
CONDICIONS  D’OBLIGAT COMPLIMENT DE CARA A LA REACTIVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
EXTERIORS (AIRE LLIURE) DE L’AJUNTAMENT D’INCA PER A ESPORTS INDIVIDUALS AMB RESERVA 
PRÈVIA. FASE I DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT.   
 
 1. Objecte i finalitat d’aquestes condicions.  
 

 Seleccionar les instal·lacions exteriors que es reactivaran per a procedir a la neteja i desinfecció d'acord 
amb les instruccions del Ministeri de Sanitat.  

 Establir mesures preventives de cara a evitar contagis per la Covid-19 durant la pràctica esportiva. 
 Facilitar la reobertura amb seguretat durant les fases programades de la desescalada.  
 Informar a les persones usuàries les instruccions a seguir respecte a com accedir a l’espai, com utilitzar-

lo, durant quines hores i de quina forma per tal  de garantir la seguretat durant la pràctica de l’activitat 
física o entrenament esportiu. 

 
 
 2. Instal·lacions esportives municipals exteriors que es reactivaran. 
 
Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas, es reactivaran únicament els següents espais esportius: 
 

 Pista d’atletisme. 
 Pista de tennis. 
 Pista de frontó. 

 
 3. Instal·lacions esportives municipals exteriors que NO es reactivaran. 
 

 Pistes esportives exteriors, tancades i obertes però sense sostre, ubicades en les diferents places 
públiques. 

 Parcs infantils de jocs. 
 Camp de futbol. 
 Pista d’hoquei patins. 
 Parc de patinatge Skatepark. 
 Pista de frontó núm. 2. 

 
 
 4. Centres Esportius Municipals (CEM). 
 
Actualment l’Ajuntament d’Inca no és titular de cap CEM però els que són de titularitat privada, podran oferir 
serveis esportius, dirigits al desenvolupament d'activitat esportiva, amb caràcter individualitzat i amb cita prèvia. 
 
 
 5. Forma d’accés als espais esportius reoberts. 
 
Normes generals: 
 

 Podrà accedir qualsevol ciutadà que desitgi realitzar una pràctica esportiva, inclosos els esportistes 
d'alt nivell, d'alt rendiment, professionals, federats, àrbitres o jutges i personal tècnic federatiu. Resta 
prohibida l’assistència de públic. 
 

 La persona usuària accepte i es compromet a respectar les instal·lacions i a complir aquestes 
condicions especials d’ús.   
 

 Es permet la pràctica esportiva individual (atletisme) o per un màxim de dues persones en el cas de 



modalitats així practicades (tennis i frontennis), sempre sense contacte físic mantenint les degudes 
mesures de seguretat i protecció i la distància de seguretat de dos metres.  
 

 Únicament podrà accedir la persona usuària tota sola i excepcionalment acompanyada de l’entrenador, 
en el cas que resulti necessari, circumstància que haurà d'acreditar-se degudament. També són objecte 
d’excepció les persones amb discapacitat o menors de 14 anys que requereixin  la presència d'un 
acompanyant adult.  
 

 Les persones vulnerables al COVID-19 també podran accedir sempre que la seva condició clínica 
estigui controlada i ho permeti, però mantenint rigoroses mesures de protecció.  
 

 No podran accedir les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa 
d'un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut 
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  
 

 Es respectarà el límit del 30% de capacitat de l’aforament màxim de cada espai esportiu obert.  
 

 La persona que accedeix al Poliesportiu, ho fa sota la seva responsabilitat, atenent   a   que   les   seves   
condicions   de   salut   són   les   adients   i   no   pateix   cap contraindicació que li permeti realitzar 
exercici físic de forma lliure. 
 

 
 6. Sol·licitud de reserva i sistema d’accés. 
 
En compliment amb les mesures de seguretat i protecció i per tal d’evitar l’acumulació simultània de persones 
usuàries, tant a dins com a fora del Poliesportiu, caldrà  la concertació de la corresponent cita prèvia. En aquest 
sentit, s'organitzaran torns horaris, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació. 
 
Telèfon: 971 504 965      
Horaris de sol·licitud de reserva en cita prèvia : de dilluns a divendres, de 9.15 a 12.15 h. 
 
 
 7. Pla d’usos de pràctica esportiva individual federada i de lleure i aforament màxim permès. 
 
L’ocupació dels usos oferits, pel tal d’evitar l’acumulació simultània de persones usuàries, es concertarà 
mitjançant la cita prèvia sol·licitada telefònicament.  
 
Els torns d’horaris possibles són els següents: 
 
 
Pista d’atletisme: 
 

Torn Aforament màxim Observacions 

De 7.50 h a 9.20 h 30 

En compliment de la  Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo, del 

Ministerio de Sanidad, els Vestidors i 
els WC romandran tancats  

De 9.30 h a 11 h 30 

D’11.10 h a 12.10 h 50 

De 16.50 h a 17.50 h 50 

De 18 h a 19.30 h 30 

De 19.40 h a 21.10 h 30 

 
Pista de tennis: 



 
Tennis 1. D’ús exclusiu per a federats (clubs locals). 
 

Torn Aforament màxim Observacions 

De 9 a 10 h 2 
En compliment de la  Orden 

SND/399/2020, de 9 de mayo, del 
Ministerio de Sanidad, els Vestidors i 

els WC romandran tancats  

De 10.15 a 11.15 h 2 

De 17.15 h a 18.15 h 2 

De 19 h a 20 h 2 

 
 
Tennis 2. Pràctica de lleure. 
 

Torn Aforament màxim Observacions 

De 9 a 10 h 2 En compliment de la  Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo, del 

Ministerio de Sanidad, els Vestidors i 
els WC romandran tancats  

 

De 10.15 a 11.15 h 2 

De 17.15 h a 18.15 h 2 

De 19 h a 20 h 2 

 
Pista de frontó 
 
Frontó 1. D’us exclusiu per a federats (clubs locals) 
 

Torn Aforament màxim Observacions 

De 9 a 10 h 2 En compliment de la  Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo, del 

Ministerio de Sanidad, els Vestidors i 
els WC romandran tancats  

 

De 10.15 a 11.15 h 2 

De 17.15 h a 18.15 h 2 

De 19 h a 20 h 2 

 
 
 8. Mesures per a evitar el contagi de la COVID-19: 

 
 Durant la pràctica haurà de mantenir-se una distància interpersonal amb tercers d'almenys de 2 m de 

darrere i 2 m del lateral. 
 S'han d'evitar els espais concorreguts, així com aquells llocs on puguin existir aglomeracions. 
 En la mesura que sigui possible, l'activitat física permesa per aquestes normes i recomanacions ha de 

realitzar-se de manera continuada evitant parades innecessàries als carrers de la pista.  
 Haurà de complir-se amb les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVID-19 indicades per les 

autoritats sanitàries. 
 

 9. Ús específic de la pista d’atletisme: 
 

 Les activitats físiques autoritzades que són córrer, marxar i caminar. 
 L'accés i la sortida de la pista serà obligatòriament pels passos determinats. Resta prohibit saltar la 

tanca. 
 El sentit de la marxa en els diferents carrers serà contrari al de les agulles del rellotge. No es pot anar 

amb un altre sentit. 
 Els carrers interiors 1 i 2 utilitzats per fer sèries ràpides de carrera. 
 Els carrers centrals 3, 4, 5 i  6 seran utilitzats per córrer. 
 Els carrers exteriors 7 i 8 per a trot i marxa. 



 No es podran utilitzar els carrers  per estiraments o altre tipus d’activitat. 
 És obligatori calçar esportiu adequat: sabates d’atletisme o bé sabates esportives convencionals de 

sola llisa i portar una indumentària esportiva adequada a l’activitat, donant bona imatge. 
 

IMPORTANT: Heu d’assumir que no es podrà entrenar amb normalitat perquè s’ha de compartir la pista  amb 
la resta de persones usuàries. Així que esperem la col·laboració i comprensió de totes les persones que 
voluntàriament en vulguin fer ús. L’incompliment podrà suposar la seva expulsió immediata. 
 
10. Ús específic de la pista de tennis i frontó. 

 
 L’accés màxim autoritzat serà de 2 persones per pista. 
 L’accés a les pistes es realitzarà amb el calçat i la roba esportiva adequada i s’utilitzarà el material 

específic per a aquest esport.  
 Les pistes només podran ser utilitzades prèvia reserva i per l’espai del temps de reserva. 
 L’alçada i tensió de les xarxes de tennis les col·locarà i corregirà el tècnic de manteniment de la 

instal·lació.  
 Està prohibit l’ús de sabates de tacs o amb sola de material per no deteriorar el paviment. 
 Entrenar amb roba inadequada o amb absència d’alguna part  (sabates, camiseta, pantalons). 
 Interferir o molestar a qui estigui jugant fins al moment en què finalitzi l’horari dels usuaris que els 

precedeixin en l’ús de les pistes. 
 No es permet l’entrada d’animals a la pista. 
 No es permet intercanviar material, estris ni cap mena de begudes. 
 Les persones usuàries que tenen reserva de pista i no l’ocupen en els 10 primers minuts de  l’hora  

reservada,  perden  tot  el  dret  a  utilitzar-la.  Això  permetrà  que  altres persones usuàries la puguin 
utilitzar prèvia reserva.   

 
11. Inici de reserves i activitats. 

 Horari inici de reserves esmentades a n’aquest full dilluns dia 11 de maig a les 10.00h. 
 Horari inici activitats d’acord a les reserves efectuades dimarts dia 12 de maig als horaris descrits. 

 
 
Aquestes condicions i normes d’ús s’han redactat fent cas a  la Ordre SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional en la qual l'objectiu fonamental es preservant 
la salut pública, durant el procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció (desescalada) 
i es recuperi gradualment la vida quotidiana,  l'activitat econòmica, esportiva, social... minimitzant el risc que 
representa l'epidèmia per a la salut de la població i evitant que les capacitats del Sistema Nacional es col·lapsin.  
 
 
L’Ajuntament d’Inca 
 
Inca, 10 maig de 2020 


