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NORMES D?ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE 

L?ALCÚDIA
- FASE 1 -

Amb motiu de l'obertura d'algunes instal·lacions esportives 
municipals, s'estableix el següent protocol per a la seua 
utilització, tal com estableix el Capítol XII de l'Ordre 
SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de 
determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després 
de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del 
Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

La regidoria d'esports obrirà les següents instal·lacions 
esportives municipals: la pista d'atletisme, la pista de pàdel, el 
velòdrom i els frontons (amb ús individual). Totes elles se 
regiran per les  normes d?ús que se detallen a continuació:

1. Responsabilitat

2. Accés les instal·lacions esportives municipals

3. Ús d?instal·lacions esportives municipals

4. Mesures de seguretat al respecte de la utilització de les 
diferents instal·lacions municipals.

El Pla de Desescalada esportiva Municipal ha de ser un 
document dinàmic i obert a canvis que s?aniran incloent en el 
document (en diferents annexos) a mesura que l?autoritat 
competent desenvolupe la legislació que esdevinga en la 
normativa d?us d?instal·lacions esportives i a pràctica de 
l?esport.



1. RESPONSABILITAT.

El personal de les Instal·lació Esportives Municipals, actuarà conforme es descriu en 
aquest protocol, i vetlarà pel compliment dels usuaris i esportistes que accedisquen, 
fent-los sabedors de totes les normes d'ús.

2. ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

2.1 Tan sols accediran al centre les persones degudament autoritzades, amb cita 
prèvia mitjançant el telèfon de les instal·lacions esportives, amb un mínim de 24 
hores d?antelació, i sempre respectant l?aforament establert a la normativa vigent.

2.2 El personal de consergeria serà l?encarregat de donar la cita i enregistrar els 
diferents horaris i dades dels usuaris. NO ES PERMETRÀ L?ACCÉS A CAP PERSONA 
QUE NO TINGA CITA PRÈVIA I ESTIGA ENREGISTRADA.

2.3 Hauran de presentar el DNI en l'accés.

2.4 Per a l?accés i realització de qualsevol modalitat esportiva caldrà signar el full de 
coneixement de perillositat i d?acceptació de responsabilitats. En cas de tractar-se de 
menors, el full es signarà per part del pare/mare/representant legal del menor.

2.5 Hi haurà un punt d'ENTRADA i EIXIDA diferenciats i degudament senyalitzats.



3. ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

FASE 1

PISTA D'ATLETISME De dil luns a divendres:
Matí: de 8:30 a 13:30h
Vesprada: de 17 a 22:30
Dissabt e:
Matí: de 7:30 a 15h

PISCINA D'ESTIU TANCADA

PISCINA COBERTA TANCADA

VELÒDROM De dil luns a divendres:
Matí: de 8:30 a 13:30h
Vesprada: de 17 a 22:30
Dissabt e:
Matí: de 7:30 a 15h

PISTA DE PÀDEL De dil luns a divendres:
Matí: de 8:30 a 13:30h
Vesprada: de 17 a 22:30
Dissabt e:
Matí: de 7:30 a 15h

FRONTONS De dil luns a divendres:
Matí: de 8:30 a 13:30h
Vesprada: de 17 a 22:30
Dissabt e:
Matí: de 7:30 a 15h



3.1 Els vestidors de totes les instal·lacions romandran tancats durant tot el procés 

de la desescalada

3.2 S?exigirà PUNTUALITAT per accedir al recinte, sent la seua falta motiu suficient 

per a denegar l?accés a l?usuari/a. Així mateix, s?exigirà rigor amb el compliment 

dels horaris assignats a la EIXIDA

3.3 En la zona d?accés a la instal·lació i en el lloc assenyalat, els/ les mateixos/es 

usuaris/es:

- Procediran a la neteja de mans i sabates

- Hauran de dur mascareta per accedir, desplaçar-se i eixir de la 

instal·lació esportiva (no per a la pràctica esportiva).

- En accedir a les instal·lacions, es guardarà a una bossa de plàstic la 

motxilla que duguen els/ les usuaris/es. Deuran deixar-la dins la 

bossa, al lloc assignat per a dipositar-la, mentre estiguen a la 

instal·lació. A l?eixida, deuran rebutjar la bossa.

- Se?ls prendrà la temperatura corporal

3.4 Cada esportista portarà la seua botella d?aigua (queda totalment prohibit 

beure de cap font de les instal·lacions esportives) i s?encarregarà de la seua 

custòdia. En cas de tirar-la, tindrà cura del reciclatge adient.

3.5 Es recomana evitar expectorar en la zona d?ús comú, si eres propens/a a 

generar secrecions durant l?exercici, porta mocadors o una bossa per a 

posteriorment tirar-ho a la paperera.

3.6 Les grades i bancs romandran clausurats amb la deguda senyalització, sols es 

permetrà el seu accés quan ho indique la normativa.



4. MESURES DE SEGURETAT AL RESPECTE DE LA UTILITZACIÓ DE LES 
DIFERENTS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

FASE 1

PISTA D'ATLETISME Aforam ent : 30% de la capacitat de la pista. 15 persones per 
franja horària.

Cont rol d?accés: individual

Dist anciam ent  ent re espor t ist es: 2m parats, en marxa 5 m 
i en carrera 10m. S?utilitzaran els carrils 1,3 i 5 (deixant lliures 
els carrils 2,4 i 6) par a garantir la distància de seguretat.

VELÒDROM Aforam ent : 30% de la capacitat de la pista. 10 persones per 
franja horària.

Cont rol d?accés: individual

Dist anciam ent  ent re cicl ist es: 20 m

PISTA DE PÀDEL Aforam ent : màxim de 2 jugadors per franja horària.

Mat er ial: cal que s?utilitze material propi.

PISTA DE FRONTÓ Aforam ent : 1 persona per franja horària

Mat er ial: cal que s?utilitze material propi.

PISTA DE PILOTA Aforam ent : 1 persona per franja horària

Mat er ial: cal que s?utilitze material propi.



4.1 Neteja i desinfecció de les instal·lacions

- Abans de l?obertura al públic de les instal·lacions, es realitzarà la seua 

neteja i desinfecció.

- En finalitzar cada torn es realitzarà la neteja i desinfecció de les zones 

d?entrenament i el material utilitzat.

- En finalitzar la jornada es procedirà a la neteja i desinfecció de les 

instal·lacions.

- En la neteja i desinfecció diària s?atendrà de manera especial les zones d?ús 

comú i les superfícies de contacte més freqüents: poms de portes, taules, 

mobles, passamans, pis, telèfons, perxes i altres elements de similars 

característiques.

4.2 Altres recomanacions als/ les usuaris/es:

- Utilitzar botella d?aigua individual i tovalla pròpia

- Evitar tocar-se la cara en el transcurs de la partida

- Netejar el material abans de començar i en acabar amb desinfectant o gel 

hidroalcohòlic



Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr.

Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr.

Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr.

LEGISLACIÓ DE REFERÈNCIA PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA DE 
DESESCALADA ESPORTIVA MUNICIPAL

Pla de transició cap a la nova normalitat, de 28 d?abril, aprovat pel Consell de Ministres

- Annex II del Pla de transició cap a la nova normalitat. Previsió orientativa per a 
l?alçament de limitacions a l?àmbit nacional establertes en l?Estat d?Alarma, en funció 
de les fases de transició a una nova normalitat

- Ordre SND/380/2020 de 30 d?abril, al respecte de les condicions en què es pot 
realitzar activitat física no professional a l?aire lliure durant la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19

- Ordre SND/380/2020 de 3 de maig, que establix les condicions per a l?obertura al 
públic de determinats comerços i serveis i l?apertura d?arxius, així com per a la 
pràctica d?esports professionals i federats.

FAQs per a esportistes professionals durant les fases 0 i 1

Resolució de 4 de maig de 2020, de la presidència del Consell Superior de l?esport, per 
la qual s?aprova i publica el protocol bàsic per a la tornada a l?entrenament i reinici de les 
competicions federades i professinals

Prevenció sanitària i higiene dels SARS-COV-2

Ordre SND/399/2020 de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
de l?àmbit nacional, establertes després de la declaració de l?estat d?Alarma en aplicació de 
la fase 1 del Pla de transició cap a la nova normalitat.

Tota aquella legislació que es publique, posterior a la redacció del present document i 
que siga d?aplicació al nostre municipi i afecte a l?àmbit de l?esport, s?inclourà a mode 
d?annex.
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