CONSELLERIA D’AFERS
SOCIALS I ESPORTS
DIRECCIÓ GENERAL
D’INFÀNCIA, JOVENTUT
I FAMÍLIES

MESURES COVID LLEURE
De 15.03.2021 a 11.04.2021

MALLORCA

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
ÀMBIT D’APLICACIÓ: activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil
de l’article 37 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut.
CONDICIONS: Les activitats s’han de dur a terme a l’aire lliure o en espais
coberts amb ventilació constant, amb un màxim de 100 participants
d’entre 3 i 18 anys.
Les activitats —que han de ser sense contacte físic— s'han de dur a terme en
grups bombolla amb el nombre màxim de participants que determina el
nivell 2 d'alerta sanitària en què es troba Mallorca, tal com es defineix a
continuació:
15 persones màxim en espais interiors i 30 persones màxim en espais
exteriors, amb una capacitat màxima del 50%.
És obligatori l’ús de mascareta per als participants en les activitats majors de
sis anys.
En l’ús d’espais comuns s’ha de respectar l’ocupació màxima de l’espai en
funció del compliment de les distàncies de seguretat, i s’han d’establir torns
si és necessari. S’han d’extremar les mesures d’higiene i prevenció definides
en els protocols de prevenció de COVID-19 en l’àmbit del lleure educatiu.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

Exemple:
Una escola de vacances a l’aire lliure podrà tenir com a màxim
100 participants, dividits en grups bombolla de 30 persones,
com a màxim, en espais exteriors.
Una escola de vacances a un poliesportiu podrà tenir com a
màxim 100 participants, dividits en grups bombolla de 15
persones com a màxim.
En ambdós casos, a més, no es podrà superar el 50% de
l’aforament de l’espai on desenvolupa o del nombre de
participants habituals de l’activitat. Així, si l’esportiu esmentat té
una capacitat de 100 persones, en aquella activitat només hi
podrà haver 50 participants, dividits en grups bombolla de 15
persones.
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SERVEIS I PROJECTES DE LLEURE
INFANTIL I JUVENIL I EN ELS
LOCALS D’OCI INFANTIL
ÀMBIT D’APLICACIÓ: serveis i projectes de lleure infantil i
juvenil que es duguin a casals de joves, punts d’informació jove
municipals, casals de lleure educatiu, ludoteques i locals d’oci
infantil.
CONDICIONS: Els locals d'oci infantil han de limitar la
capacitat al 50% de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a
grups d'un màxim de 10 persones.
La dispensació i el consum de menjar i beguda en els locals
queda limitada als menors per un temps limitat a 30 minuts,
àpats que s'han de dur a terme sota la supervisió de persones
adultes.
Els casals de joves, les ludoteques i altres centres anàlegs
han de limitar la capacitat al 50% de la cabuda màxima
autoritzada de l'espai i a grups d'un màxim de 10 persones,
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SERVEIS I PROJECTES DE LLEURE
INFANTIL I JUVENIL I EN ELS
LOCALS D’OCI INFANTIL

Exemple:
Un casal de joves amb una capacitat de 50 persones només
podrà acollir:
25 persones, dividides en grups de deu com a màxim
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INSTAL·LACIONS JUVENILS AMB
ALLOTJAMENT

À̀MBIT D’APLICACIÓ: instal·lacions juvenils amb allotjament
previstes a l’article 56.2 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.
CONDICIONS: Les zones comunes en espais interiors dels
hotels, dels allotjaments turístics i de les instal·lacions juvenils
que preveu el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es
desplega la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut,
han de reduir la capacitat al 50 % de la cabuda màxima
autoritzada.
En els albergs, refugis, hostatgeries o establiments anàlegs,
qualsevol que en sigui la denominació, que comptin amb
habitacions o sales habilitades per a la pernoctació d'ús
compartit i capacitat múltiple, es prohibeix la pernoctació
en la mateixa estança de persones que formin part
d'unitats de convivència diferents.
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INSTAL·LACIONS JUVENILS AMB
ALLOTJAMENT

Exemple:
La sala polivalent d’un alberg juvenil amb una cabuda de 50
persones només en podrà acollir 25.
Les habitacions d’ús compartit i capacitat múltiple només
poden ser emprades per persones d’una única unitat de
convivència.
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ESCOLES D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

ÀMBIT D’APLICACIÓ: Escoles d’educació en el temps lliure
infantil i juvenil de l’article 2 del Decret 23/2018, de 6 de juliol,
CONDICIONS: Les acadèmies, autoescoles i centres privats
d'ensenyaments no reglats i centres de formació poden dur a
terme l'activitat docent presencial, amb una limitació de la
capacitat de les aules o espais on s'imparteix la docència
reduïda al 50 % de la capacitat habitual, capacitat que no es
pot ampliar.
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MENORCA

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
ÀMBIT D’APLICACIÓ: activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil
de l’article 37 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut.
CONDICIONS: Les activitats s’han de dur a terme a l’aire lliure o en espais
coberts amb ventilació constant, amb un màxim de 100 participants
d’entre 3 i 18 anys.
Les activitats —que han de ser sense contacte físic— s'han de dur a terme en
grups bombolla amb el nombre màxim de participants que determina el
nivell 1 d'alerta sanitària en què es troba Menorca, tal com es defineix a
continuació:
15 persones màxim en espais interiors i 30 persones màxim en espais
exteriors, amb una capacitat màxima del 75%.
És obligatori l’ús de mascareta per als participants en les activitats majors de
sis anys.
En l’ús d’espais comuns s’ha de respectar l’ocupació màxima de l’espai en
funció del compliment de les distàncies de seguretat, i s’han d’establir torns
si és necessari. S’han d’extremar les mesures d’higiene i prevenció definides
en els protocols de prevenció de COVID-19 en l’àmbit del lleure educatiu.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

Exemple:
Una escola de vacances a l’aire lliure podrà tenir com a màxim
100 participants, dividits en grups bombolla de 30 persones,
com a màxim, en espais exteriors.
Una escola de vacances a un poliesportiu podrà tenir com a
màxim 100 participants, dividits en grups bombolla de 15
persones com a màxim.
En ambdós casos, a més, no es podrà superar el 75% de
l’aforament de l’espai on desenvolupa o del nombre de
participants habituals de l’activitat. Així, si l’esportiu esmentat té
una capacitat de 100 persones, en aquella activitat només hi
podrà haver 75 participants, dividits en grups bombolla de 15
persones.
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SERVEIS I PROJECTES DE LLEURE
INFANTIL I JUVENIL I EN ELS
LOCALS D’OCI INFANTIL
ÀMBIT D’APLICACIÓ: serveis i projectes de lleure infantil i
juvenil que es duguin a casals de joves, punts d’informació jove
municipals, casals de lleure educatiu, ludoteques i locals d’oci
infantil.
CONDICIONS: Els locals d'oci infantil han de limitar la
capacitat al 50% de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a
grups d'un màxim de 15 persones.
La dispensació i el consum de menjar i beguda en els locals
queda limitada als menors per un temps limitat a 30 minuts,
àpats que s'han de dur a terme sota la supervisió de persones
adultes.
Els casals de joves, les ludoteques i altres centres anàlegs
han de limitar la capacitat al 50% de la cabuda màxima
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SERVEIS I PROJECTES DE LLEURE
INFANTIL I JUVENIL I EN ELS
LOCALS D’OCI INFANTIL

Exemple:
Un casal de joves amb una capacitat de 50 persones només
podrà acollir:
25 persones, dividides en grups de 15 com a màxim
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INSTAL·LACIONS JUVENILS AMB
ALLOTJAMENT

À̀MBIT D’APLICACIÓ: instal·lacions juvenils amb allotjament
previstes a l’article 56.2 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.
CONDICIONS: Les zones comunes en espais interiors dels
hotels, dels allotjaments turístics i de les instal·lacions juvenils
que preveu el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es
desplega la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut,
han de reduir la capacitat al 50 % de la cabuda màxima
autoritzada.
En els albergs, refugis, hostatgeries o establiments anàlegs,
qualsevol que en sigui la denominació, que comptin amb
habitacions o sales habilitades per a la pernoctació d'ús
compartit i capacitat múltiple, es prohibeix la pernoctació
en la mateixa estança de persones que formin part
d'unitats de convivència diferents.
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INSTAL·LACIONS JUVENILS AMB
ALLOTJAMENT

Exemple:
La sala polivalent d’un alberg juvenil amb una cabuda de 50
persones només en podrà acollir 25.
Les habitacions d’ús compartit i capacitat múltiple només
poden ser emprades per persones d’una única unitat de
convivència.
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ESCOLES D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

ÀMBIT D’APLICACIÓ: Escoles d’educació en el temps lliure
infantil i juvenil de l’article 2 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.
CONDICIONS: Les acadèmies, autoescoles i centres privats
d'ensenyaments no reglats i centres de formació poden dur a
terme l'activitat docent presencial, amb una limitació de la
capacitat de les aules o espais on s'imparteix la docència
reduïda al 50 % de la capacitat habitual, capacitat que no es
pot ampliar.
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EIVISSA

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
ÀMBIT D’APLICACIÓ: activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil
de l’article 37 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut.
CONDICIONS: Les activitats s’han de dur a terme a l’aire lliure o en espais
coberts amb ventilació constant, amb un màxim de 100 participants
d’entre 3 i 18 anys.
Les activitats —que han de ser sense contacte físic— s'han de dur a terme en
grups estables amb el nombre màxim de participants que determina el
nivell 3 d'alerta sanitària en què es troba Eivissa, tal com es defineix a
continuació:
10 persones màxim en espais interiors i 15 persones màxim en espais
exteriors, amb una capacitat màxima del 50%.
És obligatori l’ús de mascareta per als participants en les activitats majors de
sis anys.
En l’ús d’espais comuns s’ha de respectar l’ocupació màxima de l’espai en
funció del compliment de les distàncies de seguretat, i s’han d’establir torns
si és necessari. S’han d’extremar les mesures d’higiene i prevenció definides
en els protocols de prevenció de COVID-19 en l’àmbit del lleure educatiu.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
Exemple:
Una escola de vacances a l’aire lliure podrà tenir com a màxim
100 participants, dividits en grups bombolla de 15 persones,
com a màxim, en espais exteriors.
Una escola de vacances a un poliesportiu podrà tenir com a
màxim 100 participants, dividits en grups bombolla de 10
persones com a màxim.
En ambdós casos, a més, no es podrà superar el 50% de
l’aforament de l’espai on desenvolupa o del nombre de
participants habituals de l’activitat. Així, si l’esportiu esmentat té
una capacitat de 100 persones, en aquella activitat només hi
podrà haver 50 participants, dividits en grups bombolla de 10
persones.
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SERVEIS I PROJECTES DE LLEURE
INFANTIL I JUVENIL I EN ELS
LOCALS D’OCI INFANTIL
ÀMBIT D’APLICACIÓ: serveis i projectes de lleure infantil i
juvenil que es duguin a casals de joves, punts d’informació jove
municipals, casals de lleure educatiu, ludoteques i locals d’oci
infantil.
CONDICIONS: Els locals d'oci infantil han de limitar la
capacitat al 50% de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a
grups d'un màxim de 6 persones.
Queda prohibida la dispensació i el consum de menjar i beguda
en els locals.
Els casals de joves, les ludoteques i altres centres anàlegs
han de limitar la capacitat al 50% de la cabuda màxima
autoritzada de l'espai i a grups d'un màxim de 6 persones a
l’interior i de 10 persones en espais exteriors, amb l'ús
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SERVEIS I PROJECTES DE LLEURE
INFANTIL I JUVENIL I EN ELS
LOCALS D’OCI INFANTIL

Exemple:
Un casal de joves amb una capacitat de 50 persones només
podrà acollir:
25 persones, dividides en grups de sis com a màxim en espais
interiors i de 10 com a màxim a l’exterior
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INSTAL·LACIONS JUVENILS AMB
ALLOTJAMENT

ÀMBIT D’APLICACIÓ: instal·lacions juvenils amb allotjament
previstes a l’article 56.2 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.
CONDICIONS: Les zones comunes en espais interiors dels
hotels, dels allotjaments turístics i de les instal·lacions juvenils
que preveu el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es
desplega la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut,
han de reduir la capacitat al 50 % de la cabuda màxima
autoritzada.
En els albergs, refugis, hostatgeries o establiments anàlegs,
qualsevol que en sigui la denominació, que comptin amb
habitacions o sales habilitades per a la pernoctació d'ús
compartit i capacitat múltiple, es prohibeix la pernoctació
en la mateixa estança de persones que formin part
d'unitats de convivència diferents.
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INSTAL·LACIONS JUVENILS AMB
ALLOTJAMENT

Exemple:
La sala polivalent d’un alberg juvenil amb una cabuda de 50
persones només en podrà acollir 25.
Les habitacions d’ús compartit i capacitat múltiple només
poden ser emprades per persones d’una única unitat de
convivència.
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ESCOLES D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

ÀMBIT D’APLICACIÓ: Escoles d’educació en el temps lliure
infantil i juvenil de l’article 2 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.
CONDICIONS: Les acadèmies, autoescoles i centres privats
d'ensenyaments no reglats i centres de formació poden dur a
terme l'activitat docent presencial, amb una limitació de la
capacitat de les aules o espais on s'imparteix la docència
reduïda al 50 % de la capacitat habitual, capacitat que no es
pot ampliar.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
ÀMBIT D’APLICACIÓ: activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil
de l’article 37 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega
parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut.
CONDICIONS: Les activitats s’han de dur a terme a l’aire lliure o en espais
coberts amb ventilació constant, amb un màxim de 100 participants
d’entre 3 i 18 anys.
Les activitats —que han de ser sense contacte físic— s'han de dur a terme en
grups bombolla amb el nombre màxim de participants que determina el
nivell 2 d'alerta sanitària en què es troba Formentera, tal com es defineix a
continuació:
15 persones màxim en espais interiors i 30 persones màxim en espais
exteriors, amb una capacitat màxima del 50%.
És obligatori l’ús de mascareta per als participants en les activitats majors de
sis anys.
En l’ús d’espais comuns s’ha de respectar l’ocupació màxima de l’espai en
funció del compliment de les distàncies de seguretat, i s’han d’establir torns
si és necessari. S’han d’extremar les mesures d’higiene i prevenció definides
en els protocols de prevenció de COVID-19 en l’àmbit del lleure educatiu.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
Exemple:
Una escola de vacances a l’aire lliure podrà tenir com a màxim
100 participants, dividits en grups bombolla de 30 persones,
com a màxim, en espais exteriors.
Una escola d’estiu a un poliesportiu podrà tenir com a màxim
100 participants, dividits en grups bombolla de 15 persones
com a màxim.
En ambdós casos, a més, no es podrà superar el 50% de
l’aforament de l’espai on desenvolupa o del nombre de
participants habituals de l’activitat. Així, si l’esportiu esmentat té
una capacitat de 100 persones, en aquella activitat només hi
podrà haver 50 participants, dividits en grups bombolla de 15
persones.
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SERVEIS I PROJECTES DE LLEURE
INFANTIL I JUVENIL I EN ELS
LOCALS D’OCI INFANTIL
ÀMBIT D’APLICACIÓ: serveis i projectes de lleure infantil i
juvenil que es duguin a terme a les instal·lacions de l’article
56.3 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, i a locals d’oci infantil.
CONDICIONS: Els locals d'oci infantil han de limitar la
capacitat al 50% de la cabuda màxima autoritzada de l'espai i a
grups d'un màxim de 10 persones.
La dispensació i el consum de menjar i beguda en els locals
queda limitada als menors per un temps limitat a 30 minuts,
àpats que s'han de dur a terme sota la supervisió de persones
adultes.
Els casals de joves, les ludoteques i altres centres anàlegs
han de limitar la capacitat al 50% de la cabuda màxima
autoritzada de l'espai i a grups d'un màxim de 10 persones,
amb l'ús obligatori de la mascareta per part dels participants.
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SERVEIS I PROJECTES DE LLEURE
INFANTIL I JUVENIL I EN ELS
LOCALS D’OCI INFANTIL

Exemple:
Un casal de joves amb una capacitat de 50 persones només
podrà acollir:
25 persones, dividides en grups de deu com a màxim
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INSTAL·LACIONS JUVENILS AMB
ALLOTJAMENT

À̀MBIT D’APLICACIÓ: instal·lacions juvenils amb allotjament
previstes a l’article 56.2 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.
CONDICIONS: Les zones comunes en espais interiors dels
hotels, dels allotjaments turístics i de les instal·lacions juvenils
que preveu el Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es
desplega la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut,
han de reduir la capacitat al 50 % de la cabuda màxima
autoritzada.
En els albergs, refugis, hostatgeries o establiments anàlegs,
qualsevol que en sigui la denominació, que comptin amb
habitacions o sales habilitades per a la pernoctació d'ús
compartit i capacitat múltiple, es prohibeix la pernoctació
en la mateixa estança de persones que formin part
d'unitats de convivència diferents.
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INSTAL·LACIONS JUVENILS AMB
ALLOTJAMENT

Exemple:
La sala polivalent d’un alberg juvenil amb una cabuda de 50
persones només en podrà acollir 25.
Les habitacions d’ús compartit i capacitat múltiple només
poden ser emprades per persones d’una única unitat de
convivència.
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ESCOLES D’EDUCACIÓ EN EL
TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

ÀMBIT D’APLICACIÓ: Escoles d’educació en el temps lliure
infantil i juvenil de l’article 2 del Decret 23/2018, de 6 de juliol.
CONDICIONS: Les acadèmies, autoescoles i centres privats
d'ensenyaments no reglats i centres de formació poden dur a
terme l'activitat docent presencial, amb una limitació de la
capacitat de les aules o espais on s'imparteix la docència
reduïda al 50 % de la capacitat habitual, capacitat que no es
pot ampliar.
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