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NOTA INFORMATIVA SOBRE A REAPERTURA DE INSTALACIÓNS CON PISCINAS
UNHA VEZ SUPERADA A FASE 3 DO PLAN PARA A TRANSICIÓN CARA UNHA
NOVA NORMALIDADE
Debido á emerxencia do coronavirus, o Ministerio da Presidencia publicou o 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, polo que se ordena,
no seu anexo, o peche de actividades deportivas, entre outras, as piscinas.
O real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención,
contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID19 e a resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da
Conselleríade Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta
deGalicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias parafacer
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada afase III do
Plan para a transición cara a unha nova normalidade. establecen a normativa que se
debe aplicar unha vez superada a fase 3 do Plan para a transición cara unha nova
normalidade.
O obxecto desta nota é facilitar aos titulares da instalacións a información sobre as
condicións de acceso ás piscinas unha vez superada a fase 3 do Plan para a
transición cara unha nova normalidade, para telas en conta na situación actual.
1) Comunicación do reinicio da actividade da piscina
Achegarase unha comunicación do reinicio da actividade da piscina (código de
procedemento SA431C) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia
(https://sede.xunta.gal).
2) Notificación de datos no SILOÉ
Para as piscinas incluídas no ámbito de aplicación do Decreto 119/2019, do 19 de
setembro, obrigadas á notificación dos resultados dos autocontrois a través do
Sistema de Información Nacional de Piscinas, SILOÉ, o prazo de carga dos resultados
anuais relativos a 2019, que finalizaba o próximo 1 de xuño quedou suspendido,
establecendo a nova data tope de notificación ata unha semana despois da
finalización do estado de alarma (29 de xuño).
Para máis información consultar a páxina de SILOÉ: https://siloe.msssi.es/
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3) Recomendacións para a apertura das piscinas
As recomendacións para a reapertura da actividade das piscinas trala crise do COVID19 elaboradas polo Ministerio de Sanidade veñen recollidas no enlace
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/recomendacionesAperturaPiscinas.pdf
4) Aforo recomendado nas piscinas
Na Resolución do 12 de xuño de 2020 establécese un aforo para as piscinas dun 75%
da súa capacidade, quedando unicamente exentas destas limitacións as piscinas
unifamiliares de uso privado.
O Decreto 119/2019, do 19 de setembro, establece que o aforo máximo dunha piscina
se calculará segundo o que indique o código técnico de edificación
(https://www.codigotecnico.org) ou normativa vixente en cada momento.
5) Normativa de aplicación
a) Uso das piscinas (Resolución do 12 de xuño de 2020)
Anexo 2.8. Medidas de hixiene e prevención en piscinas de uso colectivo
1. Sen prexuízo de aplicación das normas técnico-sanitarias vixentes, nas piscinas de
uso colectivo deberase levar a cabo a limpeza e desinfección das instalacións, con
especial atención aos espazos pechados como vestiarios ou baños, con carácter
previo á apertura de cada xornada.
2. Así mesmo, deberanse limpar e desinfectar os diferentes equipamentos e materiais
como vasos, liñas de separación, material auxiliar de clases, reixa perimetral, caixa de
primeiras auxilios, armarios, así como calquera outro en contacto cos usuarios, que
forme parte da instalación.
3. Os biocidas que se deberán utilizar para a desinfección de superficies serán
aqueles do tipo de produto 2, referidos no anexo V do Regulamento (UE) nº 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 dilucións de lixivia 1:50 recentemente preparada ou calquera dos desinfectantes
con actividade viricida que se atopan no mercado e que estean debidamente
autorizados e rexistrados.
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4. O uso e limpeza dos aseos levarase a cabo de conformidade co previsto na letra a)
do número 2.1.
Anexo 3.24. Piscinas
1. As piscinas ao aire libre ou cubertas, para uso deportivo ou recreativo, deberán
respectar o límite do setenta e cinco por cento da súa capacidade, tanto no relativo ao
acceso como durante a propia práctica deportiva ou recreativa. Quedan exentas
destas limitacións as piscinas unifamiliares de uso privado.
2. Na utilización das piscinas procurarase manter as debidas medidas de seguridade e
protección, especialmente na distancia de seguridade interpersoal entre os usuarios.
3. Nas zonas de estancia das piscinas establecerase unha distribución espacial para
procurar a distancia de seguridade interpersoal entre os usuarios non conviventes,
mediante sinais no chan ou marcas similares. Todos os obxectos persoais, como
toallas, deben permanecer dentro do perímetro establecido, evitando contacto co resto
de usuarios. Habilitaranse sistemas de acceso que eviten a acumulación de persoas e
que cumpran coas medidas de seguridade e protección sanitaria.
4. Recordaránselles aos usuarios, por medios de cartelaría visible ou mensaxes de
megafonía, as normas de hixiene e prevención que se deberán observar, sinalando a
necesidade de abandonar a instalación ante calquera síntoma compatible co COVID19.
5. Ademais do cumprimento xeral das medidas de hixiene e prevención establecidas,
no caso de que nas instalacións se preste algún tipo de servizo de hostalaría e
restauración, a prestación do servizo axustarase ao previsto nas condicións para a
prestación do servizo nos establecementos de hostalaría e restauración.
Anexo 2.1. Medidas de hixiene e prevención esixibles a todas as actividades
Con carácter xeral, sen prexuízo das normas ou protocolos específicos que se
establezan, serán aplicables a todos os establecementos, locais de negocio,
instalacións e espazos de uso público e actividades de carácter público as seguintes
medidas de hixiene e prevención:
a) O titular da actividade económica ou, de ser o caso, o director ou responsable dos
centros, instalacións, espazos de uso público e entidades deberá asegurar que se
adoptan as medidas de limpeza e desinfección adecuadas ás características e
intensidade de uso dos establecementos, locais, instalacións ou espazos recollidas a
continuación.
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Nas tarefas de limpeza e desinfección prestarase especial atención ás zonas de uso
común e ás superficies de contacto máis frecuentes, como pomos de portas, mesas,
mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas e outros elementos de similares
características, conforme as seguintes pautas:
1ª) Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recentemente preparada
ou calquera dos desinfectantes con actividade viricida que se atopan no mercado e
debidamente autorizados e rexistrados. No uso dese produto respectaranse as
indicacións da etiqueta.
2ª) Tras cada limpeza, os materiais empregados e os equipamentos de protección
utilizados desbotaranse de xeito seguro, e procederase posteriormente ao lavado de
mans.
As medidas de limpeza estenderanse tamén, de ser o caso, a zonas privadas dos
traballladores, tales como vestiarios, armarios, aseos, cociñas e áreas de descanso.
b) Así mesmo, cando existan postos de traballo compartidos por máis dun traballador,
estableceranse os mecanismos e procesos oportunos para garantir a hixienización
destes postos.
Procurarase que os equipamentos ou ferramentas empregados sexan persoais e
intransferibles, ou que as partes en contacto directo co corpo da persoa dispoñan de
elementos substituíbles. No caso daqueles equipamentos que deban ser manipulados
por diferente persoal, procurarase a dispoñibilidade de materiais de protección ou o
uso de forma recorrente de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con carácter
previo e posterior ao seu uso.
c) No caso de que se empreguen uniformes ou roupa de traballo, procederase ao
lavado e desinfección regular destes, seguindo o procedemento habitual.
d) Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo,
de forma diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire.
e) Cando os centros, entidades, locais e establecementos dispoñan de ascensor ou
montacargas, utilizaranse preferentemente as escaleiras. Cando sexa necesario
utilizalos, a súa ocupación máxima será dunha persoa, salvo que se trate de persoas
conviventes ou que empreguen máscaras todos os ocupantes.
f) A ocupación máxima para o uso dos aseos, vestiarios, probadores, salas de
lactación ou similares de clientes, visitantes ou usuarios será dunha persoa para
espazos de ata catro metros cadrados, salvo naqueles supostos de persoas que

4

Edificio Administrativo San Lázaro
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 881542930 - Fax: 881542970
www.sergas.es

poidan precisar asistencia; nese caso tamén se permitirá a utilización por parte do seu
acompañante. Para aseos de máis de catro metros cadrados que conten con máis
dunha cabina ou urinario, a ocupación máxima será do cincuenta por cento do número
de cabinas e urinarios que teña a estancia, e deberá manterse durante o seu uso a
distancia de seguridade interpersoal. Deberá reforzarse a limpeza e desinfección dos
referidos espazos garantindo sempre o seu estado de salubridade e hixiene.
g) Promoverase o pagamento con tarxeta ou outros medios que non supoñan contacto
físico entre dispositivos, así como a limpeza e desinfección dos equipamentos precisos
para iso.
h) Disporase de papeleiras para depositar panos e calquera outro material desbotable,
que se deberán limpar de forma frecuente, e, polo menos, unha vez ao día.
i) Aqueles materiais que sexan subministrados aos usuarios durante o
desenvolvemento da actividade e que sexan de uso compartido deberán ser
desinfectados logo de cada uso.
b1) Uso obrigatorio de máscaras (Real Decreto-lei 21/2020)
Artigo 6. Uso obrigatorio de máscaras
1. As persoas de seis anos en diante quedan obrigadas ao uso de máscaras nos
seguintes supostos:
a) Na vía púbica, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso
público ou que se atope aberto ao público, sempre que non resulte posible garantir o
mantemento dunha distancia de seguridade interpersoal de, polo menos, 1,5 metros.
2. A obriga contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que
presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse
agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de discapacidade ou
dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten
alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
Tampouco será esixible no caso de exercicio de deporte individual ao aire libre, nin nos
supostos de forza maior ou situación de necesidade ou cando, pola propia natureza
das actividades, o uso da máscara resulte incompatible, de acordo coas indicacións
das autoridades sanitarias.
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b2) Uso obrigatorio de máscaras (anexo 1.3 da Resolución do 12 de xuño de
2020)
1.3. Obrigatoriedade do uso de máscaras.
a) Obriga xeral.
Para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso da máscara en todo
momento, tanto cando se estea na vía pública e en espazos ao aire libre como cando
se estea en espazos pechados de uso público ou que se encontren abertos ao público,
aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros.
b) Regras específicas.
1ª) Na realización de adestramentos e na celebración de competicións dentro da
actividade deportiva federada de competencia autonómica, aplicarase, respecto ao
uso da máscara, o recollido especificamente no protocolo das federacións deportivas
respectivas.
c) Condicións de uso da máscara.
Deberá darse un uso axeitado á máscara, é dicir, esta deberá cubrir desde parte do
tabique nasal ata o queixo, incluído.
Ademais, a máscara que se debe empregar non deberá estar provista de válvula
exhalatoria, agás nos usos profesionais para os cales este tipo de máscara poida estar
recomendada.
d) Excepcións á obriga de uso da máscara.
A obriga de uso de máscara non será exixible nos seguintes supostos:
1º) Cando se trate de persoas que presenten algún tipo de enfermidade ou dificultade
respiratoria que se poida ver agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación
de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitar a máscara,
ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.
3º) Nas praias e piscinas, durante o baño e mentres se permaneza nun espazo
determinado, sen desprazarse, e sempre que se poida garantir o respecto da distancia
de seguridade interpersoal entre todas as persoas usuarias non conviventes. En
calquera caso, será obrigatorio o uso de máscara para os accesos, desprazamentos e
paseos nas praias e piscinas.
8º) No caso de actividade física e deportiva en instalacións e centros deportivos,
sempre que se poida garantir o mantemento da distancia de seguridade interpersoal
en todo momento, exclusivamente durante a realización das ditas actividades e tendo
en conta o protocolo publicado para a dita instalación.
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9º) En supostos de forza maior ou situación de necesidade ou cando, pola propia
natureza das actividades, o uso da máscara resulte incompatible, conforme as
indicacións das autoridades sanitarias.
c) Distancia interpersoal mínima (Real Decreto-lei 21/2020)
Artigo 16. Outros sectores de actividade
As administracións competentes deberán asegurar o cumprimento polos titulares de
calquera outro centro, lugar, establecemento, local ou entidade que desenvolva a súa
actividade nun sector distinto dos mencionados nos artigos anteriores, ou polos
responsables ou organizadores da mesma, cando poida apreciarse risco de
transmisión comunitaria de COVID-19 de acordo co establecido no artigo 5, das
normas de aforo, desinfección, prevención e acondicionamento que aquelas
establezan.
En todo caso, deberase asegurar que se adoptan as medidas necesarias para garantir
unha distancia interpersoal mínima de, polo menos, 1,5 metros, así como o debido
control para evitar as aglomeracións. Cando non sexa posible manter dita distancia de
seguridade, observaranse as medidas de hixiene adecuadas para previr os riscos de
contaxio.
6) Piscinas de comunidades de persoas propietarias
Neste tipo de piscinas só será de aplicación o establecido nos apartados 3, 4 e 5 desta
nota informativa.
Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2020
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