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MANIFESTO POLO RECOÑECEMENTO DA
EDUCACIÓN FÍSICA, A ACTIVIDADE FÍSICA E
O DEPORTE COMO ACTIVIDADE ESENCIAL

NA LOITA CONTRA A COVID-19

A PLATAFORMA GALEGA POLA EDUCACIÓN FÍSICA, A
ACTIVIDADE FÍSICA E O DEPORTE, promovida polo Colexio Oficial
de Licenciados en Educación Física e en Ciencias da Actividade
Física e do Deporte de Galicia (COLEF Galicia), a Asociación de
Empresas Xestoras de Instalacións Deportivas de Galicia (AEXIDEGA) e
a Asociación Galega de Xestión Deportiva (AGAXEDE), como entidades
que representan unha parte substancial do sistema deportivo de
Galicia, desexan expresar a súa enorme preocupación polas medidas
restritivas que se veñen tomando en relación á práctica de educación
física, actividade física e deporte, durante a xestión da situación
epidemiolóxica derivada da COVID-19 en Galicia e, en consecuencia,

DESEXA MANIFESTAR:
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I. Que a práctica de educación física, actividade física e deporte 
ten un recoñecemento legal e institucional directamente 
relacionado coa saúde. 

 Constitución Española (artigo 43). 

1. Recoñécese o dereito á protección da saúde. 
2. Compete aos poderes públicos organizar e tutelar a 
saúde pública a través de medidas preventivas e das 
prestacións e servizos necesarios. 
3. Os poderes públicos fomentarán a educación sanitaria, a 
educación física e o deporte. 

 Lei 3/2012 do deporte de Galicia. 

Artigo 2: o deporte considérase de interese público en 
atención, entre outras, á especial función que desempeña 
na mellora da saúde pública. 

II. Que a inactividade física é un grave problema de saúde 
pública, con importantes consecuencias económicas, cuxa 
solución pasa por un aumento da práctica de educación física, 
actividade física e deporte. 

 A inactividade física é unha das principais causas de 35 
enfermidades crónicas (Booth, Roberts e Laye, 2012), 
responsable do 13,4% das mortes anuais en España, que 
supón para o estado unha carga económica de máis de 
1.560 millóns de euros (Mayo, del Villar e Jiménez, 2017). 

 A actividade física é un importante factor de protección 
para a prevención de enfermidades como a cardiovascular, 
a diabetes tipo 2, varios tipos de cancro, o deterioro 
cognitivo e os síntomas da depresión e a ansiedade 
(Directrices da OMS sobre actividade física e hábitos 
sedentarios, 2020).  
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III. Que o confinamento agravou o problema da inactividade física 
en toda a poboación e provocou un aumento de lesións 
deportivas por falta de supervisión. 

 A poboación adulta española, especialmente moza, 
estudantes e homes moi activos, diminuíu a actividade 
física diaria (AF vigorosa -16,8% e tempo de camiñada -
58,2%) e aumentou o tempo sedentario (+23,8%) 
(Castañeda- Babarro e cols., 2020). 

 En poboación infantil e adolescente, diminuíu de 154 a 63 
minutos a actividade física diaria (-59,09%), e aumentou de 
4,3 a 6,1 horas (+41,86%) o tempo de pantalla (Medrano e 
cols., 2020). 

 Unha vez puido saírse á rúa para comezar a práctica físico-
deportiva ou retomar o que se realizaba anteriormente, 
tamén o persoal médico observou un aumento das lesións 
e eventos derivados dunha falta de progresión e 
adaptación axeitadas (Roures, 2020). 

IV. Que a promoción e protección da práctica de educación física, 
actividade física e deporte é fundamental na loita contra a 
COVID-19. 

 A práctica físico-deportiva diminúe o risco de enfermidade 
infecciosa adquirida un 31% (Chastin e cols., 2020). 

 A capacidade máxima de exercicio asóciase de forma 
independente e inversa coa probabilidade de 
hospitalización por COVID-19 (Brawner e cols., 2020). 

 A evidencia científica suxire que a práctica físico-deportiva 
regular pode aumentar de xeito significativo a resposta 
inmune fronte a vacinación (Edwards e Booy, 2013; Pascoe, 
Fiatarone Singh e Edwards, 2014).  
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V. Que os servizos de educación física, actividade física e deporte 
están a demostrar a súa calidade e seguridade fronte á COVID-
19.  

 Os casos de COVID- 19 acumulados no sector das 
Actividades deportivas en todo o Estado representan o 
0,34% sobre o total, segundo o último informe do Centro 
de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias 
(CCAES) do 30 de outubro (actualización nº 240). 

 A evidencia mostra que o exercicio supervisado por persoal 
cualificado é máis efectivo que aquel non supervisado 
(Mazzetti e cols., 2000; Storer e cols., 2014; Lacroix e cols., 
2016; Fennell, Peroutky e Glickman, 2016).  

E POR TODO O ANTERIOR, SOLICITAMOS AO PRESIDENTE DA 
XUNTA DE GALICIA: 

1. Que os servizos de educación física, actividade física e deporte 
prestados por entidades e profesionais cualificados sexan 
recoñecidos como actividade esencial, tendo en conta que a Lei 
3/2012 do deporte de Galicia os considera de interese público. 

2. Aprobación por parte da Secretaría Xeral para o Deporte, dun 
Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO específico para os “centros 
e servizos físico e deportivos de Galicia”, de obrigado 
cumprimento e polo que se establezan as medidas e requirimentos 
de seguridade que permitan manter os centros operativos para 
que a poboación en xeral poida seguir realizando “actividade física 
saudable”. 

3. Que non se apliquen á práctica de educación física, actividade 
física e deporte medidas restritivas de carácter xeral, agás que 
existan evidencias e datos de contaxio que as xustifiquen, e si 
medidas específicas para aqueles centros e servizos deportivos que 
incumpran o protocolo específico que se aprobe para os mesmos. 
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4. Que se ofrezan axudas económicas a profesionais, empresas, 
clubs e demais entidades deportivas co obxecto de compensar 
as perdas económicas producidas pola COVID-19 e apoiar a 
adaptación dos seus centros e servizos ás medidas de prevención 
necesarias para facer fronte á COVID-19. 

5. Que se faciliten espazos públicos a todas as entidades e 
profesionais que non poidan prestar os seus servizos de 
educación física, actividade física e deporte nas súas 
instalacións, ante determinados niveis de alerta, porque estas non 
reúnan as condicións de seguridade e prevención adecuadas, do 
mesmo xeito que se realizou coas terrazas no sector hostaleiro. 

 

En Santiago, a 7 de decembro de 2020 

 

 

  
 

Henrique X. Rodríguez Pantín 
COLEF Galicia 

Presidente 

Pedro Iglesias Santos 
AEXIDEGA 
Presidente 

Eduardo Blanco Pereira 
AGAXEDE 
Presidente 

 


