
Normes específiques per la situació de la COVID 19 – VELÒDROM I PISTA D’ATLETISME 

1. L’horari de la instal·lació és de dilluns a divendres, de 8.15 a 12.15 h per a esportistes 
independents, i de 16 a 20 h per a esportistes de clubs del municipi també en entrenament 
individual. Només es pot accedir a la instal·lació amb una cita prèvia aprovada pel 
Departament d’Esports. L’accés està reservat a esportistes majors de 14 anys. 

2. S’ha de sol·licitar la cita prèvia al Departament d’Esports, fent servir una de les següents 
opcions: 

a) Mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament, fent una instància general en la qual s’ha 
d’indicar la instal·lació, l’hora sol·licitada, un telèfon de contacte, un correu electrònic, 
nom i cognoms i el DNI de les persones que faran servir la instal·lació (fins a un màxim 
de 10, incloent-hi els entrenadors). 

b) Enviant un missatge electrònic a esports@santantoni.net amb les següents dades: 
instal·lació, hora sol·licitada, un telèfon de contacte, adreça electrònica, nom i cognoms i 
DNI de les persones que faran servir la instal·lació (fins a un màxim de 10, incloent-hi 
els entrenadors)  

c) Al telèfon 971 340 111, extensions 4, 1108 o 1106. 

3. L’horari en què s’atenen les cites és de 8 a 15 h. L’antelació mínima per demanar la reserva 
és d’un dia i cal tenir en compte l’horari d’atenció per a la cita prèvia. De qualsevol manera, 
es recomanable fer les sol·licituds amb més antelació. 

4. Una vegada feta la sol·licitud, el Departament d’Esports es posarà en contacte amb el 
sol·licitant per indicar-li el procediment de pagament i la confirmació de la reserva. Tant en 
reserves electròniques com telefòniques, els usuaris han de rebre la confirmació de la 
reserva per escrit, i aquesta confirmació els servirà com a justificant. 

5. El preu és de 10 €/hora, que s’han d’abonar mitjançant una transferència bancària. 

6. El temps de reserva màxima per a una persona o grup és d’1 hora. 

7. Entre reserva i reserva, es realitzarà una desinfecció de les zones comunes, motiu pel qual la 
instal·lació haurà de quedar lliure durant 5 minuts per poder dur a terme les tasques amb 
seguretat. 

8. Una persona no pot fer ús d’una instal·lació durant més d’un torn el mateix dia (màxim 1 
hora), llevat que no hi hagués altres reserves. 

9. S’ha de fer servir mascareta, tant en l’accés com en la sortida de la instal·lació. 

10. En entrar, cal desinfectar-se les soles de les sabatilles i les mans. 

11. Els usuaris han d’entrar i sortir amb la roba d’entrenament i no és possible usar els vestidors 
ni cap altra part de la instal·lació amb aquesta finalitat. 

12. Els lavabos només s’han d’utilitzar en cas d’urgència. 

13. Hi ha un control d'accés i és obligatori mostrar el DNI al personal municipal que realitzi 
aquest control. 



14. S’ha de mantenir sempre una distància de 2 metres amb la resta d’usuaris i amb el personal 
de la instal·lació. Aquesta distància ha d’augmentar entre esportistes en moviment a un 
mínim de 10 metres. 

15. No s’ha de compartir el material que abans no s’hagi ben desinfectat. 

16. No es presta material municipal als usuaris. 

17. El públic no hi pot accedir i les grades estan tancades. 

18. Els únics que poden accedir a la instal·lació són els esportistes i els entrenadors, i queda 
expressament prohibida l’entrada d’acompanyants, excepte en el cas d’esportistes de 
modalitats adaptades que així ho requereixin. 

 


