Condicions per a realitzar activitats esportives en establiments hotelers per al
període 2022-2024.
La Direcció Insular d’Esports (en endavant, DIE) del Departament de Turisme i Esports del
Consell de Mallorca té com a competència, d’acord amb el que preveuen l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears i la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, fomentar,
promocionar i executar programes d’esport escolar i d’esport per a tothom.
Més concretament, la DIE té previst organitzar tres tipus d’activitats diferenciades, agrupades
amb els noms de:
1. Jornades Esportives Familiars. Activitats adreçades a grups d’entre 200 i 300 persones. Les
persones participants conviuen durant un dia o un cap de setmana en un allotjament turístic
del tipus complex turístic o similar, on poden practicar activitats físiques i esportives molt
variades. Totes les activitats es fan per grups d’edat de manera simultània, de manera que
tothom hi pot participar al mateix temps. L’allotjament turístic ha de facilitar l’ús de la majoria
dels espais esportius, espais complementaris o multifuncionals, zones enjardinades, sales
de conferències, entre d’altres.
2. Jornades Esportives Temàtiques en Família. Activitats adreçades a grups d’entre 50 i 200
persones. Les persones participants conviuen durant un dia o un cap de setmana en un
allotjament turístic, on poden practicar diferents tipus d’activitats físiques i esportives
relacionades amb un únic fil conductor. Es fa un volum d’activitats inferior a l’anterior i les
activitats preferentment es desenvolupen fora del recinte. Les activitats es fan per grups
d’edat de manera simultània o conjunta. L’allotjament turístic ha de facilitar l’ús d’alguns
espais esportius, espais complementaris o multifuncionals, zones enjardinades, sales de
conferències, entre d’altres.
3. Acampaesport. Activitats de lleure educatiu i esportiu per a infants i joves a instal·lacions
infantils i juvenils previstes en el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega la Llei
10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut, destinades a la pernoctació, amb l’objectiu
d’experimentar la convivència amb altres infants fora de l’àmbit familiar i en contacte amb el
medi ambient. Activitats adreçades a grups d’entre 50 i 150 infants i joves.
Els objectius que es pretenen aconseguir i treballar a través de les activitats descrites són:
•

Contribuir que les persones adquireixin hàbits saludables i que millori la salut pública de
la població.
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•

Aconseguir un binomi activitat física−salut com a element essencial per millorar la salut
de la població.

•

Integrar l’esport com a forma de vida.

•

Potenciar la participació de les famílies en activitats de caràcter lúdic, recreatiu i social.

•

Executar programes adreçats a augmentar la pràctica esportiva en els diferents àmbits i
sectors socials i participar-hi.

•

Col·laborar al desenvolupament integral de la persona, utilitzant les possibilitats que
ofereixen la realització d’activitat esportiva i de temps lliure.

•

Aprendre a divertir-se amb les activitats esportives, jocs i tallers i crear un hàbit de
pràctica esportiva a partir de la millora de la cultura esportiva.

•

Gaudir del medi natural i aquàtic i les possibilitats que ofereix.

•

Fomentar hàbits d’higiene i d’alimentació saludables.

•

Executar programes de promoció esportiva en espais no convencionals.

•

Contribuir a promoure l’esport com a eina educativa i de transmissió de valors esportius
a través del desenvolupament de propostes molt variades.

•

Executar programes esportius inclusius.

1. Finalitat
La finalitat del Programa d’Estades Esportives consisteix en la promoció i el foment del sector
turístic local, a partir de l’organització d’esdeveniments esportius durant tot l’any a diferents
allotjaments turístics o juvenils. A través del present document, s’exposa el procediment per
determinar les seus de cada un dels esdeveniments prevists de la DIE per al període 20222024 i donar-hi la màxima difusió.
2. Quins tipus d’allotjaments es poden presentar al Programa?
S’hi poden presentar les persones físiques o jurídiques que gestionen places d’allotjament
turístic hoteler o bé instal·lacions juvenils i que reuneixen els requisits següents:

-

Tenir com a objecte social o activitat principal la gestió de places hoteleres o juvenils com a
persona propietària de l’establiment o com a empresa encarregada de la gestió d’un
establiment hoteler o d’una instal·lació juvenil.
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-

Estar d’alta d’activitats econòmiques de l’any en curs i estar d’alta en la Seguretat Social, si
pertoca.

3. Requisits per presentar propostes
Els establiments d’allotjament turístic o juvenil han de complir els requisits següents:
a) Jornades Esportives familiars. Activitats adreçades a grups d’entre 200 i 300 persones.
a. No poden ser allotjaments només per a persones adultes.
b. L’estada a l’habitació ha d’incloure, com a mínim, la possibilitat de pensió
completa (berenar, dinar i sopar).
c. La categoria de l’establiment ha de ser de, com a mínim, 3 estrelles / 3 claus
(inclòs).
d. Com a mínim, l’allotjament ha de disposar de 60 habitacions de tipus familiars o
apartaments (dos adults i dos infants de fins a 15 anys). S’accepten diferents
allotjaments de la mateixa companyia, empresa o particular, sempre que no
estiguin separats per més 200 metres en línia recta. Si no n’hi hagués, han de
disposar d’un mínim de 40 habitacions de tipus familiars o apartaments (dos
adults i dos infants de fins a 15 anys) i 25 habitacions dobles (dos adults i un
infant de fins a 15 anys).
e. Ha d’estar ubicat com a màxim a 500 metres de distància d’una platja i/o paratge
natural per poder fer activitats de senderisme, BTT o similar.
f.

Les instal·lacions esportives mínimes han de ser: 1 piscina, 1 pista d’ús
poliesportiu i 1 gimnàs o sala d’activitats dirigides.

g. Hi ha d’haver una sala de reunions per a grups de mínim 20 persones.
h. El menjador ha de tenir una capacitat simultània mínima per a 200 persones.
i.

Ha de tenir un escenari equipat amb projecció de vídeo.

j.

Hi ha d’haver zona específica infantil, tipus babyclub o miniclub.

k. Ha de disposar d’espais complementaris: zones enjardinades, sales polivalents
per poder fer sessions tipus ioga, pilates o similars per a grups de 15 persones.
l.

L’allotjament ha de tenir un magatzem o similar que ha de posar a disposició de
l’organització mentre duri l’esdeveniment, per poder deixar el material esportiu
necessari i per coordinar la logística.
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m. És necessari un espai tancat o una sala petita del tipus consigna també a
disposició de l’organització, per poder deixar el material d’oficina mentre duri
l’esdeveniment.
b) Jornades Esportives Temàtiques en Família. Activitats adreçades a grups d’entre 50 i
200 persones.
a. L’estada a l’habitació ha d’incloure, com a mínim, la possibilitat de pensió
completa (berenar, dinar i sopar).
b. Com a mínim, l’allotjament ha de disposar de 30 habitacions dobles. S’accepten
diferents allotjaments de la mateixa companyia, empresa o particular, sempre
que no estiguin separats per més 200 metres en línia recta.
c. Ha d’estar ubicat com a màxim a 500 metres de distància d’una platja i/o paratge
natural per poder fer activitats de senderisme, BTT o similar.
d. Les instal·lacions esportives mínimes han de ser 1 pista d’ús poliesportiu o
gimnàs o sala d’activitats dirigides.
e. Hi ha d’haver una sala de reunions per a grups de mínim 20 persones.
f.

El menjador ha de tenir una capacitat simultània mínima per a 80 persones.

g. Ha de tenir un escenari equipat amb projecció de vídeo.
h. Ha de tenir els espais complementaris següents: zones enjardinades, sales
polivalents per poder fer sessions tipus ioga, pilates o similars per a grups de 15
persones.
i.

L’allotjament ha de disposar d’un magatzem o similar que ha de posar a
disposició de l’organització mentre duri l’esdeveniment, per poder deixar el
material esportiu necessari i per coordinar la logística.

j.

És necessari un espai tancat o una sala petita del tipus consigna també a
disposició de l’organització, per poder deixar el material d’oficina mentre duri
l’esdeveniment.

c) Acampaesport. Activitats adreçades a grups d’entre 50 i 150 infants i joves.
a. Ha de ser una instal·lació infantil i juvenil de les que es preveuen en el Decret
23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega la Llei 10/2006, de 26 de juliol,
integral de joventut.
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b. Ha de disposar d’àrea de recepció, cuina i menjador, de serveis sanitaris i
dormitoris.
c. Ha de tenir una sala polivalent destinada a activitats d’esplai, al descans, a la
convivència, a la lectura o a altres activitats.
d. L’estada a l’habitació ha d’incloure, com a mínim, la possibilitat de pensió
completa (berenar, dinar i sopar).
e. Ha de disposar d’una capacitat mínima per a 60 persones, entre infants i
monitors.
f.

Ha d’estar ubicat com a màxim a 500 metres de distància d’una platja i/o paratge
natural per poder fer activitats de senderisme, BTT o similar.

g. Dins el nucli de població, hi ha d’haver un port o rampa per a embarcacions
motoritzades oberta al públic.
h. Hi ha d’haver zones exteriors delimitades per dur a terme activitats diverses a
l’aire lliure dins la instal·lació.
i.

Ha de tenir una sala de reunions per a grups de mínim 20 persones.

j.

L’allotjament ha de tenir un magatzem o similar, que ha de posar a disposició de
l’organització mentre duri l’esdeveniment, per poder deixar el material esportiu
necessari i per coordinar la logística.

4. Programació prevista anual d’esdeveniments
La DIE fa una programació d’activitats que es pot modificar al llarg de la temporada en funció
del grau d’acceptació de les activitats desenvolupades.
Al mateix temps, la DIE s’encarregarà de la difusió, de la publicitat i dels mecanismes
d’inscripció de les persones participants a les activitats. A continuació, es detalla una previsió
d’activitats a desenvolupar:
Febrer
Activitat

Allotjament

Nombre de persones

Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica relacionada amb la muntanya

Turístic

Entre 100 i 150

Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica relacionada amb la muntanya

Turístic

Entre 100 i 150

Esportives familiars sense activitats
nàutiques i aquàtiques

Turístic

Entre 200 i 300

Esportives familiars sense activitats

Turístic

Entre 200 i 300

Març
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nàutiques i aquàtiques
Esportives familiars sense activitats
nàutiques i aquàtiques

Turístic

Entre 200 i 300

Acampaesport 2 dies

Instal·lació juvenil

Entre 90 i 100

Esportives familiars

Turístic

Entre 200 i 300

Esportives familiars

Turístic

Entre 200 i 300

Acampaesport 2 dies

Instal·lació juvenil

Entre 90 i 100

Esportives familiars

Turístic

Entre 200 i 300

Acampaesport 2 dies

Instal·lació juvenil

Entre 40 i 50

Esportives familiars

Turístic

Entre 200 i 300

Esportives familiars

Turístic

Entre 200 i 300

Acampaesport 2 dies

Instal·lació juvenil

Entre 40 i 50

Esportives familiars

Turístic

Entre 200 i 300

Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica relacionada amb la mar

Turístic

Entre 100 i 150

Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica relacionada amb la mar

Turístic

Entre 100 i 150

Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica relacionada amb la mar

Turístic

Entre 100 i 150

Acampaesport 7 dies

Instal·lació juvenil

Entre 120 i 130

Abril

Maig

Juny

Juliol
Acampaesport 7 dies

Instal·lació juvenil

Entre 120 i 130

Acampaesport 7 dies

Instal·lació juvenil

Entre 120 i 130

Acampaesport 7 dies

Instal·lació juvenil

Entre 120 i 130

Acampaesport 7 dies

Instal·lació juvenil

Entre 120 i 130

Acampaesport 7 dies

Instal·lació juvenil

Entre 120 i 130

Agost
Acampaesport 7 dies

Instal·lació juvenil

Entre 120 i 130

Acampaesport 7 dies

Instal·lació juvenil

Entre 120 i 130

Acampaesport 7 dies

Instal·lació juvenil

Entre 120 i 130

Acampaesport 7 dies

Instal·lació juvenil

Entre 120 i 130

Setembre
Acampaesport 7 dies

Instal·lació juvenil

Entre 120 i 130

Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica relacionada amb la mar

Turístic

Entre 100 i 150
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Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica relacionada amb la mar

Turístic

Entre 100 i 150

Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica relacionada amb la mar

Turístic

Entre 100 i 150

Esportives familiars

Turístic

Entre 200 i 300

Esportives familiars

Turístic

Entre 200 i 300

Esportives familiars

Turístic

Entre 200 i 300

Octubre

Novembre
Esportives familiars sense activitats
nàutiques i aquàtiques

Turístic

Entre 200 i 300

Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica poliesportiva

Turístic

Entre 100 i 150

Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica poliesportiva

Turístic

Entre 100 i 150

Desembre
Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica poliesportiva

Turístic

Entre 100 i 150

Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica relacionada amb la muntanya

Turístic

Entre 100 i 150

Esportives Temàtiques en Família.
Temàtica relacionada amb la muntanya

Turístic

Entre 100 i 150

5. Selecció de les seus
El procediment de selecció de les seus es fa en funció de les puntuacions obtingudes per cada
una de les propostes a partir dels criteris descrits en l’apartat 9 del present document. Es fa un
ordre de prelació a partir de les puntuacions de cada una de les propostes que compleixin els
requisits i, sempre que sigui possible, s’intenten organitzar activitats al màxim nombre
d’instal·lacions diferents possibles.
La DIE ofereix esdeveniments en funció de l’ordre de puntuacions obtingudes fins que es
completa la programació anual. En cap cas, no es poden organitzar més de 3 esdeveniments al
mateix recinte o instal·lació, a excepció que ja s’hagin organitzat esdeveniments a totes les
propostes possibles.
Una vegada publicat l’ordre de prelació, la DIE visitarà cada un dels establiments que
compleixen els requisits mínims, on es demanarà la proposta de preus en funció de les
diferents combinacions possibles. Es farà una mitjana de tots els preus rebuts i serà requisit
obligatori per poder concedir la seu de l’esdeveniment que la proposta de preus pels mateixos
serveis, categoria i tipus de temporada (alta, mitjana o baixa) no sigui més d’un 20 % superior a
la mitjana.
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Molt important: Els allotjaments turístics i juvenils podran optar a ser seus només dels
esdeveniments dels mesos pels quals estiguin interessats. Per presentar-se a la present
convocatòria NO cal optar a totes les activitats de descrites al punt anterior. La DIE serà la que
anirà pactant amb cada entitat, la programació definitiva en funció de l’ordre de prelació.

6. Termini i lloc de presentació de sol·licituds
El termini per presentar la sol·licitud, tota la documentació i els annexos que l’acompanyen
acaba el 15 d’agost a les 15 hores.
La sol·licitud s’ha de presentar per correu electrònic a l’adreça ggili@conselldemallorca.net.
Així mateix, els requeriments i l’aportació de documentació també s’ha de fer per correu
electrònic. Si la sol·licitud no compleix els requisits establerts, la DIE requerirà a la persona
interessada que l’esmeni en el termini màxim i improrrogable d’una setmana, amb la indicació
que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.
7. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant els models i els annexos que facilita el Consell de
Mallorca i que es poden trobar en el web de la DIE https://esports.conselldemallorca.cat/es/.
La sol·licitud consta d’un únic document que apareix al final com a annex, on cada entitat o
persona física ha d’emplenar la informació que es detalla, així com també amb una sèrie de
declaracions responsables.
Les persones físiques o jurídiques que gestionen diferents instal·lacions de places d’allotjament
turístic hoteler o bé instal·lacions juvenils han de presentar tantes sol·licituds com instal·lacions
vulguin optar a ser valorades.

8. Comissió Avaluadora
Una comissió avaluadora estudia les sol·licituds presentades i les puntua d’acord amb el que
disposen aquestes bases.
La comissió avaluadora es reuneix per determinar les sol·licituds que compleixen els requisits
per accedir a aquesta convocatòria, les puntua i formula una proposta on apareixen les
sol·licituds admeses amb un ordre de puntuació i valoració, i les excloses indicant-ne el motiu.
La Comissió Avaluadora està integrada pels membres següents:
- La directora insular d’Esports o la persona en qui delegui, que actua com a president o
presidenta.
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- La cap de la Secció Jurídica de la DIE o la persona en qui delegui, que actua com a secretari
o secretària (amb veu i sense vot).
- Un tècnic esportiu o tècnica esportiva comarcal de la DIE i un assessor tècnic o assessora
tècnica especialista en organització d’esdeveniments esportius, que actuen com a vocals.
9. Criteris objectius que regeixen la valoració de cada una de les sol·licituds
Amb la finalitat d’establir la puntuació de les sol·licituds presentades, els criteris de valoració
per resoldre la convocatòria són els següents:
a) Criteris de valoració per a activitats emmarcades en les Jornades Esportives Familiars:
Proposta qualitativa de serveis addicionals a les persones assistents (màxim 20 punts)
Règim de tot inclòs

Es valora amb 4 punts la possibilitat d’oferir aquest servei.

Early check-in

Es valora amb 3 punts el compromís d’oferir aquest servei (9
hores).

Late check-out

Es valora amb 3 punts el compromís d’oferir aquest servei (13
hores).

Preu d’entrada el dia anterior

Es valora amb 2 punts el compromís d’entrada el dia anterior
sense que suposi doblar el preu de referència. Mínim un 20 %
de descompte en el dia addicional.

Tractament de les famílies Es valora amb 2 punts el compromís d’oferir allotjament a una
família nombrosa a una mateixa habitació o, si no és possible,
nombroses
que el preu de l’allotjament d’aquesta família no sigui la suma
per separat de dues habitacions.
Preus per
adolescents

a

infants

i Es valora amb 2 punts el compromís d’oferir descomptes
especials per a infants menors de 6 anys (mínim 50 % del preu
d’un adult) i menors de 12 anys (mínim 30 % del preu d’un
adult).

Preus per al personal de Es valora amb 2 punts el compromís d’oferir descomptes
l’empresa de serveis
especials del 50 % a l’empresa de serveis que dinamitza les
activitats esportives, a raó d’1 persona per cada 10 participants.
Habitacions de cortesia per al Es valora amb 2 punts el compromís d’oferir habitacions de
personal de la DIE
cortesia per al personal de la DIE responsable de les activitats.

Ubicació qualitativa i estratègica de l’allotjament (màxim 20 punts)
Distància de l’allotjament a Confronta amb el recinte de l’allotjament: 5 punts.
una platja d’arena

Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 4 punts.
Entre 101 i 200 metres del recinte de l’allotjament: 3 punts.
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Entre 201 i 300 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.
Entre 301 i 500 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.
Disponibilitat

de

zona Si es disposa d’aquesta autorització: 4 punts.

autoritzada a la platja per a la
pràctica d’activitats esportives
Distància de l’allotjament a la Confronta amb el recinte de l’allotjament: 3 punts.
costa o cales per gaudir de la Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 2,5 punts.
Entre 101 i 200 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.

mar

Entre 201 i 300 metres del recinte de l’allotjament: 1,5 punts.
Entre 301 i 500 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.
Distància de l’allotjament a Confronta amb el recinte de l’allotjament: 5 punts.
una muntanya, serra, parc o Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 4 punts.
paratge natural adient per a Entre 101 i 200 metres del recinte de l’allotjament: 3 punts.
senderisme, BTT o similar

Entre 201 i 300 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.
Entre 301 i 500 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.

Distància de l’allotjament a un Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 3 punts
port esportiu o rampa per Entre 1001 i 2000 metres del recinte de l’allotjament: 2,5 punts.
accedir

a

la

mar

per

embarcacions

a Entre 2001 i 4000 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.
Entre 4001 i 7000 metres del recinte de l’allotjament: 1,5 punts.
Entre 7001 i 10000 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.

Característiques, instal·lacions i serveis addicionals de l’allotjament (màxim 35 punts)
Mes
d’obertura
l’allotjament

de 4 punts si l’allotjament no tanca; 3 punts si obre el febrer; 2
punts si obre el març; 1 punt si obre l’abril.

Mes
de
tancament
l’allotjament

de 2 punts si l’allotjament tanca el desembre; 1 punt si tanca el
novembre.

Capacitat del menjador o Entre 200 i 300 persones: 0,5 punts.
menjadors del recinte de
Entre 301 i 400 persones: 1 punt.
manera simultània
Entre 401 i 500 persones: 1,5 punts.
Més de 500 persones: 2 punts.
Nombre
d’instal·lacions Per cada pista esportiva o poliesportiva: 1 punt.
esportives a disposició de la
Per cada piscina: 1 punt.
DIE (màxim 14 punts)
Per piscina climatitzada: 2 punts.
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Spa o zona d’aigües termals: 2 punts.
Per cada espai a l’exterior condicionat com a espai esportiu
(zona TRX, ioga, etc.) o sala d’activitats dirigides: 2 punts.
Disposa de gimnàs: 2 punts.
Disposa de més de 5 bicicletes de sala (spinning): 2 punts.
Escenaris per a xou amb Per cada escenari interior o exterior equipat: 2 punts.
projecció
audiovisual
a
disposició de la DIE (màxim 4
punts)
Sales de reunions, tallers o Per cada sala amb capacitat entre 15 i 50 persones: 1 punt.
conferències a disposició de
Per cada sala amb capacitat entre 51 i 100 persones: 2 punts.
la DIE (màxim 6 punts)
Per cada sala amb capacitat per a més de 100 persones: 3
punts.
Nombre
d’estrelles
l’allotjament

de 3 estrelles: 1 punt.
4 estrelles: 2 punts.
Més de 4 estrelles: 3 punts.

Experiències prèvies d’activitats amb la DIE (màxim 25 punts)
Nombre de jornades fetes a Per cada jornada feta a les instal·lacions: 1 punt.
les instal·lacions (màxim 5
punts)
Valoració qualitativa global 1 punt addicional per cada experiència prèvia positiva
dels serveis feta pel personal
de la DIE (màxim 5 punts)
Valoració qualitativa global de 1 punt addicional en cas d’experiències prèvies positives.
les instal·lacions feta pel
personal de la DIE (màxim 5
punts)
Valoració qualitativa global 1 punt addicional en cas d’experiències prèvies positives.
dels serveis feta per la
persona
responsable
de
l’empresa de serveis (màxim
5 punts)
Valoració qualitativa global de 1 punt addicional en cas d’experiències prèvies positives.
les instal·lacions feta per la
persona
responsable
de
l’empresa de serveis (màxim
5 punts)
En cap cas, el total de la puntuació obtinguda no pot ser superior a 100 punts.
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b) Criteris de valoració per a les activitats emmarcades en les Jornades Esportives Temàtiques
en Família:
Proposta qualitativa de serveis addicionals a les persones assistents (màxim 20 punts)
Règim de tot inclòs

Es valora amb 4 punts la possibilitat d’oferir aquest servei.

Early check-in

Es valora amb 3 punts el compromís d’oferir aquest servei (9
hores).

Late check-out

Es valora amb 3 punts el compromís d’oferir aquest servei (13
hores).

Preu d’entrada el dia anterior

Es valora amb 2 punts el compromís d’entrada el dia anterior
sense que suposi doblar el preu de referència. Mínim un 20 %
de descompte en el dia addicional.

Tractament de les famílies Es valora amb 2 punts el compromís d’oferir allotjament a una
família nombrosa a una mateixa habitació o, si no és possible,
nombroses
que el preu de l’allotjament d’aquesta família no sigui la suma
per separat de dues habitacions.
Preus per
adolescents

a

infants

i Es valora amb 2 punts el compromís d’oferir descomptes
especials per a infants menors de 6 anys (mínim 50 % del preu
d’un adult) i menors de 12 anys (mínim 30 % del preu d’un
adult).

Preus per a personal de Es valora amb 2 punts el compromís d’oferir descomptes
l’empresa de serveis
especials del 50 % a l’empresa de serveis que dinamitza les
activitats esportives, a raó d’1 persona per cada 10 participants.
Habitacions de cortesia per al Es valora amb 2 punts el compromís d’oferir habitacions de
personal de la DIE
cortesia per al personal propi de la DIE responsable de les
activitats.

Ubicació qualitativa i estratègica de l’allotjament (màxim 20 punts)
Distància de l’allotjament a Confronta amb el recinte de l’allotjament: 5 punts.
Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 4 punts.

una platja d’arena

Entre 101 i 200 metres del recinte de l’allotjament: 3 punts.
Entre 201 i 300 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.
Entre 301 i 500 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.
Disponibilitat

de

zona Si es disposa d’aquesta autorització: 4 punts.

autoritzada a la platja per a la
pràctica d’activitats esportives
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Distància de l’allotjament a la Confronta amb el recinte de l’allotjament: 3 punts.
costa o cales per gaudir de la Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 2,5 punts.
Entre 101 i 200 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.

mar

Entre 201 i 300 metres del recinte de l’allotjament: 1,5 punts.
Entre 301 i 500 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.
Distància de l’allotjament a Confronta amb el recinte de l’allotjament: 5 punts.
una muntanya, serra, parc o Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 4 punts.
paratge natural adient per a Entre 101 i 200 metres del recinte de l’allotjament: 3 punts.
senderisme, BTT o similar

Entre 201 i 300 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.
Entre 301 i 500 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.

Distància de l’allotjament a un Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 3 punts.
port esportiu o rampa per Entre 1001 i 2000 metres del recinte de l’allotjament: 2,5 punts.
accedir

a

la

mar

per

embarcacions

a Entre 2001 i 4000 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.
Entre 4001 i 7000 metres del recinte de l’allotjament: 1,5 punts.
Entre 7001 i 10000 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.

Característiques, instal·lacions i serveis addicionals de l’allotjament (màxim 35 punts)
Mes
d’obertura
l’allotjament

de 4 punts si l’allotjament no tanca; 3 punts si obre el febrer; 2
punts si obre el març; 1 punt si obre l’abril.

Mes
de
tancament
l’allotjament

de 2 punts si l’allotjament tanca el desembre; 1 punt si tanca el
novembre.

Capacitat del menjador o Entre 50 i 100 persones: 0,5 punts.
menjadors del recinte de
Entre 101 i 150 persones: 1 punt.
manera simultània
Entre 151 i 200 persones: 1,5 punts.
Més de 200 persones: 2 punts.
Nombre
d’instal·lacions Per cada pista esportiva o poliesportiva: 1 punt.
esportives a disposició de la
Per cada piscina: 1 punt.
DIE (màxim 14 punts)
Per piscina climatitzada: 2 punts.
Spa o zona d’aigües termals: 2 punts.
Per cada espai a l’exterior condicionat com a espai esportiu
(zona TRX, ioga, etc.) o sala d’activitats dirigide: 2 punts.
Disposa de gimnàs: 2 punts.
Disposa de més de 5 bicicletes de sala (spinning): 2 punts.
Escenaris per a xou amb Per cada escenari interior o exterior equipat: 2 punts.
projecció
audiovisual
a
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disposició de la DIE (màxim 4
punts)
Sales de reunions, tallers o Per cada sala amb capacitat entre 15 i 50 persones: 1 punt.
conferències a disposició de
Per cada sala amb capacitat entre 51 i 100 persones: 2 punts.
la DIE (màxim 6 punts)
Per cada sala amb capacitat per a més de 100 persones 3.
punts.
Nombre
d’estrelles
l’allotjament

de 3 estrelles: 1 punt.
4 estrelles: 2 punts.
Més de 4 estrelles: 3 punts.

Experiències prèvies d’activitats amb la DIE (màxim 25 punts)
Nombre de jornades fetes a Per cada jornada feta a les instal·lacions: 1 punt.
les instal·lacions (màxim 5
punts)
Valoració qualitativa global 1 punt addicional en cas d’experiències prèvies positives.
dels serveis feta pel personal
de la DIE (màxim 5 punts)
Valoració qualitativa global de 1 punt addicional en cas d’experiències prèvies positives.
les instal·lacions feta pel
personal de la DIE (màxim 5
punts)
Valoració qualitativa global 1 punt addicional en cas d’experiències prèvies positives.
dels serveis feta per la
persona
responsable
de
l’empresa de serveis (màxim
5 punts)
Valoració qualitativa global de 1 punt addicional en cas d’experiències prèvies positives.
les instal·lacions feta per la
persona
responsable
de
l’empresa de serveis (màxim
5 punts)
En cap cas, el total de la puntuació obtinguda no pot ser superior a 100 punts.
c) Criteris de valoració per a les activitats emmarcades en l’Acampaesport:
Proposta qualitativa de serveis addicionals a les persones assistents (màxim 10 punts)
Habitacions de cortesia per al Es valora amb 10 punts el compromís d’oferir places de
personal de la DIE o de cortesia a raó d’1 plaça per cada 10 participants.
l’empresa de serveis
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Ubicació qualitativa i estratègica de l’allotjament (màxim 20 punts)
Distància de l’allotjament a Confronta amb el recinte de l’allotjament: 5 punts.
Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 4 punts.

una platja d’arena

Entre 101 i 200 metres del recinte de l’allotjament: 3 punts.
Entre 201 i 300 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.
Entre 301 i 500 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.
Disponibilitat

de

zona Si es disposa d’aquesta autorització: 4 punts.

autoritzada a la platja per a la
pràctica d’activitats esportives
Distància de l’allotjament a la Confronta amb el recinte de l’allotjament: 3 punts.
costa o cales per gaudir de la Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 2,5 punts.
Entre 101 i 200 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.

mar

Entre 201 i 300 metres del recinte de l’allotjament: 1,5 punts.
Entre 301 i 500 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.
Distància de l’allotjament a Confronta amb el recinte de l’allotjament: 5 punts.
una muntanya, serra, parc o Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 4 punts.
paratge natural adient per a Entre 101 i 200 metres del recinte de l’allotjament: 3 punts.
senderisme, BTT o similar

Entre 201 i 300 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.
Entre 301 i 500 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.

Distància de l’allotjament a un Entre 0 i 100 metres del recinte de l’allotjament: 3 punts.
port esportiu o rampa per Entre 1001 i 2000 metres del recinte de l’allotjament: 2,5 punts.
accedir

a

la

mar

per

embarcacions

a Entre 2001 i 4000 metres del recinte de l’allotjament: 2 punts.
Entre 4001 i 7000 metres del recinte de l’allotjament: 1,5 punts.
Entre 7001 i 10000 metres del recinte de l’allotjament: 1 punt.

Característiques, instal·lacions i serveis addicionals de l’allotjament (màxim 25 punts)
Mes
d’obertura
l’allotjament

de 4 punts si l’allotjament no tanca; 3 punts si obre el febrer; 2
punts si obre el març; 1 punt si obre l’abril.

Mes
de
tancament
l’allotjament

de 2 punts si l’allotjament tanca el desembre; 1 punt si tanca el
novembre.

Capacitat del menjador o Entre 50 i 75 persones: 1 punt.
menjadors del recinte de
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manera simultània

entre 76 i 100 persones: 2 punts.
Més de 100 persones: 3 punts.

Nombre
d’instal·lacions Per cada pista esportiva o poliesportiva: 2 punts.
esportives a disposició de la
Per cada piscina: 2 punts.
DIE (màxim 12 punts)
Per cada equipament esportiu com rocòdrom, zona de tir amb
arc, etc.: 2 punts.
Sales de reunions, tallers o Per cada sala o espai cobert amb capacitat superior a 15
conferències a disposició de persones: 1 punt.
la DIE (màxim 4 punts)

Experiències prèvies d’activitats amb la DIE (màxim 25 punts)
Nombre de jornades fetes a Per cada jornada feta a les instal·lacions: 1 punt.
les instal·lacions (màxim 5
punts)
Valoració qualitativa global 1 punt addicional en cas d’experiències prèvies positives.
dels serveis feta pel personal
de la DIE (màxim 5 punts)
Valoració qualitativa global de 1 punt addicional en cas d’experiències prèvies positives.
les instal·lacions feta pel
personal de la DIE (màxim 5
punts)
Valoració qualitativa global 1 punt addicional en cas d’experiències prèvies positives.
dels serveis feta per la
persona
responsable
de
l’empresa de serveis (màxim
5 punts)
Valoració qualitativa global de 1 punt addicional en cas d’experiències prèvies positives.
les instal·lacions feta per la
persona
responsable
de
l’empresa de serveis (màxim
5 punts)
En cap cas, el total de la puntuació obtinguda no pot ser superior a 80 punts.
10. Comprovació de la veracitat de les dades
Per comprovar la veracitat de les dades aportades per les persones sol·licitants es farà una
visita a cada una de les propostes que compleixin els requisits mínims descrits, sempre que la
DIE no hi hagi organitzat activitats anteriorment. En cas d’incompliments o d’informacions
falses, automàticament es desestimarà la proposta.
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11. Publicació de la convocatòria i de la resolució
La convocatòria es publicarà en el web de la DIE https://esports.conselldemallorca.cat/es/ i se li
donarà la màxima difusió possible entre les persones o entitats que hi puguin estar
interessades, a través de les regidories de turisme i esports de tots els municipis de Mallorca i
de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca a través d’una comunicació a tots els
associats.
La

resolució

de

la

convocatòria

també

es

publicarà

en

el

web

de

la

DIE

https://esports.conselldemallorca.cat/es/.
12. Consultes relacionades amb la convocatòria
Les persones que tenguin dubtes relacionats amb la convocatòria poden informar-se en el web
de la DIE https://esports.conselldemallorca.cat/es/. Així mateix, també poden enviar un
missatge a l’adreça ggili@conselldemallorca.net o telefonar al 606 659 372, preferiblement en
horari de matí de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.
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Annex I. Sol·licitud dels allotjaments turístics o juvenils per formar part del
Programa d’Estades Esportives de la Direcció Insular d’Esports del Departament
de Turisme i Esports del Consell de Mallorca per al període 2022-2024
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i llinatges / Nom o raó social:
DNI/CIF:
Domicili (carrer/núm./pis/localitat/CP):
Telèfon de contacte:
Web de l’entitat/persona sol·licitant:
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL O AUTORITZADA
Nom i llinatges:
DNI/NIE:
Telèfon de contacte:
Represent l’entitat en qualitat de:
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: (marcau amb una creu cada apartat)
Que l’entitat està vàlidament constituïda en escriptura pública i registrada (si és obligatòria la
inscripció registral), en cas de tractar-se d’una empresa.
Que la persona que presenta la sol·licitud té poder suficient per actuar en nom de l’entitat
sol·licitant.
Que l’establiment no ha estat sancionat per incompliment de la normativa en matèria de
contenció de la covid-19.

Data

Signatura
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Annex II. Sol·licitud dels allotjaments turístics per formar part del bloc 1
d’activitats: Jornades Esportives Familiars
(Important per a les grans empreses o persones físiques que disposen de diversos
allotjaments: heu d’emplenar un full per cada allotjament que us interessi que formi part de les
activitats.)
ESTABLIMENT O INSTAL·LACIÓ:
Població:
Ubicació (carrer/núm./CP):
Possibilitat d’oferir règim de tot inclòs

Sí/No

Compromís d’oferir early check-in (9 hores)

Sí/No

Compromís d’oferir late check-out (13 hores)

Sí/No

Compromís d’oferir entrada el dia anterior sense que suposi doblar el Sí/No
preu de referència. Mínim un 20 % de descompte en el dia addicional
Compromís d’oferir allotjament a una família nombrosa a una mateixa Sí/No
habitació o, si no és possible, que el preu de l’allotjament d’aquesta
família no sigui la suma per separat de dues habitacions
Compromís d’oferir descomptes especials per a infants menors de 6 Sí/No
anys (mínim 50 % del preu d’un adult) i menors de 12 anys (mínim 30 %
del preu d’un adult)
Compromís d’oferir descomptes especials del 50 % a l’empresa de Sí/No
serveis que dinamitza les activitats esportives, a raó d’1 persona per
cada 10 participants
Compromís d’oferir habitacions de cortesia per al personal propi de la Si / No
DIE responsable de les activitats
Distància de l’allotjament a una platja d’arena (metres)
Disponibilitat de zona autoritzada a la platja per a la pràctica d’activitats Sí/No
esportives
Distància de l’allotjament a la costa o cales per gaudir de la mar (metres)
Distància de l’allotjament a una muntanya, serra, parc o paratge natural
adient per a senderisme, BTT o similar (metres)
Distància de l’allotjament a un port esportiu o rampa per accedir a la mar
per a embarcacions (metres)
Mes d’obertura
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Mes de tancament
Capacitat del menjador o menjadors del recinte de manera simultània
(persones)
Nombre de pistes esportives o poliesportives clarament diferenciades
Nombre de piscines clarament diferenciades
Nombre de piscines climatitzades
Spa o zona d’aigües termals

Sí/No

Nombre d’espais condicionats a l’exterior com a espais esportius tipus
TRX, ioga, tir amb arc, etc.
Nombre de sales d’activitats dirigides
Gimnàs

Sí/No

Nombre de bicicletes de ciclisme de sala (spinning)
Nombre d’escenaris per a xou amb projecció audiovisual
Nombre de sales de reunions indicant-ne la capacitat de cada una
Nombre d’estrelles de l’allotjament
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Annex III. Sol·licitud dels allotjaments turístics per formar part del bloc 2
d’activitats: Jornades Esportives Temàtiques en Família
(Important per a les grans empreses o persones físiques que disposen de diversos
allotjaments: heu d’emplenar un full per cada allotjament que us interessi que formi part de les
activitats.)
ESTABLIMENT O INSTAL·LACIÓ:
Població:
Ubicació (carrer/núm./CP):
Possibilitat d’oferir règim de tot inclòs

Sí/No

Compromís d’oferir early check-in (9 hores)

Sí/No

Compromís d’oferir late check-out (13 hores)

Sí/No

Compromís d’oferir entrada el dia anterior sense que suposi doblar el Sí/No
preu de referència. Mínim un 20 % de descompte en el dia addicional
Compromís d’oferir allotjament a una família nombrosa a una mateixa Sí/No
habitació o, si no és possible, que el preu de l’allotjament d’aquesta
família no sigui la suma per separat de dues habitacions
Compromís d’oferir descomptes especials per a infants menors de 6 Sí/No
anys (mínim 50 % del preu d’un adult) i menors de 12 anys (mínim 30 %
del preu d’un adult)
Compromís d’oferir descomptes especials del 50 % a l’empresa de Sí/No
serveis que dinamitza les activitats esportives, a raó d’1 persona per
cada 10 participants
Compromís d’oferir habitacions de cortesia per al personal propi de la Sí/No
DIE responsable de les activitats
Distància de l’allotjament a una platja d’arena (metres)
Disponibilitat de zona autoritzada a la platja per a la pràctica d’activitats Sí/No
esportives
Distància de l’allotjament a la costa o a cales per gaudir de la mar
(metres)
Distància de l’allotjament a una muntanya, serra, parc o paratge natural
adient per a senderisme, BTT o similar (metres)
Distància de l’allotjament a un port esportiu o rampa per accedir a la mar
per a embarcacions (metres)
Mes d’obertura
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Mes de tancament
Capacitat del menjador o menjadors del recinte de manera simultània
(persones)
Nombre de pistes esportives o poliesportives clarament diferenciades
Nombre de piscines clarament diferenciades
Nombre de piscines climatitzades
Spa o zona d’aigües termals

Sí/No

Nombre d’espais condicionats a l’exterior com a espais esportius tipus
TRX, ioga, tir amb arc, etc.
Nombre de sales d’activitats dirigides
Gimnàs

Sí/No

Nombre de bicicletes de ciclisme de sala (spinning)
Nombre d’escenaris per a xou amb projecció audiovisual
Nombre de sales de reunions indicant-ne la capacitat de cada una
Nombre d’estrelles de l’allotjament
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Annex IV. Sol·licitud dels allotjaments juvenils per formar part del bloc 3
d’activitats: Acampaesport
(Important per a les grans empreses o persones físiques que disposen de diversos
allotjaments: heu d’emplenar un full per cada allotjament que us interessi que formi part de les
activitats.)
ESTABLIMENT O INSTAL·LACIÓ:
Població:
Ubicació (carrer/núm./CP):
Compromís d’oferir habitacions de cortesia per al personal propi de la Sí/No
DIE responsable de les activitats i de l’empresa adjudicatària del servei a
raó d’1 plaça per a cada 10 infants
Distància de l’allotjament a una platja d’arena (metres)
Disponibilitat de zona autoritzada a la platja per a la pràctica d’activitats Sí/No
esportives
Distància de l’allotjament a la costa o cales per gaudir de la mar (metres)
Distància de l’allotjament a una muntanya, serra, parc o paratge natural
adient per a senderisme, BTT o similar (metres)
Distància de l’allotjament a un port esportiu o rampa per accedir a la mar
per a embarcacions (metres)
Mes d’obertura
Mes de tancament
Capacitat del menjador o menjadors del recinte de manera simultània
(persones)
Nombre de pistes esportives o poliesportives clarament diferenciades
Nombre de piscines clarament diferenciades
Nombre d’espais condicionats a l’exterior com a espais esportius tipus
rocòdrom, tir amb arc, etc.
Nombre de sales de reunions indicant-ne la capacitat de cada una
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