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Estadio Municipal de San Pedro
Pavillón Polideportivo Municipal da Raña
Pavillón do Sequelo
Pavillón da Cañota

Pavillón IES Illa de Tambo
Pavillón Colexio San Narciso
Pavillón CEIP da Laxe
IES Mestre Landín
Piscina Municipal

Adestramentos 
Competicións oficiais 
Organización de eventos deportivos
Escolas Deportivas Municipais

As instalacións deportivas municipais ás que se refire o presente
documento son as de propiedade municipal:

Este documento faise extensible de aplicación nas instalacións
deportivas que conten con convenio ou acordo de uso co Concello de
Marín:

Calquera entidade deportiva de Marín poderá solicitar o uso dunha
instalación deportiva municipal, para os seguintes fins:

As instalacións deportivas municipais só serán alugadas por
entidades deportivas inscritas no Rexistro Municipal de Entidades do
Concello de Marín e non por particulares.

O presente documento é de obrigado cumprimento por parte das
entidades deportivas que soliciten (ou teñan autorizado) o uso dunha
instalación deportiva municipal do Concello de Marín, anteriormente
citada. 

Normas xerais



A responsabilidade da utilización da mesma será da entidade deportiva
solicitante, sendo da súa responsabilidade que os deportistas e o persoal
deportivo, así como os afeccionados, tamén o cumpran. A entidade
deberá seguir sempre as indicacións do persoal da Concellería de
Deporte e Xuventude do Concello de Marín. 

O presente documento está subordinado ás pautas establecidas polas
autoridades sanitarias e deportivas en cada momento, así como á
evolución da pandemia, polo que poderá ser modificado en calquera
momento.

O incumprimento das normas e indicacións incluídas neste documento
conlevará a suspensión da autorización de uso da instalación deportiva
municipal. 

Normas xerais



 Solicitude segundo ANEXO 1 que se acompaña a este documento
onde se declara o seguinte:

 Exímese expresamente ao Concello de Marín de calquera
responsabilidade que traia causa da situación sanitaria existente.
 Coñécese, acéptase e cúmprese o protocolo FISICOVID -
DXTGALEGO da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de
Galicia.
 Coñécese, acéptase e cúmprese o protocolo da Federación Galega
deportiva correspondente, previamente aprobado pola Secretaría
Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.
 O coñecemento e a aceptación do presente documento de uso da
instalación deportiva municipal. 

 No mesmo documento a entidade indicará a persoa que exercerá de
coordinador da mesma, sendo da súa responsabilidade a aplicación
dos respectivos protocolos e normas, e que será o único interlocutor
ante a Concellería de Deportes e Xuventude do Concello de Marín.
Este coordinador deberá respectar as indicacións dadas polo persoal
municipal que estea ao fronte da instalación.
No mesmo documento a entidade indicará as necesidades de días e
horas de uso de instalación deportiva. A entidade entende que
corresponde a esta Concellaría de Deportes e Xuventude a asignación
dos horarios tendo en conta a súa disposición organizativa.
Documento federativo que acredite que a competición oficial para a
que se pide o adestramento/competición está organizada e a data de
inicio da mesma.

A entidade deportiva deberá presentar no Rexistro do Concello de Marín
a seguinte documentación:

1.

a.

b.

c.

d.

2.

3.

4.

Como solicito a instalación?



No caso de adestramentos, só está permitida a entrada de deportistas
e técnicos participantes nos mesmos (con licenza federativa).

No caso de encontros oficiais (pertencentes a unha liga organizada
pola federación galega ou española correspondente), está permitida a
entrada de deportistas e técnicos participantes nos mesmos (con
licenza federativa) e afeccionados.

No caso de encontros amigables estarase ao disposto no punto
anterior, salvo que coincida cun adestramento doutra entidade. Neste
caso, só está permitida a entrada de deportistas e técnicos
participantes nos mesmos (con licenza federativa).

No caso de eventos deportivos, está permitida a entrada de
deportistas e técnicos participantes nos mesmos (con licenza
federativa) e afeccionados.

A entidade deportiva responsabilizarase do rexistro das persoas
(deportistas, técnicos e afeccionados) que acceden á instalación
deportiva a través dos medios (electrónicos ou manuais) que
consideren. Este rexistro deberá estar a disposición do Concello de
Marín cando éste o requira. 

A entidade deportiva responsabilizarase de que non poidan acceder á
instalación deportistas positivos en COVID-19, asintomáticos ou non
diagnosticados pero con algún síntoma. Aconséllase á entidade
deportiva realizar un control da temperatura corporal no acceso á
instalación.

O aforo máximo establecido para todas as instalacións deportivas
municipais é o que se estableza dende o Concello de Marín.

Acceso á instalación



Non está permitida a entrada a persoas alleas á actividade.

Respetarase:

Lavado regular de mans seguindo as indicacións dispostas polas
autoridades sanitarias. O Concello dotará nas entradas das
instalacións deportivas municipais solucións hidroalcohólicas, pero
aconséllase que cada entidade provea das mesmas aos seus
deportistas.
Uso de máscara en instalacións.
Os circuítos de entrada e saída establecidos para cada instalación.
Desinfección ao finalizar a actividade de todo o material deportivo
utilizado, tanto persoal como propio da instalación.
Os desperdicios xerados despois de cada adestramento deberán
ser depositados nas papeleiras da instalación.

Non está permitido o uso de vestiarios.

Non se autoriza o consumo de alimentos ou bebidas no interior das
instalacións deportivas.

O acceso a despachos ou salas de reunións deberá ser solicitado a esta
Concellaría.

Acceso á instalación



No caso de que unha persoa da entidade deportiva con acceso as
instalacións deportivas municipais teña sintomatoloxía do virus COVID-19,
deberá informar de xeito inmediato ao responsable da entidade deportiva e
esta ao servizo galego de saúde (teléfono 900400116) para iniciar o
protocolo previsto pola Consellería de Sanidade:
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/203/Decalogo.pdf

Neste senso considérase sintomatoloxía do virus COVID-19 un cadro clínico
de infección respiratoria aguda (IRA) de aparición súbita e de calquera
gravidade, incluíndo febre, tose ou falta de alento, entre outros. 

Ante a presenza doutros síntomas atípicos como a odinofaxia (dor de
garganta agudo), anosmia (perdida de olfato), ageusia (alteración do
sentido do gusto), dores musculares, entre outros, é importante buscar
outros indicios adicionais que apoien a sospeita da infección. Será o xuízo
clínico do profesional o que determine a realización de probas
complementarias. 

En caso de detección dun positivo por COVID-19 nun membro da entidade
deportiva deberanse seguir as pautas determinadas polas autoridades
sanitarias.  Se a detección se produce na instalación procederase ao
aillamento nun local pechado, á colocación de máscara cirúrxica e aviso ao
061. En todo caso procederase á limpeza e desinfección das instalacións
deportivas. 

Con carácter específico estarase ao disposto polas autoridades sanitarias
con relación aos tratamentos de masaxe ou fisioterapias e análogas nas
instalacións deportivas. Neste caso, suspenderase a actividade organizada
ata novo aviso.

Normas de actuación en
caso de sintomatoloxía

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/203/Decalogo.pdf


Unha vez finalizada a actividade deberase informar de calquera
circunstancia xurdida ao longo da actividade susceptible de ter en conta
por mor da extraordinaria situación sanitaria: abandono anticipada da
actividade, síntomas de posible enfermidade, etc.

Normas de actuación en
caso de sintomatoloxía

PARA MÁIS INFORMACIÓN:
Concello de Marín
Avda. de Ourense, s/n
986 88 03 00
deporte.juventud@concellodemarin.es



DECLARACIÓN RESPONSABLE E ACEPTACIÓN
DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E DE

INFORMACIÓN SOBRE A COVID-19 NOS
ADESTRAMENTOS, COMPETICIÓNS E EVENTOS

ANEXO I

D./Dna. _______________________________________________ con NIF _____________
en calidade de PRESIDENTE/A da entidade
_________________________________________ con CIF ____________________

SOLICITA
A utilización das instalacións deportivas municipais para a realización de adestramento
para os equipos, días e horas que a continuación indico tendo en conta a disposición
organizativa da Concellaría de Deportes e Xuventude do Concello de Marín, aceptando as
condicións de participación incluídas no documento de normas básicas e adoptando as
medidas oportunas e necesarias:

 Que a entidade que represento exime ao Concello de Marín de calquera
responsabilidade que traia causa da situación sanitaria existente.
 Que se coñece, se acepta e se cumpre o protocolo FISICOVID – DXTGALEGO da
Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.
 Que se coñece, se acepta e se cumpre o protocolo da Federación Galega deportiva
correspondente, previamente aprobado pola Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta
de Galicia.
Que se coñece e se acepta o presente documento de uso da instalación deportiva
municipal. 
Que o coordinador/a da entidade deportiva a efectos do disposto neste documento de
normas básicas de actuación para o uso das instalacións deportivas municipais, é 

DECLARA
1.

2.

3.

4.

5.

D./Dna.___________________________________________________________________
con DNI ________________________

Fdo.                                                                          En Marín a ______ de ________________ de 2021
 


