
 

 

NORMATIVES ESPECIALS D’ACTIVITATS ESPORTIVES CE LAIETÀ 
DESCONFIAMENT COVID-19 

 
 
NORMATIVA DE RESERVA DE PISTES DE TENNIS, PÀDEL, FISIOTERÀPIA I ESTÈTICA 
 

- Les reserves seran telefòniques i existiran diferents telèfons per a cada modalitat de 
reserva. Al final del present document es mostren els diferents telèfons habilitats. 

 
- L’horari d’atenció telefònica per a reserves de pistes serà de dilluns a divendres de 8 a 21 

hores i dissabte i diumenges de 8 a 14 hores. 
 

- A la trucada de reserva es necessari facilitar el nom de/ls l’altre/s participants en aquella 
reserva. Només es facilitarà l’accés als usuaris amb reserva. 
 

- En el cas dels socis, es poden fer fins a 3 reserves per trucada. En el cas dels abonats es 
podrà fer una sola reserva per trucada i no es podrà fer una nova reserva fins haver 
realitzat l’activitat de la reserva prèvia. 

 
- Les reserves es faran a pistes concretes ja assignades durant la trucada telefònica. 

 
- Les pistes de tennis i pàdel s’agruparan en 4 grups, i les pistes de cada un dels grups es 

podran reservar en intervals de 15 minuts. Aquest esglaonament te per objecte distribuir 
l’arribada dels usuaris al Club i distribuir la seva atenció al control d’accés i recepció, així 
com facilitar les feines de neteja i desinfecció de les pistes. La distribució serà la següent : 

 
Tennis: 
Hora.00 pistes 1/2/3/4 
Hora.15 pistes 5/6/7/8 
Hora.30 pistes 11/12/13/14 
Hora.45 pistes 10/15/16 
 
Pàdel: 
Hora.00 pistes 10/11/12/13 
Hora.15 pistes 6/7/8/9 
Hora.30 pistes 3/4/5 
Hora.45 pistes ½ 

 
- Només es podrà fer una activitat per dia, a no ser que existeixi disponibilitat. 

 
- En cas de voler jugar dies consecutius o més d’una hora d’activitat en un dia, així caldrà 

manifestar-ho al personal de telèfons de reserves o a recepció, qui pendrà nota de la 
petició i trucarà a l’usuari sol·licitant, per comunicar les hores disponibles, si n’hi han. 

 



 

 

- En acabar l’activitat, es podrà adreçar a recepció per saber si en aquella hora immediata 
existeix alguna pista buida per repetir l’activitat una altre hora, però sempre després 
d’haver abandonat la pista de la reserva a fi de procedir a la neteja, desinfecció dels bancs, 
o arranjament de la pista, si s’escau. 

 
- L’activitat durarà 55 minuts i s’haurà d’acabar puntual i abandonar la pista. 

 
- Un cop acabada l’activitat, ja es pot fer una nova reserva a recepció, aprofitant la presència 

al Club. 
 

- Si per causes meteorològiques o altres causes alienes al Club no es pogués realitzar 
l’activitat, la reserva quedarà anul·lada i no es traspassarà a un altre dia, havent de fer una 
nova reserva. 

 

 
TELÈFONS DE RESERVES:  

 
Pistes de tennis i pàdel 610395136 i 655986055 
Classes de tennis 619740588 (Paco López) 
Classes de pàdel 686447784 (Graciela Ferrari) 
Entrenaments personals 679616280 (Alba Quiñonero) 
Serveis de fisioterapeuta 610465028 (Albert Coscojuela) 
Serveis d’estètica 677204841 (Nuria Rierola) 

 
 
NORMATIVA D’ÚS DE LA PISCINA 
 
Temporada d’estiu: 
Dissabte dia 13 i diumenge dia 14 de juny obrirem la piscina en fase de proves amb horari de 11 a 
19 hores. 
A partir de dilluns dia 15 de juny obrim la piscina i fins el diumenge dia 27 de setembre. 
 
Horari: 
Laborables de 11 a 21 hores 
Caps de setmana i festius de 10 a 21 hores 
 
Normativa d’ús i d’accés :  

1. Ús exclusiu per a socis i sòcies. 
2. Aforament màxim del recinte de 40 persones. 
3. Ús simultani de bany de màxim 25 persones. 
4. Obligatorietat de distància entre persones al solàrium de 2 metres mínim, llevat de 

membres d’una mateixa unitat familiar que convisquin junts. 
5. Hi haurà servei d’hamaques. 
6. Accés mitjançat reserva prèvia telefònica i online. 



 

 

7. Accés únic masculí per la placeta inferior i femení per les habituals escales dels vestidors 
femenins. En cap cas es permetrà l’accés o sortida per a ús del bany o del solàrium per la 
porta de la zona de la pèrgola, i es permetrà el pas només per accedir al bar de la pèrgola a 
recollir consumicions. 

8. La reserva de bany podrà ser d’un màxim de dues hores per franges horàries, llevat de la 
darrera franja del cap de setmana que serà de 3 hores, per possibilitar el gaudiment de la 
piscina del màxim número de socis i sòcies possible:  

o Laborables : de 11 a 13h. / de 13 a 15h. / de 15a 17h. / de 17 a 19h. / de 19 a 21h. 
o Caps de setmana : de 10 a 12h. / de 12 a 14h. / de 14 a 16h. / de 16 a 18h. / de 18 a 

21h. 
9. En cas que una franja horària no exhaureixi la seva capacitat de 40 persones i prèvia 

consulta al socorrista els socis i sòcies podran accedir a la piscina el temps que quedi 
d’aquella franja horària. 

10. Serà obligatòria l’ús de les dutxes exteriors abans i després del bany. 
11. És estrictament obligatori l’ús de tovallola de bany per estirar-se sobre les hamaques. 
12. El socorrista avisarà als usuaris del final de la franja horària amb un xiulet i caldrà 

abandonar el recinte de la piscina amb 10 minuts d’antelació al final de la franja per a 
reordenar i desinfectar l’espai i les hamaques, si s’escau. 

13. Si algun usuari abandona el recinte abans de la fi de la franja horària caldrà que avisi al 
socorrista qui procedirà a la desinfecció de l’hamaca pel seu proper ús. 

14. Hi haurà un estricte control d’accés. 

  
Ús dels vestidors: 
  
Els vestidors restaran oberts NOMÉS PELS USUARIS DE LA PISCINA i es permetrà el seu ús només 
per canviar-se de roba, però en cap cas per dutxar-se. 

 
 
NORMATIVA DE RESERVA DE CAMP FUTBOL SALA I PISTA POLIESPORTIVA 
 

- És per a fer ús d’una cistella o d’una porteria de futbol i el mig camp corresponent, de 
manera que només podran haver dues activitats simultàniament a la pista de bàsquet o 
futbol. Es permetrà que els membres d'una mateixa unitat familiar puguin fer ús tots junts 
de la mateixa mitja pista, limitant la unitat familiar a pares/mares i fills/es ja que conviuen 
en una mateixa llar. 
 

- Només hi poden anar sols els majors de 14 anys. Els menors de 14 anys podran anar amb el 
pare o mare amb el que es conviu i ocupar una meitat de camp. 

 
- Caldrà fer reserves telefòniques als telèfons habituals de reserves de pistes: 610395136 i 

655986055. 
 

- Els horaris de disponibilitat de pistes seran de 9 a 20 hores de dilluns a diumenge i festius. 
 



 

 

- Tothom haurà de portar de casa la seva pilota. El Club no en tindrà en servei de préstec. 
 

- Les reserves seran per franges horàries coincidint amb les hores i amb sessions de 55 
minuts havent de deixar la pista abans de l’inici de la propera hora. Un cop acabada 
l’activitat, cal abandonar el club. 
 

- A partir del 22 de juny no es podran fer reserves de la pista poliesportiva i camp de futbol 
de dilluns a divendres, degut a la manca de disponibilitat horària per l’organització del 
Laiestiu. 

 
 
NORMATIVA DE RESERVA DE TENNIS TAULA 
 

- És un servei exclusiu pels socis i sòcies. 
 

- Disposarem de les dues taules que estaven a la planta baixa del gimnàs a la placeta de 
davant de l’entrada de la piscina, degudament separades entre elles. Es permetrà jugar 
només a dues persones per taula, llevat que siguin els membres d'una mateixa unitat 
familiar i puguin fer ús tots junts de la mateixa taula, limitant la unitat familiar a 
pares/mares i fills/es ja que conviuen en una mateixa llar. 

 
- Només hi poden anar sols els majors de 14 anys. Els menors de 14 anys podran anar amb el 

pare o mare amb el que es conviu i ocupar una meitat de camp. 
 

- Caldrà fer reserves telefòniques als telèfons habituals de reserves de pistes : 610395136 i 
655986055. 

 
- Els horaris de disponibilitat de taules seran de 9 a 20 hores de dilluns a diumenge i festius. 

 
- Tothom haurà de portar de casa pales i pilotes. El Club no en tindrà en servei de préstec. 

 
- Les reserves seran per franges horàries coincidint amb les hores i amb sessions de 55 

minuts havent de deixar la taula abans de l’inici de la propera hora. Un cop acabada 
l’activitat, cal abandonar el club. 

 
- Cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de jugar i seguir la resta de 

protocols generals del Club. 
 

- A partir del 22 de juny no es podran fer reserves de tennis taula de dilluns a divendres, 
degut a la manca de disponibilitat horària per l’organització del Laiestiu. 

 
 



 

 

TUTORIAL PER REALITZAR RESERVES ONLINE 

 

1. Accedir a Reserves Online a través de la página web del Laieta o l'aplicació Mi Club Online. 

2. Una vegada a dintre del portal laieta.miclubonline.net introduir nom d’usuari i 

contrasenya. 

3. El nom d’usuari és un codi numèric que us donaran a Atenció al Soci.  

4. A l’Oficina d´Atenció al Soci també us facilitaran una contrasenya genèrica per poder 

accedir per primera vegada. Una vegada a dintre del portal haureu d’anar a Canviar la 

Contrasenya i modificar-la per una vostra personal.  

5. Per accedir a les reserves de piscina haureu d’accedir al mòdul Reserves de Piscina i 

Activitats Dirigides. A la graella de disponibilitat horària de la piscina haureu d’escollir el 

dia i hora, recordeu que les reserves son per franges de 2 hores. Aquestes son reserves 

personals, és a dir cada soci/a podrà fer la seva pròpia reserva, però no la d’altres socis/es. 

Només en el cas de socis/es de Quota Familiar es permetrà fer la reserva per tots els 

membres de la unitat familiar dintre d’una mateixa sessió al portal de reserves online. 

6. Per accedir a les reserves de pistes de tennis i pàdel haureu d’accedir al mòdul Reserves de 

Tennis i Padel. Una vegada dintre del mòdul, escollir quina pista i hora voleu reservar. Per 

reservar el sistema us demanarà el vostre codi personal i el dels altres jugadors/es, ja siguin 

socis/es o abonats/des, que composen la reserva,  ja que s’han d’introduir tots els 

jugadors/es. A l’Oficina d’Atenció al Soci podreu obtenir aquests codis dels vostres 

companys/es. L’aplicació permet fer una Llista d´Amics on podreu guardar la informació 

referent als codis numèrics dels vostres amics/gues i un nom de referència, així les 

següents vegades que reserveu a través de l’aplicació no haureu de tornar a introduir els 

codis numèrics de tothom. 

 


