
 
 
 
CRONOGRAMA DE REAPERTURA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 
 
Desde o Departamento de Deportes realizáronse unha serie de consultas a máis dunha vintena 
de entidades deportivas, de diferentes categorías e disciplinas, para testar as súas impresións 
e necesidades a curto prazo coa idea de poder formular un calendario de reapertura lóxico e 
dimensionado para o vindeiro mes de xuño. 
 
A radiografía resultante nos aporta datos tales como que algunha delas teñen ao persoal 
técnico nun proceso de ERTE, que as cotas dos socios están paralizadas ata a recuperación 
da normalidade o condiciona a súa operatividade, que non existen compromisos deportivos, 
etc. 
 
As conclusións en termos xerais son as seguintes: 

• No que respecta a entidades de deportes colectivos, na súa maior parte todas están 
paradas dado que as competicións destas modalidades foron anuladas (estaría dentro 
deste epígrafe o fútbol, o fútbol sala, o balonmán, o voleibol, ...).  
Neste apartado habería que facer unha mención especial para a SD Compostela, 
concretamente para o seu equipo de 3ª división, o cal moi probablemente teña que 
xogar un playoff de ascenso a 2ª división B. Polo recollido nos medios de comunicación 
parece probable que esta competición se desenvolva no mes de xullo. En calquera 
caso, desde o Departamento de Deportes traballamos coa idea de ter operativos os 
campos de san lázaro para a segunda semana de xuño. 

• No que respecta a entidades de deportes individuais ou aquelas prácticas que se 
poidan desenvolver por un máximo de dúas persoas, parece que existe a previsión e a 
intención de poder recuperar certa normalidade ao longo do mes de xuño (estaríamos 
a falar de atletismo, tríatlon, patinaxe, tenis de mesa, rítmica,...).  

 
Etapas de reapertura 
Para diferenciarnos da nomenclatura estatal na que se definen fases de desescalada e 
considerando que a reapertura dos recintos municipais non vai coincidir cos períodos temporais 
inicialmente establecidos para esta fases, establécense tres etapas que terían en conta aos 
seguintes espazos. 
 

a. Etapa 1. Semana do 25 ao 31 de maio.  
Reapertura voluntaria dos locais de uso administrativo situados no Estadio. 
Reapertura de espazos multiusos do Estadio ocupados por clubs para a práctica 
deportivas segundo os criterios definidos para a fase 2 de desescalada (tenis de 
mesa). 

 
b. Etapa 2. Semana do 1 ao 7 de xuño. 

Reapertura das pistas de atletismo do Estadio 
 

c. Etapa 3. Semana do 8 ao 14 de xuño. 
Reapertura de ata un máximo de 4  polideportivos 
Reapertura de ata un máximo de 2 campos de fútbol (incluído campo adestramento 
san lázaro II) 

 
d. Etapa nova normalidade. Mes de xullo 

Para o mes de xullo se planteará unha a apertura daquelas instalacións vinculadas a 
programas concretos de conciliación. 

 
Nota importante: non se están a considerar a práctica deportiva vinculada ao uso das piscinas 
municipais. 



 
 
 
Cronograma resumo 
 
 

 Etapa 1 
(25-31 maio) 

Etapa 2 
(1-7 xuño) 

Etapa 3 
(8-14  xuño) 

Nova 
normalidade  

Locais uso administrativo  
(Estadio Verónica Boquete de San Lázaro) 

     

Pistas de atletismo  
(Estadio Verónica Boquete de San Lázaro) 

    

Polideportivos municipais  
(ata un máximo de 4 instalacións) 

   
 

Campos de fútbol municipais  
(ata un máximo de 2 instalacións) 

    

Totalidade dos equipamentos 
(*segundo demanda e programación) 

    

 
 
 
 


