
REAL AEROCLUB BARCELONA SABADELL AEROMODELISME 
 

NORMES D'UTILITZACIÓ DE LES PISTES DE MONTJUÏC (Fase 2 
desconfinament) 

 
 

PISTES DE VOL CIRCULAR I COTXES TT 
 
Amb l'entrada a la FASE 2 del desconfinament,  tots els socis del RACBSA, podran 
fer ús de la Instal·lació de Montjuic  a partir del proper dissabte dia 13 de juny, amb les 
següents normes d'obligat compliment: 
 

NORMES D'ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Nomes podran accedir a la instal·lació els socis del Club degudament acreditats. 
 
A l'edifici de dues plantes amb que compta la instal·lació, la planta superior quedarà 
tancada a tothom. 
A la planta baixa, a on estant ubicats els tallers i la zona de magatzem, només es 
podrà accedir d'un en un i per causes d'absoluta necessitat. 
 
Dins de la instal·lació esportiva no s'utilitzaran elements compartits. Cada soci ha de 
portar el seu propi material per a realitzar l'activitat esportiva. 
 
El servei d'entrepans i begudes que el Club oferia als socis estarà tancat fins a nou 
avis. 
 
Tots els socis, portaran mascareta i hauran de complir les mesures d'higiene i 
seguretat (distancia de 2 metres, neteja freqüent de mans, etc.). 
 
A l'entrada de la instal·lació i als accessos a cada una de les pistes de vol i de cotxes, 
estarà instal·lada una estació de neteja amb gel hidroalcohòlic a disposició de tots els 
socis del Club. 
 
L'aforament de la instal·lació tenint en compte que tota ella és a l'aire lliure, quedarà 
reduït a un màxim de 50 persones. 
 
L'activitat esportiva es realitzarà en les següents condicions: 
 
Pista de vol circular d'herba: 2 pilots i dos mecànics 
 
Pista de vol circular de ciment: 1 pilot i un mecànic 
 
Pista de cotxes tot terreny: 4 pilots al pòdium i 4 mecànics a la zona de boxes. 
 
A les zones comunes de la instal·lació sempre es mantindrà la distancia de seguretat 
entre persones. 
 
L'accés als serveis estarà limitat i nomes es podrà accedir d'un en un. Després de 
cada utilització el soci  procedirà a la seva desinfecció amb el material previst a 
l'efecte. 
 
A partir del  mateix dia 13 de juny, tots els socis podran canviar la clau dels cadenats 
de les portes per una de nova, adreçant-se als membres de la Junta del Club. 
 



NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS PISTAS DE MONTJUÏC (Fase 2 
desconfinamIentO) 

 
 
PISTAS DE VUELO CIRCULAR Y COCHES TT 
 
Con la entrada en la FASE 2 del desconfinamiento, todos los socios del RACBSA, 
podrán hacer uso de la Instalación de Montjuic a partir del próximo sábado día 13 de 
junio, con las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
 

NORMAS DE USO DE LA INSTALACIÓN 
 
Solamente podrán acceder a la instalación los socios del Club debidamente 
acreditados. 
 
En el edificio de dos plantas con que cuenta la instalación, la planta superior quedará 
cerrada a todo el mundo. 
En la planta baja, donde estan ubicados los talleres y la zona de almacén, sólo se 
podrá acceder de uno en uno y por causas de absoluta necesidad. 
 
Dentro de la instalación deportiva no se utilizarán elementos compartidos. Cada socio 
debe llevar su propio material para realizar la actividad deportiva. 
 
El servicio de bocadillos y bebidas que el Club ofrecía a los socios estará cerrado 
hasta nuevo aviso. 
 
Todos los socios, llevarán mascarilla y deberán cumplir las medidas de higiene y 
seguridad (distancia de 2 metros, limpieza frecuente de manos, etc.). 
 
A la entrada de la instalación y en los accesos a cada una de las pistas de vuelo y de 
coches, estará instalada una estación de limpieza con gel hidroalcohólico a disposición 
de todos los socios del Club. 
 
El aforo de la instalación teniendo en cuenta que toda ella es al aire libre, quedará 
reducido a un máximo de 50 personas. 
 
La actividad deportiva se realizará en las siguientes condiciones: 
 
Pista de vuelo circular de hierba: 2 pilotos y dos mecánicos 
 
Pista de vuelo circular de cemento: 1 piloto y un mecánico 
 
Pista de coches todo terreno: 4 pilotos en el podio y 4 mecánicos en la zona de boxes. 
 
En las zonas comunes de la instalación siempre se mantendrá la distancia de 
seguridad entre personas. 
 
El acceso a los servicios estará limitado y sólo se podrá acceder de uno en uno. 
Después de cada utilización el socio procederá a su desinfección con el material 
previsto al efecto. 
 
A partir del mismo día 13 de junio, todos los socios podrán cambiar la llave de los 
candados de las puertas para una nueva, dirigiéndose a los miembros de la Junta del 
Club. 


