
 

 

 

PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE USO  “PISTAS DE ATLETISMO DE ESTADIO 
MUNICIPAL DE SAN LÁZARO” DURANTE A  INCIDENCIA DO COVID-19 

 

Regulación do réxime de uso da instalación ao aire libre denominada PISTA DE ATLETISMO 
DO ESTADIO VERÓNICA BOQUETE DE SAN LÁZARO, para os seguintes fins:  

- Con carácter prioritario, os adestramentos de deportistas federados pertencentes aos 
clubs de atletismo e tríatlon rexistrados no Concello de Santiago de Compostela. 

- Utilización individual baixo cita previa para deportistas federados maiores de idade. 

O aforo máximo determinado para a instalación é de 50 persoas. Este aforo poderá ser 
reducido en función das restrición determinadas polas autoridades sanitarias en calquera 
momento. 

Restrición actual para a Concello de Santiago: aforo máximo de 40 persoas (actividade 

simultánea de grupos de 10 persoas). 

A continuación mostrase o sistema de as quendas establecidas para a instalación de luns a 
venres: 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
17:00 - 18:30 
QUENDA 1 

QUENDA 1L  QUENDA 1Mi  QUENDA 1V 

18:30- 19:00  
19:00 – 20:30 
QUENDA 2 

QUENDA 2L  QUENDA 2Mi  QUENDA 2V 

20:30 – 21:00  
21:00 – 22:30 
QUENDA 3 

QUENDA 3L QUENDA 3Ma QUENDA 3Mi QUENDA 3X QUENDA 3V 

 

Dado o aforo limitado das pistas, con carácter xeral as quendas 1 e 2, estarán reservadas 
principalmente para as actividades de escolas deportivas e adestramento da base vinculadas 
aos clubs da cidade. A quenda 3 está reservada para os deportistas sénior federados. 

1. Con carácter prioritario o adestramento de deportistas federados pertencentes ao 
clubs de atletismo e tríatlon rexistrados no Concello de Santiago 

Quenda 1 e 2: quendas reservadas para actividades de escolas deportivas e adestramento de  
base vinculadas aos clubs destas modalidades (100% aforo).  

Con carácter inicial, poderase elixir un máximo 2 días alternos á semana, para un grupo 
máximo de 10 atletas por entidade (exemplo: 1ª: quenda 1L  / 2ª: quenda 2Mi). De existir 
prazas poderase ampliar o numero de quendas e grupos por entidade á semana segundo 
dispoñibilidade.  

Cando nunha mesma quenda convivan deportistas de diferentes clubs, deberá existir unha 
coordinación entre ambos para que os grupos de adestramentos sexan de composición estable 
e se manteña en todo momento a distancia de seguridade de cando menos 5 metros. 



 

 

Quenda 3: reserva para a actividade individual de deportistas maiores de idade federados 
pertencentes aos clubs destas modalidades deportivas (80% aforo). Para a quenda 3, 
poderase elixir 2 días a semana e un máximo de 8 deportistas por quenda e entidade.  

Documentación previa que deberá aportar o club: 

• Presentación da declaración responsable no que poña de manifesto o coñecemento e 
aceptación expresa da normativa en vigor que afecta a actividade a desenvolver e das 
condicións de participación segundo modelo do anexo 1, que deberá dirixirse ao 
Departamento de Deportes do Concello de Santiago, xunto coa folla de asistentes 
pertencentes ao grupo estable de adestramento, o calendario de competición aprobado 
e o protocolo elaborado pola Federación Galega correspondente. Toda a 
documentación deberá ser enviada como mínimo 72 horas antes do inicio da 
actividade.  

• As entidades deportivas designarán unha persoa coordinadora Covid-19, que será a 
responsable de coordinación das medidas de prevención e control do Covid19 que se 
establecen nos protocolos e normativas correspondentes.  Na instalación deportiva so 
poderán acceder os deportistas e cadro técnico mínimo necesario para o 
desenvolvemento da actividade, e o responsable/coordinador do club e a persoa 
responsable da hixiene e desinfección do material propio. A persoa coordinadora 
Covid-19 remitirá ao Concello de Santiago todas as incidencias detectadas durante a 
actividade, debendo enviar como mínimo cunha frecuencia semanal unha valoración de 
organización, dinámicas de uso, cumprimento de medidas hixiénicas, etc… 

• Os casos excepcionais atenderanse de forma individual.  
 

2. Utilización individual baixo cita previa para deportistas federados maiores de 
idade 

Estableceranse as seguintes quendas de luns a venres. 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
21:00 – 22:30 QUENDA 3L QUENDA 3 Ma QUENDA 3 Mi QUENDA 3X QUENDA 3V 
 

Quenda 3: reserva para a actividade de deportistas maiores de idade e federados para 
práctica por libre (20% aforo). En caso de que existan máis solicitudes que prazas ofertadas, 
estableceranse as preferencias no uso segundo o nivel deportivo do solicitante e a orde 
cronolóxica de entrada na caixa de correo habilitado ao efecto. 

Os atletas individuais maiores de idade vinculados aos clubs da cidade poderán solicitar a 
utilización individual por libre baixo cita previa para deportistas federado. 

Solicitude de cita previa: O deportista federado interesado en solicitar unha cita deberá 
presentar: 

• Enviar un correo electrónico a atletismosanlazaro@santiagodecompostela.gal. As 
reservas serán semanais, e para formulalas haberá un prazo de hasta o venres ás 
11:30 horas da semana anterior a semanas de ditas citas.  

• Declaración responsable asinada (anexo 2)  
• Copia de DNI e licenza federativa en vigor. 



 

 

O Concello poderá suspender ou anular a reserva de pista cando concorra causa xustificada de 
interese xeral ou se detecte calquera anomalía que o xustifique. Así como cando o beneficiario 
non acuda a instalación en a lo menos en 2 ocasións despois de realizar a reserva sen 
xustificación e aviso previo (mínimo 24 horas antes).  

 



 

CLÁUSULA INFORMATIVA 
En cumprimento do disposto no art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, infórmaselle dos seguintes aspectos relacionados co tratamento dos datos 

persoais que nos proporciona: 

a) RESPONSABLE DE TRATAMENTO: O Responsable do Tratamento é o Concello de Santiago de Compostela, con CIF P1507900G e enderezo na Praza do Obradoiro  1, 15705 Santiago de Compostela (A 

Coruña). O contacto co delegado de protección de datos é dpd@santiagodecompostela.gal 

b) FINALIDADE: Os datos persoais facilitados serán tratados e utilizados para fins deportivos e outros actos de carácter protocolario e social organizados ou xestionados polo Concello. 

c) LEXITIMACIÓN: A base legal do citado tratamento pode estar fundamentada no cumplimento dunha misión realizada en interese público (art. 6.1 RGPD) ou no seu consentemento, neste caso, pode vostede 

retiralo en calquera momento. 

d) COMUNICACIÓN DE DATOS: Tamén lle informamos que os datos que nos proporciona, poden ser comunicados a outras administracións públicas, como poden ser Administración tributaria, 

Organismos da Seguridade Social, rexistros públicos, ou outros órganos da Administración local, autonómica ou estatal. 

e) CONSERVACIÓN: Os seus datos trataránse durante o tempo necesario para levar a cabo a actividade concreta, unaha vez finalizada conservaranse durante os plazos de prescripción de posibles 

responsabilidades derivadas do tratamento. 

f) DEREITOS: En calquera momento pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse ao devandito 

tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Os devanditos dereitos poderá exercelos presentando unha solicitude a 

través do Rexistro xeral do Concello de Santiago de Compostela na rúa do Presidente Salvador Allende 4, 15705 Santiago de Compostela. 

Igualmente ten vostede dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos (AEPD). 

ANEXO 1: DECLARACIÓN RESPONSABLE E ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DA 
PARTICIPACIÓN NA VOLTA AOS ADESTRAMENTOS DA ENTIDADE USUARIA NA “PISTA 
DE ATLETISMO VERÓNICA BOQUETE DE SAN LÁZARO” EN SITUACIÓN POR COVID-19 

Entidade deportiva: 
 
CIF 
Domicilio social Núm Porta 
CP Municipio Teléfono 
Número de rexistro Municipal de asociacións 
 
Representante entidade deportiva (membro da xunta directiva) 
DNI Nome e apelidos: 
Correo electrónico de contacto 
 
Solicito 

• Que a entidade que represento poida desenvolver os seus adestramentos nas pistas de 
atletismo do Estadio Verónica Boquete de San Lázaro en función da solicitude horaria que 
presentei previamente e, tendo en conta a disposición organizativo do Departamento de 
Deportes, para o cal lin con detalle a información proporcionada polo Concello de Santiago e 
acepto as condicións de participación adoptando as medidas oportunas e necesarias. 

 
Seleccione franxa horaria de entre as seguintes:  
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
17:00 - 18:30 QUENDA 1L  QUENDA 1Mi  QUENDA 1V 
18:30- 19:00  
19:00 – 20:30 QUENDA 2L  QUENDA 2Mi  QUENDA 2V 
20:30 – 21:00  
21:00 – 22:30 QUENDA 3L QUENDA 3Ma QUENDA 3Mi QUENDA 3X QUENDA 3V 

 
QUENDA 1 e 2  
(máximo: 2 días e 1 quenda por día) 

1ª : 
2ª : 

QUENDA 3  
(máximo : 2 días) 

1ª: 
2ª : 

 
Declaro baixo a miña responsabilidade: 
 

• Que a actividade obxecto de solicitude cumpre todos os requisitos establecidos na normativa vixente para o 
desenvolvemento da mesma, que dispoño da documentación que así o acredita e que a poñerei a 
disposición da Administración Municipal cando sexa requirido para iso. 

• Que me comprometo a entrega dunha listaxe dos deportistas pertencentes á entidade para os que se solicita 
o uso das instalacións, indicando o nome, apelidos,  idade e número de licenza federativa.  

• Que a entidade está inscrita no rexistro municipal de asociacións (exentas deste requisito as federacións 
galegas e /ou entidades de ámbito autonómico) e cumpre co establecido nos estatutos da entidade conforme 
a Lei 3/2012 do Deporte de Galicia. 

• Que a entidade que represento dispón das declaracións responsables, aceptación e compromisos individuais 
de cada un dos membros da entidade que participarán na actividade nas instalación deportivas municipais. 

• Que a entidade que represento coñece as circunstancia excepcionais actuais, os protocolos e as normas 
establecidas para garantir a saúde e seguridade de todos os participantes antes, durante e con 
posterioridade a actividade a desenvolver na instalación. En especial o coñecemento, aceptación e 
cumprimento do protocolo FISICOVID-DXTGALEGO da Secretaría Xeral para o Deporte, e o protocolo 
FISICOVID da correspondente federación deportiva. 

• Que me comprometo a cumprir coa normativa en materia hixiénico-sanitaria e seguridade tanto dos 
participantes coma do persoal adscrito á dita actividade (de ser o caso). 



 

CLÁUSULA INFORMATIVA 
En cumprimento do disposto no art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, infórmaselle dos seguintes aspectos relacionados co tratamento dos datos 

persoais que nos proporciona: 

a) RESPONSABLE DE TRATAMENTO: O Responsable do Tratamento é o Concello de Santiago de Compostela, con CIF P1507900G e enderezo na Praza do Obradoiro  1, 15705 Santiago de Compostela (A 

Coruña). O contacto co delegado de protección de datos é dpd@santiagodecompostela.gal 

b) FINALIDADE: Os datos persoais facilitados serán tratados e utilizados para fins deportivos e outros actos de carácter protocolario e social organizados ou xestionados polo Concello. 

c) LEXITIMACIÓN: A base legal do citado tratamento pode estar fundamentada no cumplimento dunha misión realizada en interese público (art. 6.1 RGPD) ou no seu consentemento, neste caso, pode vostede 

retiralo en calquera momento. 

d) COMUNICACIÓN DE DATOS: Tamén lle informamos que os datos que nos proporciona, poden ser comunicados a outras administracións públicas, como poden ser Administración tributaria, 

Organismos da Seguridade Social, rexistros públicos, ou outros órganos da Administración local, autonómica ou estatal. 

e) CONSERVACIÓN: Os seus datos trataránse durante o tempo necesario para levar a cabo a actividade concreta, unaha vez finalizada conservaranse durante os plazos de prescripción de posibles 

responsabilidades derivadas do tratamento. 

f) DEREITOS: En calquera momento pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse ao devandito 

tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Os devanditos dereitos poderá exercelos presentando unha solicitude a 

través do Rexistro xeral do Concello de Santiago de Compostela na rúa do Presidente Salvador Allende 4, 15705 Santiago de Compostela. 

Igualmente ten vostede dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos (AEPD). 

• Que teño contratado un seguro de responsabilidade civil, segundo a disposición transitoria terceira da Lei 
10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia e todos os 
participantes dispoñen da correspondente licenza federativa, así como o seguro deportivo/sanitario 
obrigatorio.  

• Que me comprometo a respectar a normativa de uso e funcionamento das instalacións deportivas, así como 
as obrigas establecidas polas autoridades sanitarias e deportivas en relación a crise do covid-19, durante o 
período de tempo que dure a cesión das instalacións deportivas municipais, así como darlle traslado aos 
deportistas e adestrados da entidades. 

• No caso de utilización de material deportivo propio da entidade, comprométome a solicitar autorización e 
establecer un protocolo que garanta a súa limpeza a desinfección segundo a normativa vixente. 

• Que a entidade que represento coñece e acepta expresamente o protocolo de uso das instalacións 
deportivas municipais, así como as indicacións que reciba directamente do persoal do Departamento de 
Deportes, e en especial do persoal de conserxería e limpeza das instalacións.  

• Que a entidade que represento exime, expresamente, ao Concello de Santiago de calquera responsabilidade 
que traia causa da situación sanitaria existente. 
 

 
Pola mesma, noméase coordinador responsable da entidade deportiva da entidade deportiva a efectos do 
disposto no protocolo Básico de actuación para o uso das instalación deportivas municipais, a D. /Dna. 
__________________________________________con NIF_________________ e teléfono de contacto 
__________ e correo electrónico_____________________. 
 
 

 
Santiago de Compostela,  _____ de _______________ de 2020 

 
Sinatura do representante da entidade 

  



 

CLÁUSULA INFORMATIVA 
En cumprimento do disposto no art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, infórmaselle dos seguintes aspectos relacionados co tratamento dos datos 

persoais que nos proporciona: 

a) RESPONSABLE DE TRATAMENTO: O Responsable do Tratamento é o Concello de Santiago de Compostela, con CIF P1507900G e enderezo na Praza do Obradoiro  1, 15705 Santiago de Compostela (A 

Coruña). O contacto co delegado de protección de datos é dpd@santiagodecompostela.gal 

b) FINALIDADE: Os datos persoais facilitados serán tratados e utilizados para fins deportivos e outros actos de carácter protocolario e social organizados ou xestionados polo Concello. 

c) LEXITIMACIÓN: A base legal do citado tratamento pode estar fundamentada no cumplimento dunha misión realizada en interese público (art. 6.1 RGPD) ou no seu consentemento, neste caso, pode vostede 

retiralo en calquera momento. 

d) COMUNICACIÓN DE DATOS: Tamén lle informamos que os datos que nos proporciona, poden ser comunicados a outras administracións públicas, como poden ser Administración tributaria, 

Organismos da Seguridade Social, rexistros públicos, ou outros órganos da Administración local, autonómica ou estatal. 

e) CONSERVACIÓN: Os seus datos trataránse durante o tempo necesario para levar a cabo a actividade concreta, unaha vez finalizada conservaranse durante os plazos de prescripción de posibles 

responsabilidades derivadas do tratamento. 

f) DEREITOS: En calquera momento pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá dereito a opoñerse ao devandito 

tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poderes públicos, a portabilidade dos seus datos. Os devanditos dereitos poderá exercelos presentando unha solicitude a 

través do Rexistro xeral do Concello de Santiago de Compostela na rúa do Presidente Salvador Allende 4, 15705 Santiago de Compostela. 

Igualmente ten vostede dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos (AEPD). 

ANEXO 2: DECLARACIÓN RESPONSABLE E ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DA 
PARTICIPACIÓN PARA A RESERVA DA INSTALACIÓN “PISTA DE ATLETISMO VERÓNICA 
BOQUETE DE SAN LÁZARO” DEPORTISTAS ADULTOS FEDERADOS 

 

DATA PARA O QUE RESERVA A INSTALACIÓN (carácter semanal)  

DATAS SOLICITADAS (máximo 2 días): 

QUENDA 3 (21:00 a 22:30)  

Data:  

Data: 

 

CATEGORÍA DEPORTIVA (elixe unha):  

Nacional  

Autonómico  

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

- Que o uso limitase ás PISTAS DE ATLETISMO, non podendo utilizar o céspede do campo de xogo para lanzamentos, 
carreiras ou calquera outra actividade deportiva. 
- Que asumo que é recomendable realizar un recoñecemento médico previo co fin de garantir unha práctica deportiva 
segura.  
- Que son coñecedor de que o Concello de Santiago declina toda responsabilidade das lesións que puideran producirse 
derivadas da práctica deportiva. Enténdese que no momento de facer uso da instalación os usuarios manifestan estar 
aptos para realizar actividade físico-deportiva. Os accidentes ou lesións que se ocasionen serán asumidos polos seus 
respectivos seguros particulares. 
- Que son coñecedor de que Concello de Santiago non se fai responsable dos obxectos extraviados, sustraídos ou 
esquecidos nos vestiarios ou no interior da instalación. Recoméndase non introducir no recinto obxectos de valor. 
- Que lin e acepto o protocolo básico de actuación para o uso das instalacións deportivas municipais durante a 
incidencia do COVID-19. 
- Que accederei as instalacións con medidas de protección e que cumprirei as normas de utilización da instalación que 
marca o protocolo para cada un dos seus espazos así como o protocolo federativo da miña modalidade deportiva. 
- Que non accederei a instalación si presento sintomatoloxía compatible con coronavirus (febre superior ou igual a 37,5 
grados, tose, malestar xeral, sensación de falta de alento, perda do sentido do gusto, dor de cabeza, dor muscular, 
vómitos, diarrea…) o calquera outro síntoma típico das infeccións. 
- Que non accederei a instalación si din positivo nin tiven contacto estreito con algunha da persoa ou persoas con 
sintomatoloxía posible ou confirmadas de Covid-19 no 14 días inmediatamente anteriores a firma deste documento. 
- Que me comprometo a informar ao Concello de Santiago no caso de haber dado positivo en Covid-19. 
A sinatura acredita estar conforme, e a aceptación das normas de utilización da instalación do Concello de Santiago. 
 

Santiago de Compostela,  _____ de _______________ de 2020 

Sinatura 

 

Nome e apelidos: 
 
Enderezo: 
 Modalidade deportiva: Numero de Licenza:  
DNI:  
Correo electrónico de contacto: 
Teléfono de contacto: 


