
NORMATIVA ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU 2020

1. ANTECEDENTS:

Des de fa anys es vénen fent ac�vitats de formació i tecnificació espor�va durant les vacances

d’es�u.  Aquest  any,  degut  a  la  nova  situació  generada  per  la  pandèmia  de  la  Covid-19,

l’ac�vitat  espor�va dels  clubs  locals  s’ha  vist  afectada,  havent  de donar  per  finalitzada  la

temporada espor�va mesos abans del que sol ser l’habitual.

El passat 8 de juny es varen començar a obrir les instal·lacions espor�ves municipals del terme

de Manacor, amb cita prèvia i complint amb les exigències de les autoritats sanitàries. Amb

aquest fet,  l’ac�vitat  espor�va del municipi  s’ha tornat reprendre de mica en mica,  sense

poder  assolir  encara  a  dia  d’avui  l’ac�vitat  ordinària  dels  clubs  espor�us  degut  a  les

restriccions sanitàries.

2. FONAMENTS JURÍDICS I NORMATIVA:

Resolució per modificar el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la

Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut, i es dicten mesures provisionals mentre es

tramita, per pal·liar els efectes de la COVID-19. (BOIB Núm. 95, Secció III)

Real decret 463/2020 de 14 de març en el que es decreta l’estat d’alarma, Ordre SND/414 de

16 de maig per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes

després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició

cap a una nova normalitat.  Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de

determinades  restriccions  d’àmbit  nacional  establertes  després  de  la  declaració  de  l’estat

d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Ordre

SND/535/2020, de 17 de juny que modifica les dues Ordres anteriors del Pla per a la transició

cap a una nova normalitat. 

Acord del Consell de Govern (5262) de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures

Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada

per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del  Pla per a la Transició cap a una Nova

Normalitat. 

3. JUSTIFICACIÓ I OBJECTE: 

Les restriccions sanitàries degut a la pandèmia de la Covid-19 i la conseqüent suspensió de les

ac�vitats espor�ves, juntament amb el tancament de les instal·lacions espor�ves, han generat

que moltes en�tats i clubs espor�us �nguin més interès que mai en oferir ac�vitats espor�ves



durant les vacances d’es�u, per tal de poder compensar la mancança que hi ha hagut durant

els mesos d’abril, maig i juny.

Per aquest mo�u, s’ha elaborat aquest reglament amb els següents objec�us:

� Donar  sor�da  a  totes  les  sol·licituds  que  han  fet  les  diverses  en�tats  espor�ves

registrades  al  registre  d’en�tats  de  par�cipació  ciutadana  per  fer  ús  de  les

instal·lacions espor�ves municipals durant les vacances d’es�u.

� Regular les ac�vitats espor�ves que es duguin a terme dins les instal·lacions espor�ves

municipals, dins el nou escenari de la Covid-19 i determinar quines seran les normes i

disposicions que poden canviar de manera setmanal o diària.

4. VIGÈNCIA: a par�r de l’1 de juliol fins el 9 de setembre de 2020,  sempre que no  hi hagi

canvis importants que afec�n a aquestes ac�vitats o noves normes sanitàries.

5. PERFIL DE LES ACTIVITATS QUE REGULA AQUEST REGLAMENT: 

Les ac�vitats que regula aquest reglament poden ser de pràc�ca LLIURE o organitzades per

ENTITATS o CLUBS ESPORTIUS.

En el cas de ser ac�vitats organitzades per en�tats o clubs espor�us :

� L’objecte de l’ac�vitat haurà de ser la millora i perfeccionament de l’esport en qües�ó

que es desenvolupa al club, per tant el 100 % de la programació de les jornades o

campus  han  d’estar  enfocades  a  l’esport  o  esports  definits  específicament  en  els

estatuts de cada en�tat. 

� Està  prohibit  fer  ac�vitats  complementàries  al  fi del  projecte,  com  per  exemple,

sor�des  a  la  piscina  i/o  qualsevol  altre  ac�vitat  que  pugui  conver�r  un  campus

espor�u en un campus de lleure.

� Només es podrà emprar la instal·lació espor�va pròpia de l’esport objecte de l’ac�vitat

espor�va a organitzar. Per exemple si un club de futbol organitza unes jornades només

podrà emprar la instal·lació espor�va del camp de futbol, no la piscina ni altres espais

espor�us.

� A l’ac�vitat  espor�va  en  qües�ó  no  es  podrà  oferir  servei  de guarderia,  abans  ni

després  de  la  jornada  tècnica.  Tampoc  es  podrà  oferir  el  servei  de  menjador,

únicament s’autoritza el berenar, com a moment de descans entre l’ac�vitat espor�va.

Aquest  berenar,  es  durà a  terme dins  els  espais  que no siguin espor�us i  es�guin

habilitats per a tal cosa.



6. NORMATIVA ESPECÍFICA EN RELACIÓ A LES MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE:

És responsabilitat dels organitzadors de l’ac�vitat vetllar per la seguretat i la salut dels seus

usuaris i assegurar-se de què totes les persones implicades en l’ac�vitat coneixen i compleixen

les mesures de seguretat i higiene dins la instal·lació, així com també és responsabilitat seva

prendre les mesures per�nents en cas de què algun d’ells mostri símptomes compa�bles amb

Covid-19 o hi hagi indicis d’haver estat en contacte amb alguna persona infectada, i comunicar

aquest fet al Patronat Municipal d’Esports (PME d’aquí en endavant). 

Les ac�vitats s’hauran de planificar de manera que perme�n mantenir la distància social de

seguretat entre els usuaris que hi par�cipen.

Serà obligació dels organitzadors, director i monitors responsables de l’ac�vitat disposar de gel

desinfectant  i  assegurar  que  tots  els  par�cipants  es  fan  un  rentat  de  mans  freqüent.  És

obligació rentar-se les mans,  com a mínim, en entrar i  en sor�r de la instal·lació, i  abans i

després del berenar o realitzar qualsevol aturada tècnica.

L’ús de mascareta serà obligatori en cas de no poder mantenir la distància social de seguretat.

En tot  cas,  els  monitors,  entrenadors  i  responsables  de l’ac�vitat  l’hauran de dur  posada,

mentre que per els par�cipants només serà obligatori en cas de no poder mantenir la distància

de seguretat.

Serà  obligació  del   responsable  de  l’ac�vitat  presentar  signat  el  “full  de  compromís  de

responsabilitat” on manifes� que tot el personal implicat (monitors, entrenadors, directors,

espor�stes...)  coneix la norma�va i ha estat format adequadament en quant a les mesures

higièniques que s’han de prendre, així com que es fa responsable de què s’apliquin aquestes

mesures en tot el transcurs de l’ac�vitat. (Full que facilitarà el PME)

En el cas de ser usuari lliure també haurà d’adoptar totes les mesures abans esmentades i

signar el full de compromís de responsabilitat.

7. DURADA I HORARIS DE LES ACTIVITATS:

Entenent  l’ac�vitat  que  es  realitza  com una ac�vitat  únicament  amb finalitat  espor�va,  la

durada de les sessions no seran superiors a tres hores en total. Es recomana que l’horari (de 3

hores) es5gui comprés entre les 9:00 i les 13:00 hores 

Aquesta mesura respon a les caracterís�ques de les persones del sector de població a qui van

dirigides les ac�vitats i les seves capacitats Osiques bàsiques, la capacitat de recuperació, la

intensitat de l’ac�vitat, la programació de l’ac�vitat, les condicions climà�ques i la protecció

davant la pandèmia actual i les necessitats de tasques de neteja i desinfecció de la instal·lació. 

8. RÀTIOS I AFORAMENTS PERMESOS:

En cas de les jornades o campus, hi ha d’haver com  a mínim un monitor o entrenador per

cada 10 par5cipants inscrits,  a més hi  ha d’haver  un director o coordinador de l’ac�vitat



espor�va presentada. Aquest director o coordinador en cap cas podrà realitzar tasques de

monitor o entrenador, ni computar com a tal.

En qualsevol ac5vitat de grup no hi  podrà haver rotació d’espor5stes entre els  diferents

grups.  Aquests  es man�ndran sempre iguals  durant  tot el  transcurs  de l’ac�vitat:  amb els

mateixos par5cipants i els mateixos tècnics. S’ha d’evitar el contacte entre diferents grups,

fins i tot durant el temps de descans o berenar.

Els subgrups poden ser com a màxim de 20 par5cipants més dos monitors/entrenadors. 

Així i tot, s’hauran de complir les normes d’aforament dictades per l’Ajuntament depenent de

cada  instal·lació  i  modalitat  espor�va,  per  tal  de  complir  amb  les  mesures  de  seguretat.

Aquestes són les que es detallen a con�nuació, però són suscep�bles de pa�r modificacions

depenent de l’evolució de la norma�va i restriccions al respecte. En tot cas, els canvis seran

efec�us a par�r de la publicació d’aquests per part de l’Ajuntament o PME, no abans.

Per tal de complir amb l’Acord del Consell de Govern de dia 19 de juny, la capacitat espor�va

màxima de cada instal·lació queda de la següent manera:

� Pista  d’atle�sme  :  màxim  50  persones  en  total.  Caldrà  seguir  les  indicacions  del

personal en les zones de concursos. En cas de realitzar la pràc�ca en grup aquest no

podrà ser superior a 30 persones.

� Camps de futbol 11  : 

o Na Capellera:   màxim 48 persones en la totalitat del camp. Els grups no podran

ser  de més de 24 persones per  cada mig camp.  Un sol  grup no podrà ser

superior a 30 persones encara que es faci ús de tot el camp.

o Torre dels Enagistes:   màxim 45 persones en la totalitat del camp. Els grups no

podran ser de més de 23 persones per cada mig camp. Un sol grup no podrà

ser superior a 30 persones encara que es faci ús de tot el camp.

o Ses Comes:   màxim 42 persones en la totalitat del camp. Els grups no podran

ser  de més de 21 persones per  cada mig camp.  Un sol  grup no podrà ser

superior a 30 persones encara que es faci ús de tot el camp.

� Camps de futbol 7  : 

o Na Capellera:   màxim 24 persones en la totalitat del camp. Els grups no podran

ser de més de 12 persones per cada mig camp. 

o Torre dels Enagistes:   màxim 23 persones en la totalitat del camp. Els grups no

podran ser de més de 12 persones per cada mig camp. 

o Ses Comes  :  màxim 21 persones en la totalitat del camp. Els grups no podran

ser de més de 11 persones per cada mig camp. 

� Pavellons  : 

o Poliespor�u Miquel Àngel Nadal:  

� Pista central  : 



� Bàsquet i Voleibol: 13 persones.

� Futbol Sala: 24 persones.

� Mòdul  : 

� Bàsquet i Voleibol: 11 persones.

� Futbol Sala: 11 persones.

� Tennis taula  :

� Modalitat individual: 3 taules per pista o mòdul del pavelló.

� Modalitat dobles: 2 taules per pista o mòdul del pavelló.

o Poliespor�u Joan Gomis:  

� Pista central:  

� Bàsquet i Voleibol:  13 persones. 

� Futbol Sala: 13 persones.

� Bàdminton: 3 pistes.

� Mòdul  : 

� Bàsquet i Voleibol:  8 persones. 

� Futbol Sala: 8 persones.

� Bàdminton: 1 pista.

� Pistes de tennis  : 4 persones per pista.

� Ac�vitats a la platja  :  les ac�vitats espor�ves que es prac�quin a la platja seran de

modalitat  individual  o  aquelles  modalitats  que es  puguin  disputar  per  parelles.  Els

entrenaments es podran realitzar en grups de com a màxim 20 persones.

� Aquestes  dades  són  d’aforaments  de  les  instal·lacions,  el  que  no  eximeix  del

compliment de la norma�va de rà�os de la Llei 10/2006 i el Decret 23/2018.

9. RECURSOS HUMANS:

a. MONITORS I DIRECTOR

Com s’ha  dit  al  punt  anterior,  en  cas  de  jornades  o  campus hi  ha  d’haver  un  monitor  o

entrenador per cada 10 par�cipants inscrits i, a més, hi ha d’haver un director o coordinador

de l’ac�vitat. Aquest director o coordinador en cap cas podrà realitzar tasques de monitor o

entrenador, ni computar com a tal.

b. TITULACIONS DELS MONITORS I RESPONSABLES DE L’ACTIVITAT

Les �tulacions dels monitors, directors o coordinadors de les ac�vitats espor�ves seran les

següents: 

� Llicenciat en ciències de l’ac�vitat Osica i l’esport.

� Tècnic superior d’ac�vitat Osico espor�va.

� Entrenadors nivell 1/2/3 de l’esport desenvolupat.

� Iniciadors amb autorització homologada per la federació de l’esport programat. 



Hi ha d’haver un mínim d’un 80% dels monitors o entrenadors que �nguin com a mínim una de

les �tulacions abans esmentades. El 20% poden ser estudiants i/o prac�cants de les �tulacions

abans relacionades, o membres del club amb experiència dins l’esport objecte de l’ac�vitat.

10. OBLIGACIONS DE L’ENTITAT ORGANITZADORA DE L’ACTIVITAT

a. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

En cas de campus o jornades espor�ves, l’en�tat o club organitzador de

l’ac�vitat espor�va haurà de presentar:

� Sol·licitud   de poder emprar les  IIEEMM (instal·lacions espor�ves

municipals) a on s’ha de desenvolupar l’ac�vitat programada.

� Projecte   de l’ac�vitat espor�va a organitzar. Aquest ha d’incloure:

nom  de  l’ac�vitat,  dates,  cronograma,  objec�us,  con�nguts,

recursos humans, recursos materials i recursos econòmics. 

� Full descrip�u   de les accions de formació que es duran a terme al

personal  tècnic  de  l’ac�vitat  i  usuaris  sobre  les  mesures

higièniques  de  seguretat.  En  aquest  full  s’hi  contemplaran  les

mesures adoptades, el material i productes que s’u�litzaran per a

la higiene i desinfecció, així com un cronograma del moment en

què es durà a terme.

� Full  de  compromís  de  responsabilitat  de  l’en�tat   degudament

signat per un representant de l’en�tat organitzadora.

� Full  de  compromís  de responsabilitat   de l’usuari  o  representant

legal de cada espor�sta.

En cas  d’usuaris  lliures,  només  cal  presentar  la  SOL·LICITUD i  el  FULL  DE COMPROMÍS DE

RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

b. ASSEGURANCES:  Els organitzadors de les ac�vitats espor�ves hauran d’estar en

possessió  d’una  assegurança  de  responsabilitat  civil  i  d’una  assegurança

d’accidents que cobreixi a tots els par�cipants, director i monitors. 

c. GESTIÓ:  El club  o en�tat organitzadora s’ha de fer  càrrec  de tota la ges�ó de

l’ac�vitat, incloent la publicitat, les inscripcions i el cobrament de les quotes dels

par�cipants. 

d. HIGIENE:  L’en�tat o club organitzador s’ha de fer càrrec del  compliment de les

mesures higièniques precep�ves i de resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir

per desobediència de les normes sanitàries i assumeix la responsabilitat en cap de

què algun par�cipant o tècnic resul� infectat.  L’en�tat  organitzadora  haurà de

nomenar, abans de començar l’ac5vitat, una persona que sigui la responsable del

compliment de les mesures higièniques i sanitàries (aquesta persona pot ser el

director o coordinador de l’ac�vitat).



A  més,  haurà  de  disposar  de  mascaretes  per  facilitar  a  un  usuari  en  cas  de

mostrar símptomes compa�bles amb la covis-19. En aquest cas, s’aïllarà a l’usuari

o espor�sta del grup, proporcionar-li la mascareta de protecció i avisar la família

per tal que pugui deixar la instal·lació i actuï en conseqüència.

Si  a  la  pausa de descans (berenar)  o durant  l’entrenament  es generen  residus

(envasos  de  botelles,  plàs�cs,  tovallons,...)  l’en�tat  organitzadora  de  l’ac�vitat

s’haurà de fer càrrec de la seva recollida i posterior abocament al contenidor.

11. NORMATIVA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS: Les següents mesures poden sofrir canvis en

funció del moment i nova norma�va que pugui sor�r al respecte.

a. Ús de vestuaris  i  wc  :  Tancats.  Es determinarà una franja horària específica per

poder anar al servei, sempre baix el control del personal tècnic de l’ac�vitat, que

vigilarà que es faci  de forma ordenada i  es compleixin les mesures higièniques

per�nents.

b. Graderia  (a  peu  de  pista)  :  Hi  haurà  una  zona  acotada  on  podran  accedir  els

espor�stes  i  monitors,  guardant  les  distàncies  de  seguretat.  El  club  o  en�tat

organitzadora haurà de disposar  de caixons de plàs�c o un altre material fàcil de

desinfectar on els usuaris puguin deixar els seus objectes personals.

c. Espais comuns  : Els únics espais comuns seran l’entrada i la sor�da. L’Ajuntament o

PME, a través  del  personal  encarregat  de les  instal·lacions,  indicarà on es farà

l’entrada i  sor�da  en cada cas.  No hi  podrà  haver  públic  ni  els  acompanyants

podran accedir a la instal·lació. Cada monitor rebrà els par�cipants del seu grup a

l’entrada i es farà càrrec d’aquests fins que abandonin la instal·lació.

d. Material espor�u  : És responsabilitat del club emprar el mínim material possible i

intentar que aquest no es comparteixi, així com desinfectar-lo després de cada ús,

sessió o jornada, en funció de les exigències del moment.

e. Objectes personals  : S’ha de procurar portar únicament allò indispensable per a dur

a terme l’ac�vitat  (tovallola,  berenar,  aigua...)  L’en�tat  organitzadora haurà de

posar  a  disposició  dels  usuaris  un  caixó  de  plàs�c  o  altre  material  fàcil  de

desinfectar on aquests puguin deixar les seves per�nences. Serà responsabilitat

del club la desinfecció d’aquests caixons.

12. El PME es reserva el dret de modificar qualsevol ar�cle d’aquest reglament, segons les

necessitats del servei. 

13. Per qualsevol supòsit que sigui suscep�ble de ser regulat per aquest reglament i que no hi

es�gui contemplat, serà el PME qui acordarà una decisió al respecte.

14. La situació actual de la pandèmia mundial provocada pel COVID-19, i la versa�litat de les

normes i condicions per la pràc�ca espor�va pot produir que aquesta norma�va sofreixi



modificacions amb caràcter restric�u o de flexibilització. En cas que hi hagi modificacions

que afec�n a algun apartat d’aquesta norma�va l’Ajuntament de Manacor comunicarà, a

les en�tats que realitzin ac�vitats espor�ves a les instal·lacions espor�ves municipals, els

canvis que s’hagin acordat per tal de poder adaptar els seus grups, tasques o mesures .


