persoas no caso de modalidades así practicadas, coa excepción das modalidades
practicadas por parellas, sempre sen contacto físico, mantendo as debidas medidas
de seguridade e protección, e en todo caso a distancia social de seguridade de dous
metros. Así mesmo, respectarase o límite do trinta por cento de capacidade de

DECRETO

4. Nas instalacións deportivas cubertas, poderase permitir a práctica deportiva
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modalidade deportiva.

aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto no relativo ao acceso, como
acumulación de persoas e que cumpra coas medidas de seguridade e protección
sanitaria.
5. Unicamente poderá acceder cos deportistas un adestrador no caso de que
resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente. Exceptúanse
as persoas con discapacidade ou menores que requiran a presenza dun
acompañante.
6. Poderanse utilizar os vestiarios, respectando o disposto para o efecto nas
medidas xerais de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 indicadas polas
autoridades sanitarias.O disposto neste apartado será de aplicación nesta fase 2
aos centros deportivos regulados no artigo 42 da Orde

SND 399/2020, do 9 de
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durante a propia práctica, habilitándose un sistema de acceso que evite a

Concello de Outes
maio.
7. Procederase á limpeza e desinfección das instalacións de acordo co sinalado no
artigo 6. Así mesmo, á finalización de cada quenda procederase á limpeza das
zonas comúns e, en cada quenda, deberase limpar e desinfectar o material
compartido despois de cada uso. Ao finalizar a xornada procederase á limpeza da
instalación, reducíndose a presenza do persoal ao número mínimo suficiente para a
prestación adecuada do servizo.
8. En todo caso, os titulares da instalación deberán cumprir coas normas básicas de
realízanse outras actividades, ou se prestan outros servizos adicionais non
deportivos,

deberán cumprir coa normativa

específica que

en cada caso

corresponda.

rexerán polo disposto no artigo 43”.
Considerando, a Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización
de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do
estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova

DECRETO

9. O previsto neste artigo non será de aplicación ás piscinas cubertas, as cales se
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protección sanitaria do Ministerio de Sanidade. Se na instalación deportiva

normalidade, en concreto no seu artigo 43, que ten o seguinte tenor literal:

1. Poderase proceder á apertura das piscinas ao aire libre ou cubertas para a
realización de actividades deportivas coas limitacións que recolle este artigo.
2. Poderán acceder ás mesmas calquera persoa, tendo carácter preferente o acceso
dos deportistas integrados, a través da correspondente licenza, na federación
deportiva cuxas modalidades e especialidades deportivas desenvólvanse no medio
acuático; natación, salvamento e socorrismo, tríatlon, pentalón moderno e
actividades subacuáticas.
3. A actividade deportiva requirirá a concertación de cita previa coa entidade
xestora da instalación. Para iso, organizaranse quendas horarias, fóra dos cales non
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“Artigo 43. Apertura de piscinas para uso deportivo.

Concello de Outes
se poderá permanecer na instalación.
4. Nas piscinas poderase permitir a práctica deportiva individual ou aquelas
prácticas que se poidan desenvolver por un máximo de dúas persoas no caso de
modalidades así practicadas, sempre sen contacto físico mantendo as debidas
medidas de seguridade e protección, e en todo caso a distancia de seguridade de
dous metros.Cando a piscina divídase por rúas de adestramento, habilitarase un
sistema de acceso e control que evite a acumulación de persoas e que cumpra coas
medidas de seguridade e protección sanitarias.En calquera caso, respectarase o
límite do trinta por cento de capacidade de aforo de uso deportivo en cada piscina,

5. Unicamente poderá acceder cos deportistas un adestrador no caso de que
resulte

necesario,

circunstancia

que

deberá

acreditarse

debidamente,

con

excepción das persoas con discapacidade ou menores que requiran a presenza dun

6. Poderanse utilizar os vestiarios, respectando o disposto para o efecto nas
medidas xerais de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 indicadas polas
autoridades sanitarias.

DECRETO

acompañante.
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tanto no relativo ao acceso, como durante a propia práctica.

7. Procederase á limpeza e desinfección de acordo co sinalado nos artigos 44 e 45.
piscina e das zonas comúns e, en cada quenda, deberase limpar e desinfectar o
material compartido despois de cada uso. Ao finalizar a xornada procederase á
limpeza da instalación, reducíndose a permanencia do persoal ao número mínimo
suficiente para a prestación adecuada do servizo.
8. En todo caso, os titulares da instalación deberán cumprir coas normas básicas de
protección sanitaria do Ministerio de Sanidade. Se na instalación deportiva
realízanse outras actividades, ou se prestan outros servizos adicionais non
deportivos,

deberán cumprir coa normativa

específica que

en cada caso

corresponda”.
Considerando, Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de
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Así mesmo, á finalización de cada quenda procederase á limpeza da praia da

Concello de Outes
determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do
estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova
normalidade, en concreto no seu artigo 44, que ten o seguinte tenor literal:
“Artigo 44. Reapertura ao público das piscinas recreativas.
1. Poderase proceder á apertura ao público das piscinas recreativas, quedando
permitido o acceso ás mesmas por parte de calquera persoa.O aforo máximo
permitido será do trinta por cento da capacidade da instalación, sempre que sexa
posible respectar a distancia de seguridade entre usuarios de dous metros. En caso
contrario reducirase devandito aforo a efectos de cumprir coa distancia de

2. Para poder acceder á piscina requirirase a concertación de cita previa coa
entidade xestora da instalación. Para iso, organizaranse horarios por quendas, fóra

3. Con carácter previo á súa apertura deberase levar a cabo a limpeza e
desinfección das instalacións con especial atención aos espazos pechados como
vestiarios ou baños.Así mesmo, deberanse limpar e

desinfectar os diferentes

equipos e materiais como, vaso, corcheras, material auxiliar de clases, reixa
perimetral, caixa de primeiros auxilios, despachos de billetes, así como calquera

DECRETO

dos cales non se poderá permanecer na instalación.
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seguridade.

outro en contacto cos usuarios, que forme parte da instalación.Os biocidas para
referidos no anexo V do Regulamento (UE) n.º 528/2012 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 22 de maio de 2012, relativo á comercialización e o uso dos
biocidas. Así mesmo, poderanse utilizar desinfectantes como diluciones de lixivia
1:50 recentemente preparada ou calquera dos desinfectantes con actividade
virucida que se atopan no mercado e que foron autorizados e rexistrados polo
Ministerio de Sanidade.

4. O previsto neste artigo enténdese sen prexuízo das operacións de depuración
física e química da auga necesarias para obter unha calidade da auga dos vasos
adecuada conforme aos anexos I e II do Real Decreto 742/2013, do 27 de setembro,
polo que se establecen os criterios técnico-sanitarios das piscinas, coa realización
de contrólelos pertinentes, así como do cumprimento do resto de normativa
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utilizar para a desinfección de superficies serán aqueles de o tipo de produto 2,

Concello de Outes
aplicable”.

Considerando, Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de
determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do
estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova
normalidade, en concreto no seu artigo 45, que ten o seguinte tenor literal
“Artigo 45. Medidas de hixiene e prevención aplicables ás piscinas recreativas.

1. Procederase á limpeza e desinfección diaria da instalación de acordo co sinalado
no artigo 6.Con todo, naquelas superficies en contacto frecuente coas mans dos
cabo unha limpeza e desinfección, polo menos tres veces ao día.

2. Lembrarase aos usuarios por medios de cartelería visible ou mensaxes de
de abandonar a instalación ante calquera síntoma compatible co COVID-19.

3. Nas zonas de estancia dos usuarios, débese establecer unha distribución espacial
para garantir a distancia de seguridade de polo menos dous metros entre os
usuarios mediante sinais no chan limitando os espazos. Todos os obxectos persoais,

DECRETO

megafonía as normas de hixiene e prevención a observar, sinalando a necesidade
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usuarios, como pomos das portas dos vestiarios, ou varandas, deberase levar a

como toallas, deben permanecer dentro do perímetro de seguridade de dous

4. O uso e limpeza dos aseos levará a cabo de conformidade co previsto no artigo
6.5. Así mesmo, deberase verificar que, en todo momento, estean dotados de
xabón e/ ou xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade virucida
autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.

5. Non se poderá facer uso das duchas dos vestiarios nin das fontes de auga”.
Considerando, a Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibiliazción de
determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do
estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara unha nova
normalidade, en concreto no seu artigo 31, que ten o seguinte tenor literal:
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metros establecido, evitando contacto co resto de usuarios.

Concello de Outes
“Artigo 31. Adestramento medio en ligas non profesionais federadas.
1. Os deportistas integrados en clubs participantes en ligas non profesionais
federadas poderán realizar adestramentos de tipo medio, consistentes no exercicio
de tarefas individualizadas de carácter físico e técnico, así como na realización de
adestramentos

tácticos

non

exhaustivos

dirixidos

á

modalidade

deportiva

específica, en pequenos grupos de varios deportistas ata un máximo de vinte,
mantendo as distancias de seguridade de dous metros de maneira xeral, e evitando
en todo caso, situacións nas que se produza contacto físico. Para iso, poderán
utilizar as instalacións que teñan á súa disposición, cumprindo as medidas

2. Se se optase polo réxime de adestramento en concentración deberase cumprir
coas medidas específicas establecidas para este tipo de adestramento polas
autoridades sanitarias e o Consello Superior de Deportes. Tanto se se require o
deberanse cumprir as medidas establecidas para este tipo de establecementos.
3. As tarefas de adestramento realizaranse sempre que sexa posible por quendas,
evitando superar o cincuenta por cento da capacidade que para deportistas teña a
instalación, co obxecto de manter as distancias mínimas necesarias para a

DECRETO

servizo de residencia como a apertura dos servizos de restauración e cafeterías
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establecidas polas autoridades sanitarias.

4. Poderá asistir ás sesións de adestramento o persoal técnico necesario para o
desenvolvemento das mesmas, para o que deberá manter as medidas xerais de
prevención e hixiene fronte ao COVID-19 indicadas polas autoridades sanitarias.
Entre o devandito persoal técnico nomearase un responsable que informará das
incidencias ao coordinador da entidade deportiva.
5. Poderanse utilizar os vestiarios, respectando o disposto para o efecto nas
medidas xerais de prevención e hixiene fronte ao COVID-19 indicadas polas
autoridades sanitarias. Para ese efecto, estarase ao disposto no artigo 6.5.
6. Ás sesións de adestramento non poderán asistir medios de comunicación.
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protección da saúde dos deportistas.

Concello de Outes
7. Poderán realizarse reunións técnicas de traballo cun máximo de vinte
participantes, e sempre gardando a correspondente distancia de seguridade e o uso
das medidas de protección necesarias. Para estes efectos, enténdese por reunións
técnicas de traballo aquelas sesións teóricas relativas ao visionado de vídeos ou
charlas técnicas de revisión de aspectos de carácter técnico, táctico ou deportivo
vinculadas ás posteriores sesións de adestramento que realiza o adestrador cos
deportistas.
8. As sesións de adestramento non contarán con presenza de persoal auxiliar, nin
de utileros, reducíndose o persoal do centro de adestramento ao número mínimo

9. En todo caso seguiranse as medidas de prevención e protección establecidas
polas autoridades sanitarias.

conforme ao previsto no artigo 6. Así mesmo, limparase e desinfectará o material
utilizado polos deportistas ao finalizar cada quenda de adestramento e á
finalización da xornada.
11. Para o uso de materiais e ximnasios será necesario aplicar as adecuadas

DECRETO

10. Deberase realizar unha limpeza e desinfección periódica das instalacións
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suficiente para prestar o servizo.

medidas de protección para deportistas e técnicos. Con carácter xeral, os
calquera equipo ou material utilizado para exercicios tácticos ou adestramentos
específicos ou de mantemento mecánico e de material ou equipamento de
seguridade, terá que ser desinfectado tras cada uso”.
Considerando, a Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibiliazción de
determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do
estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara unha nova
normalidade, en concreto no seu artigo 33, que ten o seguinte tenor literal
“Artigo 33. Flexibilización das medidas relativas á apertura de instalacións
deportivas ao aire libre, pechadas e centros deportivos.
1. Nas instalacións deportivas ao aire libre ás que se refire o artigo 41 da Orde
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deportistas non poderán compartir ningún material. Se isto non fose posible,

Concello de Outes
SND/399/2020, do 9 de maio, poderase realizar actividade deportiva en grupos de
ata vinte persoas, sen contacto físico, e sempre que non se supere o cincuenta por
cento do aforo máximo permitido.Para estes efectos, será de aplicación o réxime de
acceso, quendas e limpeza establecido no artigo 41 da Orde SND/399/2020, do 9
de maio. Con todo, os deportistas poderán acceder ás instalacións acompañados
dunha persoa distinta do seu adestrador.
2. Nas instalacións e centros deportivos aos que se refire o artigo 42 da Orde
SND/399/2020, do 16 de maio, así como no artigo 42 da Orde SND/414/2020, do 16
de maio, poderase realizar actividade deportiva en grupos de ata vinte persoas, sen
permitido.
Para estes efectos, será de aplicación o réxime de acceso, quendas e limpeza
establecido no artigo 42 da Orde SND/399/2020, do 9 de maio, e no artigo 42 da
instalacións acompañados dunha persoa distinta do seu adestrador.
3. Sempre que sexa posible, durante a práctica da actividade deportiva á que se
refire este artigo deberá manterse unha distancia de seguridade de dous metros.4.
Non será necesaria a concertación de cita previa para a realización das actividades

DECRETO

Orde SND/414/2020, do 16 de maio. Con todo, os deportistas poderán acceder ás
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contacto físico e sempre que non se supere o cincuenta por cento do aforo máximo

deportivas nas instalacións e centros ás que se refire este artigo.5. Queda
ao disposto no artigo 6.5”.
Considerando, a Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibiliazción de
determinadas restriccións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do
estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara unha nova
normalidade, en concreto na Disposición Final Segunda no punto cinco, que ten o
seguinte tenor literal:
“Disposición final segunda. Modificación da Orde SND/414/2020, do 16 de maio,
para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas
tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a
transición cara a unha nova normalidade.
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permitida a utilización dos vestiarios e zonas de duchas. Para ese efecto, estarase

Concello de Outes
Cinco. Modifícase o apartado 4 do artigo 43, que queda redactado como segue:«4.
Nas piscinas poderase permitir a práctica deportiva individual ou aquelas prácticas
que se poidan desenvolver por un máximo de dúas persoas no caso de modalidades
así practicadas, sempre sen contacto físico mantendo as debidas medidas de
seguridade e protección, e en todo caso a distancia de seguridade de dous metros.
Cando a piscina divídase por rúas de adestramento, habilitarase un sistema de
acceso e control que evite a acumulación de persoas e que cumpra coas medidas
de seguridade e protección sanitarias.
En calquera caso, respectarase o límite do trinta por cento de capacidade de aforo
propia práctica”.
Vistas, as consideracións plasmadas no acordo asinado pola Alcaldía do
Concello e os representantes sindicais dos traballadores da Corporación, con data
á "nova normalidade";
En exercicio das atribucións conferidas polo artigo 21.1 e) e m) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,

DECRETO

do 7 de maio, de Reincorporación progresiva do persoal do Concello de Outes cara
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de uso deportivo en cada piscina, tanto no relativo ao acceso, como durante a

PRIMEIRO.- Levantar o peche ao público das seguintes instalacións deportivas:
- O Complexo da piscina municipal de Outes.
- O Pavillón Polideportivo de A Serra.
- O Pavillón de O Cruceiro de Roo.
- O centro náutico municipal do Freixo.
O responsable da área de deportes establecerá cantas directrices e
protocolos de uso adicionais establecidas na Orde SND/414/2020, do 16 de maio e
na Orde SND/458/2020, do 30 de maio, que sexan necesarios para garantir a
hixiene desas instalacións.
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RESOLVO

Concello de Outes
SEGUNDO.- A reapertura levarase a cabo co aforo e afluencia restrinxida e as
condicións para garantir a seguridade e distancia entre os traballadores, clientes e
viandantes prevista na lexislación vixente.
Outes, na data que figura á marxe;

D. Manuel González López.

Dª Minia Astray Barca
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Secretaria da Corporación,

DECRETO

O Alcalde,

Número: 2020-0175 Data: 11/06/2020

Perante min,

