
 

NORMATIVA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS OBERTES A 

PARTIR DEL 8 DE JUNY DE 2020 

 

1. Introducció 

 

Com a conseqüència de la situació per la pandèmia de la Covid-19, el Govern  de 

l’Estat va decretar l’estat d’alarma mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de 

març, que ha estat prorrogat diverses vegades i és vigent, actualment, fins dia 7 de 

juny de 2020.  

 

En aquest moment, tot l’Estat es troba en situació de desescalada, tal com va 

acordar el Consell de Ministres de 28 d’abril. Aquest procés està articulat en 4 fases, 

de la fase 0 a la fase 3, i els seus objectius són recuperar, paulatinament, la vida 

quotidiana, preservant sempre la salut pública i minimitzant el risc que suposa 

aquesta pandèmia per a la ciutadania, i evitar desbordar la capacitat del Sistema 

Nacional de Salut. 

 

Dia 25 de maig les Illes Balears varen entrar a la fase 2 del procés esmentat 

anteriorment, la qual cosa permetrà obrir algunes de les instal·lacions esportives 

municipals, sempre que es compleixin les mesures de seguretat i higiene indicades 

per les autoritats competents. S’ha de tenir en compte, però, que aquestes mesures 

poden canviar segons com evolucioni la situació de la pandèmia. 

 

Aquest document recull els protocols d’actuació que s’han de complir a les 

instal·lacions esportives municipals que s’obriran a partir del 8 de juny de 2020: 

pistes de tennis del Poliesportiu Na Caragol, Piscina Municipal, Camp Municipal de 

Futbol Ses Pesqueres i Centre Hípic. 

 

 



 

2. Mesures generals 

 

Respecte de les instal·lacions esportives a què fa referència aquesta normativa, 

s’han de complir les mesures generals que s’estableixen a continuació: 

 

a) Les persones usuàries han de netejar-se les mans freqüentment. 

b) S’ha d’evitar qualsevol tipus de contacte físic. 

c) S’ha d’utilitzar mascareta si no es pot garantir la distància de seguretat. 

d) Les persones usuàries han d’utilitzar mocadors de paper i tapar-se nas i boca per 

tossir i esternudar. 

e) Les persones usuàries han d’evitar tocar-se la cara mentre practiquen activitat 

física. 

f) No està permès compartir begudes, roba, equipament ni qualsevol altre material. 

g) S’ha de desinfectar el material esportiu abans i després d’usar-lo. 

h) Està prohibit tirar mucositats, fluids o escopir. 

i) S’ha de reservar telemàticament (per telèfon, correu, etc.) i prioritzar el pagament 

amb targeta de crèdit, sempre que sigui possible. 

j) El personal tècnic i de suport ha d’usar mascaretes sempre que no es pugui 

mantenir la distància de seguretat de 2m. 

k) No es pot fer ús de les instal·lacions si es tenen símptomes o si s’ha tengut 

contacte amb persones amb símptomes durant els darrers 14 dies. 

l) S’ha de firmar el model de declaració responsable per fer ús de les instal·lacions 

esportives. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Poliesportiu Na Caragol 

 

3.1. Pistes de tennis 

 

Respecte a les pistes de tennis, a més de les establertes a l’apartat 2, les persones 

usuàries també han de complir les mesures següents: 

 

a) S’ha de reservar la pista amb la persona concessionària del bar del Poliesportiu al 

telèfon 650 434 829 (Antonia). 

b) S’ha d’accedir a les pistes seguint les indicacions establertes en la instal·lació. 

c) Es podrà jugar partits de dobles i fer classes de màxim 6 persones per pista. 

d) S’ha de fer el canvi de costat de pista sempre per la banda dreta de cada jugador o 

jugadora. 

e) Les persones usuàries han d’evitar saludar-se físicament al principi i al final del 

partit. 

f) S’ha d’arribar i marxar de les pistes amb la roba de joc. No està permès usar ni els 

vestidors ni les dutxes. 

g) S’han de desinfectar els equipaments comuns de la pista després de cada ús. 

h) S’ha de dur un registre amb les dades de les persones usuàries per a possibles 

contingències. 

 

3.2. Piscina Municipal 

Respecte a la piscina municipal, a més de les establertes a l’apartat 2, les persones 

usuàries també han de complir les mesures següents: 

 

Les mesures específiques de la Piscina Municipal són les que es detallen a 

continuació: 

 



 

a) Es recomana demanar cita prèvia a l’empresa concessionària de la Piscina, la qual 

s’ha d’encarregar d’establir torns. 

b) S’ha de respectar el 30 % d’aforament màxim en la instal·lació (una persona per 

carrer). 

c) S’ha d’habilitar un sistema de control d’accés per evitar aglomeracions i complir 

les mesures de seguretat i protecció sanitària. A més, s’han d’anotar totes les 

persones usuàries de la instal·lació per a possibles contingències. 

d) Si és necessari la presència de personal tècnic, aquests han de dur mascareta si 

no es pot garantir la distància de seguretat. 

e) Es poden utilitzar vestidors sempre que es compleixin les distàncies de seguretat, 

però no les dutxes. 

f) S’ha de realitzar una neteja i desinfecció dels materials utilitzats després de cada 

ús i un mínim de dues neteges diàries a les zones comuns, una de les qual serà, 

obligatòriament, en acabar la jornada o abans d’obrir la jornada següent. Aquesta 

neteja i desinfecció s’han de fer seguint les instruccions que estableix l’article 6 

del BOE 138, de 16 de maig de 2020. 

g) S’han d’aplicar el protocol específic de piscines esportives i recreatives i les 

directrius de l’empresa de prevenció de riscos laborals de l’empresa 

concessionària de la Piscina o del Ministeri de Sanitat. 

 

4. Camp Municipal de Futbol Ses Pesqueres 

Respecte al Camp Municipal de Futbol de Ses Pesqueres, a més de les establertes a 

l’apartat 2, les persones usuàries també han de complir les mesures següents: 

 

Les mesures específiques d’aquestes instal·lacions són les que es detallen a 

continuació: 

 

a) El camp s’ha de dividir en 4 espais i,  no hi pot haver més de 6 esportistes en el 

mateix espai. 



 

b) S’ha d’establir un sistema de torns rotatius per a entrenaments de forma 

individual, consensuats amb el club i la persona concessionària del bar de la 

instal·lació. 

c) S’ha d’accedir a la instal·lació seguint les indicacions establertes i hi ha d’haver un 

accés d’entrada i un de sortida. 

d) Les persones usuàries s’han de desinfectar en entrar i sortir de la instal·lació. 

e) S’ha de netejar i desinfectar el material utilitzat després de cada ús. Es recomana 

que cada persona dugui el seu propi material (pilota, cons, estoretes, etc.). 

f) Els tècnics i el personal de suport han de dur mascareta. 

g) S’ha d’accedir a la instal·lació amb la roba i el calçat esportiu. No es poden usar ni 

els vestidors ni les dutxes. 

 

5. Centre Hípic 

Respecte al Centre Hípic, a més de les establertes a l’apartat 2, les persones usuàries 

també han de complir les mesures següents: 

 

Les mesures específiques d’aquesta instal·lació són les següents: 

 

a) Les persones usuàries han de demanar cita prèvia al president del Club Hípic 

d’Artà (Ignasi Brunet), al telèfon 646 549 691, qui ha d’establir torns perquè a la 

instal·lació no coincideixin més de 6 persones a la pista de salts i 2 persones a la 

pista d’entrenament. 

b) L’accés a la instal·lació i a les seves dependències s’ha de fer seguint les 

indicacions establertes a la instal·lació. 

c) S’han de desinfectar els materials utilitzats després de cada torn. Les superfícies 

comunes s’han de netejaran i desinfectar, com a mínim, 3 cops al dia, un dels 

quals ha de ser, obligatòriament, en finalitzar la jornada. 

d) Les persones usuàries han d’arribar vestides amb la roba i el calçat esportiu des 

de casa seva. No està permès usar vestidors ni dutxes. 



 

e) S’han de fer un registre amb les dades de les persones usuàries per a possibles 

contingències. 

 

6. Altres instal·lacions esportives  

 

Les altres instal·lacions esportives municipals (pavelló i carpa del Poliesportiu Na 

Caragol, Poliesportiu Cap Ferrutx i pistes a l’aire lliure), de moment, no s’obren al 

públic. 


