
PROTOCOL DE REOBERTURA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS DE MANACOR DURANT LA VIGÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA

(1  a   actualització, 15 de juny)  

1. Justificació

La redacció d’aquest protocol de reobertura de les instal·lacions esportives municipals
del  municipi  de Manacor  ve motivada per la  necessitat  d’establir  uns criteris  i  una
normativa que s’ajustin a la normativa vigent sobre les mesures de seguretat en el
procés de desescalada de l’estat d’alarma per la Covid-19 i també a les particularitats
de  les  instal·lacions  esportives  de  Manacor,  així  com  els  recursos  dels  quals  es
disposa per tal de poder garantir la seguretat de les perseones usuàries i treballadores
d’aquests espais esportius públics. 

Així  doncs,  com que aquesta normativa es troba en contínua modificació,  i  aquest
protocol està subjecte a la normativa, cal remarcar que les mesures i normes que es
detallen  a  continuació  poden  sofrir  modificacions  en  funció  de  l’evolució  de  la
normativa que regula el procés de desescalada.

Per tant,  la  normativa actual  que regeix  aquest  protocol  i  en la  qual  s’ha basat  el
Patronat Municipal d’Esports per redactar-ne les condicions d’ús de les instal·lacions
esportives municipals són: el BOE de 16 de maig (Ordre SND/414/2020), el BOE de 23
de maig (Ordre SND/440/2020) i el BOE de 26 de maig (Ordre SND/445/2020) el BOIB
de dia 7 de juny Decret 3/2020 de la presidenta de les Illes Balears. 

2. Objectiu

Aquest protocol té per objecte definir la forma en què es pot fer ús de les instal·lacions
esportives  municipals  de Manacor  durant  la  vigència  de l’estat  d’alarma.  És a  dir,
pautar les normes que han de complir  les persones usuàries que en vulguin fer ús.

3. Vigència
Aquesta normativa és d’aplicació a partir de dilluns 15 de juny de 2020 i fins que es
modifiqui.

4. Instal·lacions afectades

PISTA D’ATLETISME 
CAMP DE FUTBOL DE NA CAPELLERA
POLIESPORTIU MIQUEL ÀNGEL NADAL
CAMP DE FUTBOL SES COMES
PISTES DE TENNIS SES COMES
POLIESPORTIU JOAN GOMIS

5. Persones que en poden fer ús



El servei es destina a tota la ciutadania i als clubs esportius de Manacor, registrats en
el registre d’entitats ciutadanes que vulguin fer activitat física. Es destinaran un 50% de
les reserves a persones usuàries lliures i l’altre 50%  als clubs esportius. 

Les persones usuàries menors de 16 anys han d’anar acompanyades d’una persona
adulta,  generalment  l’entrenador  o  entenadora,  que  s’ha  d’acreditar  com  a  tal.
Igualment, les persones amb discapacitat també han d’anar acompanyades d’un tutor
responsable.

En cas que sigui necessari, juntament amb el grup d’esportistes només pot accedir a
les instal·lacions un entrenador o entrenadora, assistents i preparadors físics. No està
permesa l’entrada a directius, delegats o delegades d’equip, personal encarregat de
material, utillers, etc.

6. Sistema de reserves

Per usar les instal·lacions esportives municipals és necessari fer una sol·licitud prèvia
al Patronat Municipal d’Esports.  Les sol·licituds s’han de fer individualment en nom
propi o en representació d’un grup. Hi haurà un telèfon d’atenció al públic (per realitzar
sol·licituds o per aclarir dubtes) de dilluns a divendres en horari de 9.00 a 13.00 hores
als  telèfons  662  350  948  o  662  350  785  com  a  mínim  amb  dos  dies  hàbils
d’anterioritat.

El mateix dia que se sol·licita la reserva, abans de les 15.00 h. s’envia a la persona
interessada un correu electrònic amb la confirmació de la reserva. Aquesta confirmació
s’ha  d’haver  emplenat,  signat  i  entregat  al  menys  una  vegada  el  «compromís  de
responsabilitat». El compromís de responsabilitat és individual de cada usuari, encara
que es faci ús de la instal·lació en grup o de forma individual.

La confirmació de reserva inclou un document (“compromís de responsabilitat”) en qué
es manifesta estar al corrent de la normativa i les mesures de seguretat a adoptar i el
compromís personal d’actuar de forma responsable d’acord amb aquestes mesures,
assumint qualsevol responsabilitat en cas de contagi.

Les  reserves  s’han  de  fer  de  forma  individual  i  personal,  excepte  en  els  casos
següents:

 Menors  de  16  anys:  la  reserva  l’ha  de  fer  la  persona  tutora  legal  o  bé
l’entrenador  o  entrenadora  acompanyant  durant  l’entrenament;  a  més,  la
reserva ha de ser ambdues persones ( la persona acompanyant i l’esportista).

 Grups  reduïts1 de  clubs  amb  un  entrenador  o  entrenadora,  o  grups  de
particulars: la reserva l’ha de fer l’entrenador o entrenadora responsable del
club o la persona responsable del grup de particulars, farà la reserva del grup
de fins a màxim 20 persones sempre que no superi el 60% de l’aforament de la
instal·lació (veure punt 13) . Aquest ha d’aportar nom complet i DNI .

1Cal fer un incís sobre la possibilitat d’entrenaments en grup, ja que aquesta possibilitat dependrà, i podrà
variar, en funció de la fase de desescalada en què ens trobem i  de les indicacions de les autoritats
sanitàries. Actualment en fase 3, només es permetran grups de fins a màxim 20 persones sens e superar
el 60% de l’aforament.



Només es pot confirmar l’ús de l’espai de setmana en setmana, aquest fet permet a
altres possibles usuaris poder gaudir de les instal·lacions. 

Les reserves es poden fer  fins a màxim 2 dies abans de fer  ús de la  instal·lació.
Només es poden fer reserves dins les 24 hores anteriors en cas de no estar cobertes
totes les places disponibles.

En  cas  de  no  poder  utilitzar  la  instal·lació  una  vegada  feta  la  reserva,  s’ha  de
comunicar amb la major brevetat possible al Patronat Municipal d’Esports perquè un
altre usuari es pugui beneficiar de la plaça vacant.  En cas de no assistir-hi, si no
s’ha comunicat abans, es perd el dret a una pròxima reserva.

En cap cas no es podran fer intercanvis de reserves entre persones usuàries  ni
traspassar-les de  les  mateixes  a  altres  persones.  La  gestió  de  les  reserves  és
exclusiva  del  Patronat  Municipal  d’Esports  i  s’ha  de  fer  com  s’indica  en  aquest
protocol. 

En cas que a les pistes d’atletisme o tennis no s’hagin ocupat el 100% de l’aforament
disponible, l’encarregat de la instal·lació pot donar accés a la instal·lació. No es faran
reserves a les mateixes instal·lacions esportives.

7. Accés a la instal·lació:

Només es pot accedir a la instal·lació les persones o grups que tenguin la confirmació
de la reserva. No hi podrà haver públic.

L’accés a la instal·lació és únic i a l’hora i lloc indicats. Això vol dir que s’ha de ser
puntual, ja que només s’obrin les portes a l’hora corresponent i en haver tancat
portes no es pot accedir a la instal·lació, amb la qual cosa es perd el dret a fer ús
de la reserva per aquell dia.

Per accedir a la instal·lació és necessari portar el DNI i la confirmació de la reserva per
presentar-los en cas que l'encarregat de la mateixa així ho sol·liciti.

En  cas  d’haver  de  presentar  documentació  justificativa  com  per  exemple  fitxes
federatives, acreditació de discapacitat, etc. A ser possible s’enviarà en el moment de
fer la reserva (per tal d’agilitzar l’entrada), si no és possible es presentarà al moment
d’accedir a la instal·lació.

Hi  ha un únic  accés a la  instal·lació,  que és diferent  a la  porta de sortida,  per tal
d’evitar acumulacions de persones.

Mentre  s’espera  torn  per  accedir  a  la  instal·lació  s’han  de  seguir  les  mesures
higièniques  i  de  seguretat  indicades  per  les  autoritats  sanitàries:  mantenir  una
distància  de 2  metres  com a mínim,  mans netes  i  bonca i  nas  tapats en tossir  o
esternudar. En cas de no ser possible guardar la distància de seguretat, s’ha de fer
servir  un  equip  de  protecció  personal  (màscara  o  pantalla  de  protecció).  Els
entrenadors i entrenadores i les persones acompanyants han de dur màscara.

En entrar  a la  instal·lació  és  obligatori  rentar-se les  mans,  per  la  qual  cosa hi  ha
dosificadors de desinfectant a tots els accessos.



En cap cas no es pot accedir a la instal·lació si es mostren símptomes compatibles
amb la  COVID-19,  així  com tos,  febre,  esternuts,  etc.  És  responsabilitat  de  les
persones usuàries prendre’s la temperatura abans de venir i decidir no fer ús de
la instal·lació en cas de tenir algun d’aquests símptomes.

8. Sistema de torns i horaris

S’estableix  un  sistema de  torns  d’una  hora  de  durada  cadascun  per  fer  ús  de  la
instal·lació, però les persones usuàries han d’abandonar la instal·lació 5 minuts abans
per tal de facilitar l’entrada a les persones del següent torn.

Els  horaris  disponibles  depenen  de la  instal·lació  i  de  la  fase de  la  desescalada.
Inicialment, s’estableixen els següents torns:

PISTA ATLETISME

MATÍ: dies feiners CAPVESPRE: dilluns, dimecres i divendres
7.00 – 7.55 18.00 – 18.55

8.00 – 8.55 19.00 – 19.55

20.00 – 20.55

En  el  cas  de  la  pista  d’atletisme,  es  reserva  una  franja  horària  específica  per  a
llançaments, de 7.00 h a 7.55 h i de 18.00 h a 18.55 h. En aquest cas, es delimiten els
espais i, en conseqüència, els aforaments

HORARIS DE LLANÇAMENTS
MATÍ CAPVESPRE

7.00-7.55 18.00-18.55

CAMPS DE FUTBOL

NA CAPELLERA

CAPVESPRE: dimarts i dijous
18.00 – 18.55

19.00 – 19.55

20.00 – 20.55 

SES COMES

CAPVESPRE: dilluns, dimecres i divendres
18.00 – 18.55



19.00 – 19.55

20.00 – 20.55 

PAVELLONS

POLIESPORTIU MIQUEL ÀNGEL NADAL 

CAPVESPRE: dilluns dimecres i divendres
18.00 – 18.55

19.00 – 19.55

20.00 – 20.55 

POLIESPORTIU JOAN GOMIS

CAPVESPRE: dimarts i dijous
18.00 – 18.55

19.00 – 19.55

20.00 – 20.55 

PISTES DE TENNIS

POLIESPORTIU SES COMES 

CAPVESPRE: dilluns dimecres i divendres
18.00 – 18.55

19.00 – 19.55

20.00 – 20.55 

*Els horaris i dies d’ús de les instal·lacions podran variar en funció de la seva ocupació o saturació en els
horaris inicialment establerts o per motius de la represa de l’activitat competitiva oficial. Aquesta ampliació
o reducció d’horari  haurà d’estar clarament justificada. Pel tal de poder augmentar la franja horària o
utilitzar algun dia no establert, cal posar-se en contacte amb el Patronat Municipal d’Esports per tal que es
pugui avaluar la necessitat.

9. Normativa d’ús de la instal·lació:



És obligatori complir les normes d’ús de la instal·lació, així com les normes i mesures
que s’indiquen en aquest protocol i les indicacions del personal de la instal·lació.

No complir aquesta normativa i les mesures de seguretat, o no complir les indicacions
del personal encarregat de la instal·lació, implica l’expulsió directa de la instal·lació i es
penalitza amb la impossibilitat  de fer cap altra reserva durant la vigència de l’estat
d’alarma.

Segons l’article 7.2 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, “en tot moment s’han de
respectar les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries
per a la prevenció de la COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d’una
distància  mínima de seguretat  de dos metres com a mínim,  o,  si  no  és  possible,
mesures alternatives de protecció física, d’higiene de mans i etiqueta respiratòria”.

10. Tipus d’activitats permeses:

Només es pot fer ús d’una instal·lació per a dur a terme entrenaments de tipus mig
amb tasques individualitzades físiques i tècniques així com com entrenaments tàctics
bàsics  de  la  modalitat  esportiva  a  la  qual  està  destinada  la  instal·lació:  la  pista
d’atletisme per practicar atletisme; el camp de futbol per entrenaments de futbol, etc.

Durant el temps que s’estigui dins la instal·lació, és obligatori fer pràctica esportiva. No
serà possible parar-se a descansar, asseure’s, jeure, etc.

11. Ús de material:

No es poden entrar objectes personals com motxilles, bosses ni altres estris.

Les persones usuàries només poden fer servir material propi. No es pot compartir
material ni es deixa material de la instal·lació. Igualment passa amb l’aigua: cadascú
ha de dur la seva botella d’aigua per a consum propi. Es recomana dur una tovallola
per torcar-se la suor i així evitar tocar-se la cara amb les mans, tal i com recomanen
les autoritats sanitàries.

No es pot accedir als magatzems de material. Si un club esportiu vol disposar del
material propi que té a la instal·lació, l’ha de treure prèviament del magatzem i s’ha de
fer responsable de la custòdia i desinfecció corresponent. En aquest cas, la persona
que presideix o representa el club s’ha de posar en contacte amb el Patronat Municipal
d’Esports per establir quan i de quina manera s’ha de dur a terme aquest procés.

S’ha de dur el mínim de material indispensable per realitzar la pràctica esportiva. 

12. Ús de vestidors i altres zones comunes:

No es poden usar els vestidors ni els banys, per la qual cosa és obligatori venir
preparats pel que fa a indumentària i equipament i procurar haver anat al bany abans
d’accedir a la instal·lació.

13. Aforaments: 



L’aforament màxim de cada instal.lació i torn és la següent:

➢ PISTA ATLETISME: 30 persones. (cal seguir les 
indicacions del personal en les zones de concursos)

➢ CAMP DE FUTBOL11: 30 persones en la totalitat del 
camp. Els grups no poden ser més de 15 persones per 
cada mig camp. Un sol grup no pot ser superior a 20 
persones encara que faci ús de tot el camp.

➢ CAMP DE FUTBOL 7: 18 en la totalitat del camp. No hi 
pot haver grups superiors a 9 persones a cada mig camp

➢ PAVELLONS: en funció de l’activitat que es realitzi es 
l’aforament màxim serà:

➢ Bàsquet: 9 persones per camp o mòdul reglamentari.

➢ Futbol sala: 18 persones per pista reglamentària. (9 
persones cada mig camp)

➢ Voleibol: 9 persones per pista reglamentària.

➢ Tennis taula:

- modalitat individual 3 taules per pista o mòdul de
pavelló

- modalitat dobles dues taules per pista o mòdul.

➢ PISTES DE TENNIS: 4 persones per pista

➢ ACTIVITATS A LA PLATJA: 

Les activitats esportives que es practiquin a la platja 
seran individuals o aquelles modalitats que es puguin 
disputar per parelles. 


