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1. Justificació  

La redacció d’aquest protocol d’ús de les instal·lacions municipals del Camp           
d’esports Antoni Gelabert ve motivada per la necessitat d’establir uns criteris i            
normes que s’ajustin a la normativa vigent sobre les mesures de seguretat en             
el procés de nova normalitat derivada de la crisi sanitària de la Covid-19 i              
també a les particularitats de les instal·lacions esportives, així com els recursos            
dels quals es disposa per tal de poder garantir la seguretat de les persones              
usuàries i treballadores d’aquests espais esportius públics.  
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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 l’evolució de la pandèmia sanitària.  

Per tant, la normativa actual que regeix aquest protocol i en la qual s’ha basat               
la Comissió Municipal d’Esports per redactar-ne les condicions d’ús de les           
instal·lacions esportives municipals són:  

- BOE núm 163 de 10 de juny de 2020, Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de               
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para          
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

- BOIB núm. 112 de 20 de juny de 2020, Acord del Consell de Govern 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. 

- Regulació esportiva a la fase de nova normalitat.FAQS de la Direcció           
General d’esports de la Conselleria d’Afers socials i esports del Govern de            
les Illes Balears. 

- Ordenança municipal de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí que marca           
el Reglament general d’ús de les instal·lacions esportives municipals 

 

2. Objectiu  

Aquest protocol té per objecte definir la forma en què es pot fer ús de les                
instal·lacions esportives municipals del Camp d’Esports Antoni Gelabert a partir          
del setembre de 2020. 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 l’1 de setembre de 2020, i estarà              
en contínua revisió per possibles canvis de normativa o per tal d’adequar-se a             
la pràctica diària. 
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4. Instal·lacions afectades 

● Camp de futbol 
● Pistes exteriors de bàsquet 
● Pistes de tennis 
● Pavelló 
● Vestidors i espais comuns exteriors i interiors 

 

5. Persones que en poden fer ús  

Les instal·lacions esportives de l’Antoni Gelabert són d’ús per a tota la            
ciutadania de Santa Maria del Camí sempre i quan no estiguin ocupades pels             
diferents clubs esportius (bàsquet, futbol i tennis) o pels centres escolars que            
ho hagin sol·licitat prèviament i tenguin el vistiplau de l’Ajuntament. 

 

6. Sistema de reserves 

Per usar les instal·lacions esportives municipals és necessari fer una sol·licitud           
prèvia a la Regidoria d’Esports. Les sol·licituds s’han de fer individualment en            
nom propi o en representació d’un grup a l’Ajuntament en horari d’atenció al             
públic. 

Els clubs esportius que usen les instal·lacions del Camp d’esports Antoni           
Gelabert hauran de presentar la sol·licitud d’ocupació de les instal·lacions          
acompanyada dels horaris i disponibilitat de les instal·lacions. Els horaris          
d’ocupació s’han d’acordar amb la regidoria d’esports tal i com preveu el            
Reglament general d’ús de les instal·lacions esportives municipals. 

Pel que fa a les pistes de tennis es podrà fer sol·licitud de pista directament al                
bar del poliesportiu, responsables dels quals en duran el calendari i control.            
(consultar preu a l’ordenança) a partir que les normatives ho permetin. 

 

7. Accés a les instal·lacions específiques  

Només es pot accedir a la instal·lació les persones, grups o equips que tenguin              
entrenament en el moment d’accedir o mitja hora abans de començar           
l’entrenament.  

És recomanable que els esportistes vagin a les instal·lacions sols o amb un sol              
acompanyant per tal d’evitar tant com sigui possible l’aglomeració de gent. 
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Així mateix els clubs recomanaran la no assistència de públic als entrenaments            
i controlaran que el públic assistent als partits no superi en cap cas el 75% de                
l’ocupació de la instal·lació, sempre que les diferents normatives estatals o           
autonòmiques no ho restringeixin o canviïn 

Hi ha un únic accés a la instal·lació i per tant és responsabilitat de cadascú               
evitar acumulacions de persones. 

Al pavelló s’entrarà per la porta principal i la sortida es farà per la rampa 

Per accedir al camp de futbol es farà pel passadís dels vestidors. Aquest             
passadís serà d’una única direcció. Quan els jugadors tornin de l’entrenament           
hauran de voltar per la pista de bàsquet i accedir als vestidors per la porta de                
reixa. 

Mentre no es practiqui l’esport (durant l’accés o sortida de les instal·lacions)            
serà obligatori l’ús de mascareta 

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. 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: 

• Febre. Temperatura >37 °C.  
• Tos seca.  
• Picor o mal de coll.  
• Opressió al pit.  
• Dificultat de respiració. 
• Diarrea.  
• Vòmits.  
• Dolors musculars o articulars.  
• Mal de cap. 
• Pèrdua del gust i/o olfacte. 
• Estat confusional.  
• Mareig o síncope.  
 

8. Ús de les instal·lacions (entrenaments i partits) 

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

● Es podrà practicar activitat física i modalitats esportives individuals, d’equip          
i de contacte sempre respectant les mesures de seguretat i higiene. 

● Els/les entrenadors/es hauran de programar els entrenaments de manera         
que les normes de distància, aforament i mesures preventives contra el           
contagi es complesquin rigorosament. 

● Els entrenaments es realitzaran en els horaris prefixats que comptin amb el            
vistiplau de la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí 

● Independentment de les pautes específiques per a cada situació, la          
separació entre esportistes, com a regla general, ha de ser major a            
l’entrenament que en situacions socials, ja que la suor i el moviment poden             
fer arribar gotes de suor més enllà del que estableixen les pautes generals             
de l’epidèmia. 

● S’ha de nomenar un responsable tècnic per part dels equips. És obligatori            
que els grups siguin grups tancats. 

● S’ha d’evitar la salutació entre jugadors abans, durant i després del partit.            
Cal evitar també el contacte grupal en tot moment (celebració d’un bon            
resultat, d’una jugada…) 

 

9. Aforaments 

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

● CAMP DE FUTBOL: 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.  

● PAVELLÓ: màxim 30 persones (15 per cada pista lateral). Si es fa ús de la               
pista central, l’aforament quedarà limitat a 15. 

● PISTES BÀSQUET EXTERIORS: 15 persones per pista. 

● PISTES DE TENNIS: 4 persones per mitja pista 

● L’aforament de públic serà del 75%, han d’estar asseguts i dur mascareta en             
tot moment de forma obligatòria. Els clubs poden marcar els espais a les             
grades si es troba oportú o controlar l’entrada al recinte específic. 
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10. Ús de vestidors 

● L’aforament màxim dels vestidors és el 75%. Aquest es calcula amb 2,25 m2             
per persona. Els equips o grups s’han d’organitzar per no sobrepassar aquest            
aforament. 

● Es col·locarà un cartell a l’entrada de cada vestidor indicant l’aforament           
permès. 

● Es poden marcar amb cintes els espais vitals que pot ocupar cada esportista             
(1,5x1 metres) davant els bancs dels vestidors. 

● Les dutxes es podran emprar seguint també l’aforament màxim del 75% i            
amb separacions d’1,5 metres interpersonals. 

● Els banys es podran usar de forma individual. 

 

11. Altres pautes general  

● Cartells informatius de la normativa de les instal·lacions, de prevenció i de            
normativa sanitària que es compartiran a la web i xarxes socials de            
l’ajuntament i dels clubs afectats. 

● Senyalitzar el sentit de circulació de persones als accessos a pistes. 

● S’espera que tothom mantengui dins les instal·lacions les pautes estrictes          
d’higiene personal, conducta i alerta per evitar possibles contagis en totes les            
situacions i també les mesures preventives corresponents tal com dur la           
mascareta, intentar mantenir una distància interpersonal... 
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