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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL DE GOVERN

13009

Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta
sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de
Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern
de 25 d’octubre de 2021
I

L'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 va aprovar el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la
COVID-19 i el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, i va establir els nivells d'alerta
sanitària que s'havien d'aplicar temporalment en cada una de les illes, nivells que varen ser revisats els dies 8 i 23 de novembre i els dies 3 i
13 de desembre d'enguany.
El nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 estableix, per una banda, un seguit de mesures bàsiques
de seguretat i prevenció —ús de la mascareta, higiene de mans, manteniment de distàncies interpersonals, ventilació d'espais tancats— de
caràcter i aplicació general, qualsevol que sigui el nivell d'alerta sanitària declarat per a cada illa, i, de l'altra, un seguit de mesures aplicables
a determinats sectors d'activitat de major risc en funció del nivell d'alerta sanitària declarat per a cada illa.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

Així doncs, les determinacions del nivell d'alerta sanitària que periòdicament es duen a terme són les que determinen quin és el conjunt
efectiu de mesures de prevenció i protecció front a la transmissió de la COVID-19 establertes en el Pla esmentat que són aplicables en cada
moment en cada illa.
Així mateix, el Consell de Govern, en la sessió del dia 29 de novembre, va aprovar l'Acord pel qual s'estableixen mesures temporals i
excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats, com a
mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19.
Aquest Acord va rebre l'autorització de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant
la Interlocutòria 382/2021, d'1 de desembre de 2021, i l'Acord així autoritzat va ser publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
167, de 4 de desembre, amb una eficàcia temporal que s'estenia fins al dia 24 de gener de 2022.
L'eix central d'aquest Acord consisteix a determinar l'obligatorietat de l'ús del denominat certificat COVID Digital UE (CCD-UE), o la
documentació autèntica que acredita un contingut idèntic a aquest certificat — que acredita que el seu titular es troba vacunat amb pauta
completa, o que ha superat la COVID dins dels sis mesos anteriors o que ha obtingut un resultat negatiu en una prova de detecció d'infecció
activa en dates immediatament anteriors—, per poder accedir a determinats locals o establiments en els quals hi ha un major risc de
transmissió de la malaltia. A més, aquest Acord condiciona al nivell d'alerta sanitària declarat en cada illa la determinació de l'àmbit objectiu
d'exigència de l'ús d'aquesta documentació, de manera que com més alt sigui el nivell d'alerta sanitària en el qual es trobi una illa més
categories d'establiments han de demanar aquesta documentació per permetre-hi l'accés.
El passat dia 13 de desembre el Consell de Govern va adoptar l'Acord pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en
cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per
l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021.
Amb aquest Acord i una vegada paleses les dades relatives als factors de risc epidemiològic i assistencial que hi havia en aquell moment, el
Consell de Govern va declarar que l'illa de Mallorca es trobava en nivell d'alerta sanitària 2, Eivissa i Formentera es trobaven en nivell
d'alerta sanitària 1, i Menorca es trobava en nivell d'alerta sanitària 3.
Ara bé, de manera sobtada, entre els dies 1 i 10 de desembre es va iniciar un procés d'augment —ara sí qualificable d'agut— de les xifres de
contagis a les illes de Mallorca i Menorca, i poc després també a Eivissa, amb la qual cosa s'incrementaren les dades d'incidències
acumulades i les taxes de positivitat a 7 dies, com també de forma progressiva els nivells d'ocupació de llits hospitalaris tant a planta com a
cures crítiques en totes les illes, i aquesta escalada es manté a hores d'ara amb l'única sortosa excepció de Formentera.
II
Així doncs, la situació epidemiològica i assistencial a les illes globalment, d'acord amb l'informe del Comitè Autonòmic de Gestió de
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Malalties Infeccioses de 21 de desembre de 2021, basat en dades consolidades a dia 20 del mateix mes de la Direcció General de Salut
Pública i Participació i dades oferides pel Servei de Salut de les Illes Balears de dia 21 de desembre, la comunitat autònoma presenta una
incidència acumulada a 14 dies (IA14) per 100.000 habitants en la població general de 673,8 casos, la qual cosa suposa un nivell de risc molt
alt. Per altra banda, en la població > 65 anys l'IA14 es troba en 293,6 casos (risc molt alt). La taxa de positivitat a 7 dies és de 11,9 %
Per illes, Mallorca presenta una IA14 de 685,0 casos, Menorca de 738,2, Eivissa presenta una IA14 de 609,2 casos i Formentera presenta una
IA14 de 126,0.
D'altra banda, la situació assistencial empitjora i comença a ser evident que l'augment de contagis ja suposa un augment de pressió
assistencial tan en forma que l'ocupació de llits de planta com de llits de cures crítiques.
Per illes, Mallorca presenta una ocupació de llits de planta en un nivell de risc baix amb una ocupació del 8,5 %; Menorca es troba pel que a
fa a l'ocupació de llits de planta en la mateixa situació amb un 7,9%, mentre que Eivissa (que inclou els ingressos procedents de Formentera)
es troba en risc baix (5,1%).
Pel que fa a les ocupacions de llits de cures crítiques, Mallorca i Menorca (18,2 % i 14,8 %, respectivament) es troben en nivell de risc alt i
mitjà respectivament, mentre que Eivissa i Formentera es troben en nivells de risc baix (6,8 %).
Com ja s'ha fet palès, aquestes dades dibuixaven un quadre epidemiològic de creixement sostingut dels contagis. Ara bé, tot i que la dinàmica
d'aquesta onada havia resultat manifestament distinta de les precedents, amb uns creixements de les incidències molt menys abruptes i amb
unes ocupacions de llits hospitalaris notòriament inferiors als que es produïen amb les mateixes dades d'incidències en onades anteriors, no és
menys cert que entre els dies 1 i 20 de desembre, tot coincidint amb el període que marquen les festivitats de la Constitució i de la
Immaculada, s'ha produït un fort i sobtat creixement tant d'aquestes incidències com d'ocupacions de llits hospitalaris, molt especialment a les
illes de Mallorca i Menorca, i que no deixa de ser també preocupant a l'illa d'Eivissa.
Resulta en aquest sentit molt il·lustratiu, de la velocitat que ha adquirit el ritme de contagis i d'hospitalitzacions, fer una comparativa
d'aquests tres quadres, que reflecteixen la situació epidemiològica i assistencial a dies 1, 10 i 20 de desembre:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

1/12/2021

BLOC I

UNITAT TERRITORIAL

ILLES BALEARS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

NIVELL

NIVELL 1

NIVELL 1

NIVELL 3

NIVELL 1

NIVELL 1

IA14

266.4

264.4

428.7

191.7

67,2

IA14 MAJORS DE 65A

172.5

175.3

211.1

125.7

68,4

IA7

141.4

139.9

241.5

95.5

42

IA7 MAJORS DE 65A

68.8

68.2

99.3

47.1

68.4

TP7D

6.84%

7.12%

8.60%

5.41%

8.86%

%PLANTA

2.94%

2.90%

3.03%

3.32%

3.32%

Taxa noves hosp.

8.18

8.48

6.42

7.50

7.50

% UCI

7.33%

7.51%

18.52%

1.64%

1.64%

Taxa noves UCI

0.35

00.45

00.00

00,00

00,00

BLOC II

10.12.2021

BLOC I

UNITAT TERRITORIAL

ILLES BALEARS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA FORMENTERA

NIVELL

NIVELL 2

NIVELL 2

NIVELL 3*

NIVELL 1

NIVELL 1

IA14

392,3

398,8

559,4

272,7

50,4

IA14 MAJORS DE 65A

195,4

193,1

273,2

151,9

0

IA7

178,8

179,8

267,7

129,8

25,2

IA7 MAJORS DE 65A

89,5

90,7

124,2

57,6

0

TP7D

10,4 %

11,5 %

13,2 %

7,7 %

1,3 %

% PLANTA

4,4 %

4,8 %

3,0 %

2,4 %

2,4 %

Taxa noves hosp.

10,96

12,95

3,21

4,37

4,37

% UCI

10 %

11,5 %

14,8 %

1,6 %

1,6 %

Taxa noves UCI

1,13

1,34

0,00

0,62

0,62

BLOC II
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20/12/2021

BLOC I

UNITAT TERRITORIAL

ILLES BALEARS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

NIVELL

NIVELL 3

NIVELL 3

NIVELL 3*

NIVELL 3*

NIVELL 2

IA14

673,8

685,0

738,2

609,2

126,0

IA14 MAJORS DE 65A

293,6

295,4

366,3

235,7

68,4

IA7

321,3

313,9

351,3

364,2

100,8

IA7 MAJORS DE 65A

125,5

120,8

142,8

151,9

68,4

TP7D

11.9%

12.8%

12.5%

14.0%

14.8%

%PLANTA

8.8%

8.5%

7.9%

5.1%

5,1%

Taxa noves hosp.

18,4

21,1

10,7

7,5

7,5

% UCI

15,5%

18.2%

14.8%

6.8%

6.8%

Taxa noves UCI

2,7

3,0

1,1

1,9

1,9

BLOC II

Taula 2. Indicadors de risc i classificació per nivell d'alerta sanitària de la comunitat autònoma i de cada illa a data 1, 10 i 20 de desembre
de 2021.
Podem observar que Mallorca i Eivissa, han triplicat en vint dies la seva incidència acumulada a catorze dies —de fet Eivissa, l'ha més que
duplicada en els deu darrers dies— mentre que Menorca s'ha apropat a la duplicació de la seva incidència dins d'aquest termini, si bé tot
partint d'una situació epidemiològica pitjor que la de la resta d'illes. Només Formentera sembla trobar-se fora de una situació d'especial risc,
si bé la dinàmica que presenta en aquests 20 dies ha generat un augment de més d'un noranta per cent de la seva incidència.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

En conseqüència i d'acord amb el quadre d'Indicadors per a la valoració de risc i nivells d'Alerta de transmissió de COVID-19, del document
«Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19», aprovat per la Comissió Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut (CISNS) en la sessió de 24 de novembre de 2021, escau de bell nou revisar els nivells d'alerta sanitària que són aplicables
en cada una de les illes, la qual cosa determinarà el contingut de les mesures de prevenció i contenció de la COVID-19 que hi són aplicables.
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En aquest sentit, l'informe del Comitè Autonòmic de Malalties Infeccioses de 21 de desembre de 2021 s'ha emès d'acord amb el document
«Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19», aprovat per la Comissió Interterritorial del Servei
Nacional de Salut (CISNS), que estableix que s'ha de posicionar un territori en un nivell d'alerta que es correspon amb el seu nivell de risc
d'acord amb l'anàlisi d'indicadors de risc, de manera que es classifica un territori en el màxim nivell d'alerta en què es compleixin les
condicions següents:
Almenys dos indicadors del bloc I es troben en aquell nivell de risc o superior.
Almenys un dels indicadors del bloc II es troba en aquell nivell de risc o un de superior.
El bloc II està integrat per dos indicadors d'hospitalització general i per dos indicadors d'UCI, i s'ha de tenir en compte per a la determinació
del nivell l'indicador que presenti el màxim d'entre els dos indicadors d'hospitalització general i d'entre els dos d'UCI.
A més, el nivell resultant no pot ser inferior en més d'un nivell del risc marcat per l'indicador d'ocupació d'UCI, ni en més de dos nivells per
sota del marcat pel bloc I en el seu conjunt.
També disposa el document esmentat que “En situacions amb un risc de transmissió elevat, en les quals es detecti un empitjorament brusc de
la situació epidemiològica (ex. un augment ràpid de la taxa d'incidència en una setmana) es podrà establir el nivell d'alerta valorant
únicament els indicadors d'un dels blocs, tenint-se en compte el valor més alt de qualsevol d'ells, valorant a més la tendència de la situació
epidemiològica. Així mateix, davant situacions especials en les quals es detecti un risc específic, les CA podran prendre la decisió d'elevar de
manera ràpida el nivell d'alerta per a un determinat territori»

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

Examinats tots aquest factors,l'informe esmentat conclou:
«Durant el mes de desembre s'està observant un molt fort increment en els indicadors relatius a incidència i positivitat a totes les
illes, amb l'excepció de Formentera, on el creixement de la corba de contagis és molt més moderada. En el cas de Mallorca i
Menorca, aquest fet s'ha traduït en un marcat augment en els indicadors d'ocupació hospitalària a planta i UCI, mentre que a Eivissa
el creixement dels indicadors hospitalaris és també més moderat, malgrat es pugui preveure una evolució semblant si la incidència
persisteix en la seva tendència fortament ascendent. Cal destacar que ha estat en els darrers dies quan els contagis han crescut de
forma més significativa a l'illa d'Eivissa (s'ha passat d'una IA14 de 273 casos per 100.000 habitants, el que correspon a un risc mitjà,
el 20 de desembre, a una IA14 de 609 el 20 de desembre, corresponent a un risc molt elevat), recordant, a més, el ja conegut
decalatge d'aproximadament 15 dies entre la corba de casos i la corba d'hospitalitzacions.
A l'illa de Menorca, els indicadors d'incidència han seguit augmentant, de forma més lenta que en les setmanes anteriors, situant-se
en nivells de risc molt elevat (equivalent a nivell 4), mentre que l'ocupació a UCI s'ha mantingut, quedant just per davall del llindar
de risc elevat (15%) i l'ocupació a planta s'ha més que duplicat. Però en valorar aquestes dades s'ha de prendre en consideració que,
des del 18 de novembre, l'Àrea de Salut de Menorca ha hagut de derivar fins a 6 pacients a hospitals d'Eivissa i Mallorca o de l'àmbit
privat de l'illa per falta de llits, i que l'activitat quirúrgica ordinària de l'Hospital Mateu Orfila es va haver de reduir al 50% des del 29
de novembre fins al 13 de desembre. Per tant, aquesta situació indica que s'ha de mantenir a aquesta illa en el nivell d'alerta sanitària
3, i amb una vigilància molt propera de la situació per si s'ha d'incrementar al nivell d'alerta sanitària 4 per evitar que es produeixi
una situació tal que posi en perill l'activitat quirúrgica urgent.
En quant a Eivissa, els indicadors referents al bloc I es troben situats en nivells d'alerta 4, mentre que els indicadors del bloc II es
troben situats en nivells d'alerta dos. L'empitjorament de la situació epidemiològica a aquesta illa ha estat sobtat i mostrant una
velocitat de canvi extremadament elevada: així, si bé la IA7 era de 191,0 casos per 100.000 habitants el dia 10 de novembre, ens
trobam que a data 20 de desembre aquest indicador s'ha vist pràcticament duplicat fins a 364,2, passant a ser, així, l'illa amb la major
incidència a 7 dies, fet que fa preveure un ràpid empitjorament de la situació hospitalària en els propers dies. A mode d'exemple, cal
recordar la situació que va experimentar aquesta illa durant l'hivern 20-21: malgrat presentar inicialment una millor evolució que la
resta de les illes (a data 20 de desembre de 2020, Eivissa presentava una IA7 de 74 casos per 100.000 habitants, per 326 casos per
100.000 habitants en el cas de Mallorca), a data 12 de gener la I7 ja es trobava en 628 casos per 100.000 hab, duplicant la IA7 de
Mallorca (de 307), i a finals de mes la IA14 ja superava els 2.300 punts. Aquesta situació va impactar de forma greu als hospitals de
la illa (es fa necessari tornar a insistir en què els indicadors d'hospitalització, per la pròpia evolució temporal de la malaltia, es veuen
afectats per un decalatge de 2-3 setmanes respecte a les incidències). Així, si a data 28 de desembre de 2020 només havia 9 persones
hospitalitzades a planta COVID a Eivissa, només una setmana després, dia 4 de gener, aquesta xifra s'havia duplicat fins a 20; l'11 de
gener ja superaven els 30 pacients ingressats a planta, i el 21 de gener es superaven els 100 pacients ingressats. Dia 29 de gener la
situació crítica de saturació dels hospitals de l'illa va requerir del trasllat de pacients crítics a Mallorca . A la valoració del nivell de
risc de l'illa d'Eivissa es fa necessari contemplar també el fet que aquesta illa presenta la major densitat demogràfica de la Comunitat
Autònoma (fet que ha contribuït, certament, a que hagi estat de forma repetida la illa de l'arxipèlag amb una major afectació durant
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aquesta pandèmia), així com el risc afegit de ser la illa que presenta una menor cobertura vacunal, tant a nivell de cobertura per pauta
completa com per dosi addicional (Menorca, pauta completa 87%, dosi addicional 64,3%; Eivissa, pauta completa 80%, dosi
addicional 58%).
En aquest punt és important recordar que el document “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de
COVID-19”, aprovat per la Comissió Interterritorial del Servei de Salut (CI-SNS) estableix que: “En situaciones con un riesgo de
transmisión elevado, en las que se detecte un empeoramiento brusco de la situación epidemiológica (ej. un aumento rápido de la
tasa de incidencia en una semana) se podrá establecer el nivel de alerta valorando únicamente los indicadores de uno de los
bloques, teniéndose en cuenta el valor más alto de cualquiera de ellos, valorando además la tendencia de la situación
epidemiológica. Asimismo, ante situaciones especiales en las que se detecte un riesgo específico, las CC.AA podrán tomar la
decisión de elevar de forma rápida el nivel de alerta para un determinado territorio.” A més, també es contempla que la decisió
final de quin nivell d'alerta s'assigna al territori avaluat es pot modular també amb la tendència ascendent de l'indicador i la seva
velocitat de canvi, així com amb una avaluació qualitativa que inclogui la capacitat de resposta, les característiques
socio-econòmiques, demogràfiques i de mobilitat del territori avaluat i que en el cas que existeixi un conflicte per la coexistència
d'indicadors de diferents nivells, s'aplicarà el nivell més restrictiu a l'hora d'establir el nivell d'alerta.
És evident que les Illes Balears s'enfronten, durant les properes setmanes, a una situació epidemiològica molt complicada, amb
amenaces com l'aparició de la variant òmicron a la qual acompanyen importants incerteses referents a la seva capacitat d'escapar la
protecció de la vacuna així com de la seva capacitat de produir reinfeccions, junt amb un període de màxim contacte social com és el
Nadal. Tots aquests factors, valorats de forma conjunta, fan que es consideri que l'illa d'Eivissa s'ha de situar en nivell d'alerta
sanitària 3.
Així doncs, a data 20 de desembre de 2021, Menorca, Mallorca i Eivissa es troben en nivell d'alerta sanitària 3, i Formentera es troba
en nivell d'alerta sanitària 2.»
III
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Així doncs, i pel que fa a les modificacions del Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per
l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021, únicament es considera convenient una modificació del seu text consistent en exigir
que es duguin a terme controls físics d'aforament en tota casta d'esdeveniments que s'enquadren habitualment dins del marc de festes populars
que es duen a terme arreu de les illes.
Quan s'apropen uns dies festius especialment propicis per a les concentracions de gen, que vendran seguides per algunes de les festivitats
populars més esteses arreu de les illes, també caracteritzades ben sovint, per la celebració d'actes multitudinaris a espais que habitualment
resten abarrotats en el moment de la seva celebració. L'exigència de l'establiment de controls de cabuda, que permetin mantenir un mínim de
distància de seguretat entre els assistents, és una mesura comprensible en el marc de situacions de risc epidemiològic alt o molt alt, és a dir de
territoris declarats en nivell d'alerta 3 o superior, moments en els quals les incidències són especialment altres — i en conseqüència ho és el
nombre de persones contagiades assimptomàtiques— i les possibilitats de contagi augmenten obertament. Així mateix resulta allò més adient
establir un seguit de mesures específiques per tipologies de festivitats, incidint en determinats aspectes de la seva organització, que permetin
garantir una celebració més segura per a tots els assistents.
Per tot això, el Consell de Govern, com a responsable màxim de la política sanitària a les Illes Balears, a proposta de la consellera de Salut i
Consum, en la sessió de dia 23 de desembre de 2021 adoptà l'Acord següent:
Primer. Disposar que des de la publicació d'aquest Acord fins a les 24.00 hores del dia 31 de gener de 2022, llevat que es revisin abans, són
aplicables a les Illes Balears els nivells d'alerta sanitària següents:
- A l'illa de Mallorca, el nivell d'alerta sanitària 3.
- A l'illa de Menorca, el nivell d'alerta sanitària 3.
- A l'illa d'Eivissa, el nivell d'alerta sanitària 3.
- A l'illa de Formentera, el nivell d'alerta sanitària 2.
Segon. Afegir un punt 14 a l'apartat III de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 pel qual s'estableixen els
nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i
Coordinació Front a la COVID-19, amb la redacció següent:
«14. mesures aplicables a Festes Populars en territoris en nivell d'alerta sanitària 3 o superior
- Quan un territori es trobi en nivell d'alerta sanitària 3 o superior, s'hauran d'establir controls d'aforament per l'accés a tots els
actes duts a terme a espais oberts o a l'aire lliure, com berbenes, concerts, ballades populars, sopars a la fresca o similars, associats
a la celebració de festes populars qualsevol sia la denominació específica que se'ls doni a uns i altres. Si l'espai no té establert un
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capacitat màxima o aforament determinat, aquest s'ha de calcular tenint en compte la disponibilitat d'un mínim de quatre metres
quadrats per persona.
Específicament s'hauran d'observar les mesures següents:
a) Foguerons
- No es podran organitzar torrades, ni habilitar zones destinades al consum d'aliments i begudes
- Les activitats de ball (ballades populars) que es puguin dur a terme en qualsevol esdeveniment, s'han de fer amb ús
obligatori de mascareta i en espais delimitats.
b). Celebracions religioses
-Les celebracions religioses han de respectar en tot moment l'aforament màxim dels llocs de culte.
-Els participants han de romandre asseguts i fent ús de la mascareta.
-L'entrada i la sortida del lloc de culte s'ha de realitzar de forma ordenada i evitant fer-ho pel mateix accés o sortida.
c) Colcades Reis, passa-carrers, beneïdes
S'ha de procurar que el públic assistent a aquestes activitats (participen de manera estàtica) ho faci mantenint la
distancia de seguretat. Per això, s'han d'aplicar mesures que facin possible un major esponjament de l'espai on es
realitzen. Es recomana ampliar els recorreguts i /o ampliar les zones on es desenvolupen aquestes activitats per
evitar aglomeracions de persones.
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d). Esdeveniments multitudinaris populars com ball de dimonis, captes de dimonis, o concerts lligats a festes populars o cap
d'any
- Aquests esdeveniments s'han de realitzar en espais delimitats i garantint el control d'accés per tal de que es
respecti l'aforament, i sense que en cap cas s'hi pugui accedir amb begudes o menjar.
- L'entrada i la sortida s'ha de realitzar de forma ordenada i evitant fer-ho pel mateix accés o sortida.
- El públic assistirà assegut.
- S'ha de procurar la distància màxima possible entre els assistents a l'esdeveniment.
- És obligatori l'ús de mascareta, encara que l'esdeveniment es dugui a terme a l'aire lliure.
- Es poden dur a terme esdeveniments i activitats amb l'assistència d'un màxim del 80 % de la cabuda de l'espai en
espais tancats i del 100 % de la cabuda en espais a l'aire lliure.
-En cap cas es podran habilitar zones destinades al consum de begudes o aliments.»
Tercer. Aprovar el Text consolidat, annexat a aquest Acord, del Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la
COVID-19, que es va aprovar mitjançant l'annex I de l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021, pel qual s'aprovà el Pla de
Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la
COVID-19 en els Serveis Socials, i s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes.
Quart. Notificar aquest Acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears, així com a la direcció operativa del Pla Territorial de Protecció
Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PLATERBAL) per a la transició cap a una nova normalitat derivada de la situació
d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19.
Cinquè. Fer constar que corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als ajuntaments, en l'àmbit de les
seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control del compliment correcte de les obligacions que preveu aquest Acord, per
tal de garantir-ne l'efectivitat. A aquest efecte, les administracions esmentades poden sol·licitar la col·laboració dels cossos i forces de
seguretat de l'Estat. L'incompliment de les mesures es pot sancionar de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de salut pública.
Sisè. Comunicar a la Direcció de l'Advocacia aquest Acord a fi que, si ho considera oportú, el presenti davant l'òrgan judicial competent a
l'efecte que estableix l'article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Setè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Vuitè. Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan
que el dicta, en el termini d'un mes comptador des que es publiqui, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
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procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, alternativament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des que es publiqui,
de conformitat amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 23 de desembre de 2021
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La secretària del Consell de Govern
Mercedes Garrido Rodríguez
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ANNEX
Text consolidat del Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per
Fer Front a la COVID-19, que es va aprovar mitjançant l’annex I de l’Acord del
Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021
ANNEX 1
Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la COVID-19
I. Mesures generals
1. Mesures de cautela i protecció
Tots els ciutadans han de respectar les mesures de seguretat i higiene que
estableixen les autoritats sanitàries per prevenir la COVID-19 i han d’adoptar les
mesures necessàries per evitar la generació de riscs de propagació de la malaltia, així
com l’exposició pròpia a aquest risc.
Es pot suspendre qualsevol activitat que, a judici de l’autoritat competent,
pugui suposar un risc de contagi per les condicions en què es desenvolupi.
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S’han d’adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades
en els aspectes següents:
-

-

-

La vacunació contra la COVID-19.
La higiene freqüent de mans.
La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se
la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la
cara, el nas i els ulls).
El manteniment de grups de convivència habitual tan estables com sigui
possible, i la minimització dels contactes socials diaris per evitar la
multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
La distància física interpersonal de seguretat.
L’ús de mascareta.
La preferència dels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

2. Distància interpersonal i ús obligatori de la mascareta
Amb caràcter general, s’ha de procurar mantenir una distància interpersonal
d’un metre i mig en els espais públics, amb atenció especial als recintes tancats. Quan
no sigui possible mantenir aquesta distància, s’han d’observar les mesures d’higiene
adequades per prevenir el risc de contagi, i mantenir, en tot cas, la distància
interpersonal màxima possible.
Les persones de més de sis anys han de dur mascareta en tot moment, tant a la
via pública com en espais a l’aire lliure — llevat que en aquests casos puguin mantenir
una distància interpersonal amb altres de no convivents d’1,5 metres, si bé es
recomana a la ciutadania dur-la posada també en aquests indrets en tot moment—
com també en espais tancats d’ús públic o a les zones d’atenció al públic d’edificis, tant
de titularitat pública com privada, quan es pugui concórrer en el mateix espai amb
altres persones no convivents, amb les excepcions que s’assenyalen en els paràgrafs
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següents, així com en els supòsits que preveu l’article 6.2 de la Llei 2/2021, de 29 de
març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.
Als efectes del que indica el paràgraf anterior, s’entén que no és possible
garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal d’almenys 1,5
metres en els esdeveniments multitudinaris, incloent-hi els que es duen a terme a l’aire
lliure, i, per tant, és obligatori l’ús de la mascareta en aquestes situacions. Aquesta
obligatorietat s’aplica també als espais de realització de fires, mercats a l’aire lliure i
festes populars.
L’ús de la mascareta és també obligatori en els serveis de transport públic
terrestre de viatgers en tots els àmbits, així com en el transport marítim de passatgers
de caràcter turístic o recreatiu. En els transports privats particulars i privats
complementaris de persones és obligatori l’ús de la mascareta, excepte quan la
totalitat dels ocupants del vehicle siguin convivents.
L’ús de la mascareta és obligatori en els centres de treball, tant si són de
titularitat pública com privada, sempre que es concorri amb altres persones en el
mateix espai, amb l’excepció dels espais oberts a l’aire lliure, en els quals s’ha de
garantir la distància interpersonal d’un metre i mig entre els treballadors, i només
quan l’activitat suposi un esforç físic intens o moderat. En qualsevol cas, és obligatori
utilitzar-la quan se circula pels espais comuns.
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A més, és obligatori l’ús adequat de la mascareta, és a dir, ha de cobrir des de
part de l’envà nasal fins a la barbeta inclosa.
L’ús de la mascareta no és obligatori durant la pràctica d’activitat física intensa
a l’aire lliure, en competicions esportives individuals o entre equips (incloent-hi els
entrenaments), el desenvolupament d’activitats aquàtiques o l’ús d’instruments
musicals de vent. S’equiparen a l’exercici d’esport individual les activitats que suposin
un esforç físic de caràcter no esportiu, a l’aire lliure i de forma individual, mantenint,
en tot cas, la distància mínima d’1,5 metres amb altres persones que no siguin
convivents. També s’exceptua d’aquesta obligació el moment de consumir aliments i
begudes, però no durant els temps d’espera ni en la sobretaula posterior. Així mateix,
tampoc no és obligatori usar-la en els espais naturals o a l’aire lliure fora dels nuclis
de població, ni a les platges i les piscines, sempre que l’afluència de persones en
aquests espais permeti mantenir-hi la distància interpersonal.
Així mateix, de conformitat amb l’article 6.2 de la Llei 2/2021, de 29 de març,
l’obligació de l’ús de la mascareta que preveuen els paràgrafs anteriors no és exigible
a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es
pugui veure agreujada per l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de
discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per llevar-se la mascareta o bé
presentin alteracions de conducta que en facin inviable la utilització. Aquestes
circumstàncies es poden acreditar mitjançant una declaració responsable signada per
la persona que pateix aquestes patologies o els seus representants legals, formulada
en els termes i sotmesa a les exigències del que disposa l’article 69.1 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tampoc no és exigible en els supòsits de força major o situació de necessitat, o quan
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per la mateixa naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta hi sigui incompatible
d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.
-

S’entenen per activitats incompatibles amb l’ús de la mascareta, les següents:
o
o
o

El bany a la mar o en altres zones de bany; així com a piscines, a
l’exterior o cobertes.
La pràctica d’esport en el medi aquàtic, sigui aquest natural o artificial.
Els períodes de descans abans o després del bany o la pràctica d’esport
en el medi aquàtic o a l’entorn d’aquest espai.

Així mateix, s’entenen per activitats incompatibles amb l’ús de la mascareta, i
se’n dispensa l’ús obligatori per als col·lectius següents i només mentre es dugui a
terme l’activitat que motiva la incompatibilitat amb l’ús de la mascareta:
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o

o
o
o
o
o
o

Actors i figurants de teatre i produccions audiovisuals. S’hi consideren
incloses també les persones a les quals, tot i que no pertanyen a
aquests col·lectius professionals, s’ha d’enregistrar la seva imatge per a
una producció audiovisual professional, com ara el cas de reportatges
documentals i similars.
Ballarins.
Artistes de circ.
Titellaires.
Els músics instrumentites de vent.
Models fotogràfics.
Oradors que intervinguin en llocs tancats d’ús públic durant l’ús de la
paraula, els quals han de mantenir, com a mínim, la distància de
seguretat interpersonal.

Es recomana usar la mascareta en els espais oberts o tancats privats quan hi
hagi reunions o una possible confluència de persones no convivents, encara que es
pugui garantir la distància de seguretat.
El tipus de mascareta que s’ha d’utilitzar no ha d’estar proveïda de vàlvula
exhalatòria, excepte en els usos professionals per als quals aquest tipus de mascareta
pot estar recomanada.
3. Vacunació contra la COVID-19
- Es recomana a tota la població la vacunació contra la COVID-19, especialment a les
persones vulnerables, a les que treballen amb població vulnerable i a les que
participen en activitats grupals.
- Es recomana que les persones majors de 12 anys participants en activitats que
presenten un risc més elevat per a la transmissió de la COVID-19 (com, per exemple,
noces i altres celebracions, esdeveniments multitudinaris, activitat esportiva en
instal·lacions cobertes, activitat esportiva d’equip i/o amb contacte físic) compleixin
una d’aquestes condicions:
- Estar vacunades amb pauta completa.
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- Sotmetre’s a una prova de detecció d’infecció activa tipus PCR, TMA o PRAg
amb resultat negatiu dins les 72 hores precedents a l’esdeveniment en el cas de
PCR i TMA o 48 hores precedents a l’esdeveniment en el cas de PRAg.
- Haver patit la malaltia en els sis mesos anteriors.
- Es recomana que en els esdeveniments, públics o privats, es designi una persona
perquè posi a disposició dels assistents la informació oportuna en matèria de
normativa i mesures de seguretat aplicables, com també de recollir les dades de
contacte que voluntàriament li facilitin els assistents per garantir una traçabilitat
adequada d’eventuals brots.
- Pel que fa a aquest Pla, es considera que una persona ha estat vacunada amb pauta
completa una vegada han transcorregut 14 dies des que va rebre la segona dosi o, si
s’escau, la dosi única per al cas de les vacunes monodosi o per a les persones que
només n’han de rebre una sola dosi perquè han superat prèviament la COVID-19.
4. Consum de tabac i assimilats
Es prohibeix el consum de tabac a la via pública o en espais a l’aire lliure d’ús públic
quan no es pugui assegurar el manteniment d’una distància mínima de dos metres
amb altres persones, així com quan s’estigui en moviment. Es prohibeix, també, el
consum de tabac a les terrasses d’establiments d’ús públic o espais similars.
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Aquesta limitació és també aplicable a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de
tabac, pipes d’aigua, xixes o semblants.
5. Realització de proves de detecció del SARS-CoV-2 a grups específics
En el cas que es produeixi un brot epidèmic de COVID-19, s’ha de valorar la realització
de cribratges amb proves de diagnòstic d’infecció activa (PDIA) a les poblacions de risc
i potencialment exposades (per exemple, residents en centres de serveis socials de
tipus residencial, barris amb transmissió comunitària, centres educatius, centres
laborals, blocs d’habitatges afectats, col·lectius vulnerables, etc.).
6. Mesures d’higiene i prevenció exigibles en totes les activitats
Amb caràcter general, es permet la utilització del 100 % de la capacitat
màxima dels establiments, locals o serveis oberts al públic. Si la instal·lació o espai en
la instal·lació no disposa d’una capacitat màxima autoritzada, i sempre que aquest
Pla no ho especifiqui d’una altra manera, s’ha de calcular tenint en compte la
disponibilitat d’un mínim de quatre metres quadrats per persona.
Els establiments, les instal·lacions i els locals han d’exposar al públic a l’entrada
dels establiments la capacitat màxima en nombre de persones, la qual ha d’incloure
els treballadors, i han d’assegurar que aquesta capacitat i la distància interpersonal es
respecten. Així mateix, s’ha d’exposar al públic l’horari d’obertura, l’obligatorietat
d’observar la distància mínima interpersonal i l’obligatorietat d’usar la mascareta, si
escau.
-

L’organització de la circulació de les persones i la distribució d’espais ha de
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procurar el manteniment de la distància de seguretat interpersonal. En la mesura que
sigui possible, s’han d’establir itineraris per dirigir la circulació de clients i usuaris per
evitar aglomeracions en determinades zones, tant a l’interior com a l’exterior, i
prevenir el contacte entre ells. Quan es disposi de dues o més portes, se n’ha d’establir
un ús diferenciat per a l’entrada i la sortida, per tal de reduir el risc de formació
d’aglomeracions. S’han d’organitzar les entrades i sortides a establiments, activitats i
esdeveniments per tal d’evitar aglomeracions de persones en els accessos.
S’ha d’assegurar que tots els treballadors tenguin permanentment a disposició
seva en el lloc de feina aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb
activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de
mans. Així mateix, quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal
d’un metre i mig, s’ha d’assegurar que els treballadors disposin d’equips de protecció
adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal ha d’estar format i informat
sobre les mesures de protecció i higiene front a la COVID-19, així com de l’ús correcte
dels equips de protecció.
El que disposa el paràgraf anterior és aplicable també a tots els treballadors
d’empreses que presten serveis en els centres, entitats, locals o establiments als quals
és aplicable aquest Pla, ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.
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Els establiments i serveis oberts al públic han de disposar, a l’entrada, de
solució hidroalcohòlica per a l’ús per part dels clients o usuaris.
- En el cas que en un esdeveniment, activitat o establiment es presti algun tipus de
servei d’hoteleria i restauració, aquest servei s’ha d’ajustar al que preveuen les
condicions per a la prestació del servei en els establiments d’hoteleria i restauració
que disposi aquest Pla per al nivell d’alerta sanitària corresponent. En particular, el
consum de begudes i/o aliments en establiments i espais oberts al públic o en
esdeveniments s’ha de fer sempre d’asseguts i mantenint la distància de seguretat
interpersonal amb altres persones o grups de persones no convivents. Es permet la
realització de càterings i/o còctels amb consum dempeus al voltant d’una taula, i no es
permet la deambulació entre taules mentre s’estigui consumint.
- Les activitats de ball que es puguin dur a terme en qualsevol esdeveniment, activitat
o establiment obert al públic en què aquesta activitat no estigui expressament
prohibida s’han de fer amb ús obligatori de mascareta i en espais delimitats i separats
de les zones destinades al consum de begudes i aliments, que han d’operar d’acord
amb les condicions previstes per als establiments d’hoteleria i restauració.
7. Mesures de ventilació d’espais i promoció d’ús dels espais a l’aire lliure
-

S’ha de prioritzar l’ús d’espais a l’aire lliure per fer les activitats.

Les administracions públiques han de dur a terme actuacions per promocionar
i facilitar l’ús dels espais a l’aire lliure per part de la ciutadania.
En els espais tancats d’ús públic s’han de dur a terme tasques de ventilació
periòdica en les instal·lacions, incloent-hi els mitjans de transport, com a mínim de
manera diària i durant el temps necessari per permetre la renovació de l’aire.
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En relació amb els sistemes de ventilació i climatització mecànica en edificis i
locals, s’han de seguir les mesures establertes en el document tècnic «Evaluación del
riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y
recomendaciones», disponible a la pàgina web del Ministeri de Sanitat.
Per verificar que la ventilació és suficient, es recomana l’ús de mesuradors de
CO2. La concentració de CO2 no ha de superar en cap moment les 800 ppm. En cas que
se superin, s’ha d’incrementar la ventilació o disminuir la cabuda fins que se situï per
sota d’aquest indicador.
En el cas dels tipus d’establiments següents, és obligatori l’ús de mesuradors de
CO2, que han d’estar col·locats en llocs visibles per al públic, i els titulars o explotadors
dels locals n’han d’assegurar la ventilació correcta:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

o
Establiments de restauració i d’entreteniment.
o
Locals d’oci nocturn.
o
Locals de jocs i apostes.
o
Centres recreatius per a gent gran.
o
Sales de musculació i d’activitats dirigides en instal·lacions esportives.
o
Acadèmies de ball.
o
Centres comercials i grans establiments comercials.
o
Establiments en què es permeti el consum de begudes i/o aliments per part del
públic.
En el cas d’espais en què no es pugui aconseguir el nivell de ventilació exigit, es
pot optar per equips purificadors d’aire fixos o portàtils amb filtres d’alta eficàcia
HEPA de qualificació igual o superior a H13, que han de proporcionar un cabal d’aire
net suficient per a, almenys, cinc renovacions per hora de tot l’aire de l’espai. Aquests
equips s’han d’instal·lar de manera que puguin arribar a tots els punts del local.
Les administracions públiques han d’assegurar la ventilació correcta dels
espais que són competència seva, i han de promoure, si escau, la instal·lació de
mesuradors de CO2.
8. Mesures relatives a emergències i protecció civil
Les activitats o instal·lacions que hagin de disposar de pla d’autoprotecció d’acord
amb la normativa de protecció civil han d’incloure en l’inventari l’anàlisi i l’avaluació
de riscs del pla el risc sanitari provocat pel risc epidemiològic.
La incorporació de l’avaluació del risc esmentat comporta l’adaptació del pla en tots
els aspectes que assenyala l’annex II del Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel
qual s’aprova la Norma bàsica d’autoprotecció dels centres, establiments i
dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència.
9. Control de l’aplicació de les mesures previstes en aquest Pla
Els serveis d’inspecció municipals, insulars i autonòmics, com també la policia local, en
l’àmbit de les seves competències, sens perjudici de la sol·licitud eventual de
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col·laboració a les forces i els cossos de seguretat de l’Estat, són els encarregats de
vigilar el compliment de les mesures que recull aquest Pla, mentre que la instrucció
dels procediments sancionadors que pertoquin correspon a les autoritats competents
d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en coordinació amb les
conselleries competents per raó de la matèria, ha d’exercir les funcions
d’assessorament i informació, i ha d’establir criteris uniformes perquè les policies
locals puguin exercir les funcions de control del compliment de les mesures que
preveu aquest Pla. Els criteris que s’adoptin s’han de comunicar a la Delegació del
Govern a les Illes Balears.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

10. Mesures que requereixin autorització judicial prèvia
Les mesures relatives al desenvolupament de determinades activitats que, per aplicarles, requereixen autorització judicial prèvia, perquè afecten l’exercici de drets
fonamentals o llibertats públiques de les persones, com ara les mesures relatives a
règims de visites a residències de gent gran o de persones amb discapacitat, la
realització obligatòria de proves de detecció d’infecció activa de SARS-CoV-2 al
personal o usuaris de centres sanitaris o sociosanitaris o com també les mesures que
puguin suposar l’exigència de l’acreditació documental per part dels ciutadans del
compliment de certes condicions personals per accedir a determinats espais o
establiments o per desenvolupar determinades activitats com ara acreditar una pauta
de vacunació completa o haver passat la malaltia en determinats terminis o haver-se
fet una PDIA immediatament abans de l’activitat, o qualsevol altra susceptible de
suposar una limitació o restricció de l’exercici d’aquells drets o llibertats, s’han de regir
per allò que disposin en cada moment els actes administratius que hagin estat
sotmesos a autorització judicial i en els termes en què aquesta, si s’escau, hagi estat
atorgada.
11. Mesures relatives als centres educatiu no universitaris
En els centres docents públics o privats que imparteixen els ensenyaments que preveu
l’article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i els centres d’educació
especial són aplicables les indicacions que estableixen les autoritats sanitàries i
educatives en la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i
de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les
mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i
funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als
centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
durant el curs 2021-2022 (BOIB núm. 76 de 8 de juny), modificada per la Resolució
conjunta de 10 de setembre de 2021 (BOIB núm. 128 de 16 de setembre) i per la
Resolució conjunta d’1 d’octubre de 2021 (BOIB núm. 137, de 7 d’octubre), així com les
que es puguin dictar amb posterioritat.
12. Condicions per al control de la certificació COVID
1.El document que permet l’accés a determinats establiments i instal·lacions, en
aplicació de les condicions contingudes a l’Acord del Consell de Govern de 20 de
setembre de 2021 pel qual s’estableixen condicions excepcionals en el règim de
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visites i sortides en els serveis socials de tipus residencial, habitatges supervisats per
a gent gran, persones en situació de dependència i persones amb discapacitat o a
l’Acord del Consell de Govern de dia 29 de novembre, pel qual s’estableixen mesures
temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments en
funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats com a mesures
temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19
i, si n’és el cas, les seves respectives pròrrogues, i eventualment aquells altres
acords que puguin disposar l’ús del document esmentat a altres àmbits, és un
document acreditatiu emes per qualsevol organisme certificat de la Unió Europea
que conté un codi QR i que es pot descarregar a la pàgina web de l’Ibsalut
https://www.ibsalut.es/certificatcoviddigitaleu
2. La certificació que permet l’accés a determinats establiments i instal·lacions, en
aplicació de les condicions contingudes en els acords del Consell de Govern que
s’esmenten en l’incís anterior, es considera un requisit d’admissió i el control s’ha de
dur a terme d’acord amb les condicions següents:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

a) Les persones que pretenen accedir als establiments o instal·lacions per
al qual el Certificat Covid Digital s’ha establert com a requisit d’admissió,
l’han de presentar, a l’entrada, juntament amb el DNI o altre document
d’identificació personal.
b) Els responsables dels establiments o instal·lacions afectades per
aquestes condicions han de disposar de personal, a la seva entrada, per
dur a terme el control d’accés. De forma visible a l’entrada d’aquests
establiments i si n’és el cas, de les seves terrasses cobertes, s’hauran de
disposar panells, cartelleria o retolació indicativa del seu aforament.
c) La validació del certificat només indicarà que la persona es troba en
alguna de les circumstàncies que permeten l’accés, establertes en el punt
tercer de l’Acord del Consell de Govern de dia 29 de novembre, sense
especificar quina és la circumstància concreta en cada cas.
d) Del control per exhibició no es poden desprendre ni tractar cap de les
dades exhibides ni en pot quedar cap tipus de registre.
e) El resultat de la verificació mitjançant l’aplicatiu només pot ser visible
per la persona que ho verifica i per la persona que ho exhibeix.
f) El control es pot dur a terme per mitjà de l’aplicatiu
https://verificacovid.ibsalut.es. Aquest aplicatiu no suposa tractament de
dates de caràcter personal.
g) Per a consultes sobre el funcionament de l’aplicatiu, es posa a
disposició dels establiments que realitzen el control el telèfon 97122.00.04 i a la pàgina de l’Ibsalut
https://www.ibsalut.es/certificatcoviddigitaleu
Per a la resta de dubtes sobre la obtenció del Certificat Covid Digital
poden consultar la pàgina web de l’Ibsalut
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https://www.ibsalut.es/certificatcoviddigitaleu
3. S’encomana al Servei de Salut de les Illes Balears la implantació i el manteniment i
suport de l’aplicatiu a què es fa referència en aquest apartat.»
II. Mesures específiques en els territoris en nivell d’alerta sanitària 0
- En els territoris en nivell d’alerta sanitària 0, és aplicable l’apartat I de mesures
generals d’aquest Pla.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

- A més, en el nivell d’alerta sanitària 0 s’han d’aplicar les mesures específiques
següents:
•

En el cas d’espectacles públics o esdeveniments multitudinaris de qualsevol
tipus és obligatori l’ús de la mascareta encara que es duguin a terme en espais
a l’aire lliure. Si l’esdeveniment implica l’assistència de públic dret, s’han
d’establir sectors independents d’un màxim de 1.000 persones, respectant en
tot moment les normes de seguretat i evacuació. S’ha de designar un punt
d’accés a cada sector amb serveis independents.

•

Durant el desenvolupament d’esdeveniments de qualsevol tipus, el consum
d’aliments i/o begudes s’ha de fer sempre d’asseguts i mantenint la distància
de seguretat amb altres persones o grups de persones no convivents. Es
permet la realització de càterings i/o còctels amb consum dempeus al voltant
d’una taula, i no es permet la deambulació entre taules mentre s’estigui
consumint.

•

A les sales de musculació i sales d’activitats dirigides és obligatori l’ús de
mascareta, tant per al personal monitor com per a qui du a terme l’activitat
esportiva, sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’un
metre i mig.

•

A les activitats que es duguin a terme a les acadèmies de ball, és obligatori l’ús
de mascareta, tant per al personal monitor com per a qui du a terme l’activitat,
sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’un metre i mig.

•

En els serveis socials de tipus residencial, són aplicables les mesures
específiques corresponents que es determinin mitjançant un acord del Consell
de Govern específic per a aquest àmbit.

•

En els centres docents públics o privats que imparteixen els ensenyaments que
preveu l’article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i els
centres d’educació especial són aplicables les indicacions que estableixen les
autoritats sanitàries i educatives en la Resolució conjunta del conseller
d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de
juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció,
contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris
de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (BOIB
núm. 76 de 8 de juny), modificada per la Resolució conjunta de 10 de setembre
de 2021 (BOIB núm. 128 de 16 de setembre) i per la Resolució conjunta d’1
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d’octubre de 2021 (BOIB núm. 137, de 7 d’octubre), així com les que es puguin
dictar amb posterioritat.
•

A les discoteques, sales de festa i sales de ball són aplicables les mesures
específiques corresponents al nivell d’alerta sanitària que pertoqui i que es
determinin mitjançant un acord del Consell de Govern específic per a aquest
àmbit.

•

Els serveis de transport públic de viatgers subjectes a contracte i servei públic
poden ajustar el volum de l’oferta a l’evolució de la recuperació de la
demanda. Les administracions competents poden establir mesures per tal de
garantir un servei suficient i el funcionament correcte.

III. Mesures específiques per als territoris en nivell 1 o superior
1. Mesures relatives a les condicions en què s’ha de dur a terme l’activitat
esportiva
És obligatori l’ús de mascareta a les sales de musculació i sales d’activitats
dirigides, tant per al personal monitor com per a qui du a terme l‘activitat esportiva.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

La pràctica d’esports d’equip i de contacte es pot fer amb possibilitat de
contacte físic, complint les capacitats establertes per a la instal·lació, així com les
condicions següents:
- Esports de camp: grups d’entrenament estables de com a màxim 30
persones.
- Esports de pista: grups d’entrenament estables de com a màxim 20
persones.
- Esports de contacte: grups d’entrenament estables de com a màxim 10
persones.
Les competicions esportives d’esports d’equip i de contacte han de comptar
amb un protocol aprovat per part de la Conselleria d’Afers Socials i Esports. Els
organitzadors també es poden acollir al protocol federatiu aprovat de la modalitat
esportiva respectiva.
Excepcionalment, els esportistes federats, a partir de 10 anys, poden entrenar i
competir fora del seu grup estable si són convocats per una selecció balear, o si el club
justifica de manera oportuna la necessitat de canviar de grup. En aquest cas, s’han de
seguir les indicacions de les autoritats competents per raó de la matèria.
En la resta d’esports en què l’activitat es du a terme amb contacte mitjançant
col·laboració, però sense oposició (natació artística, ball esportiu i activitats
anàlogues), es poden dur a terme entrenaments i competicions en totes les categories
sempre que el grup d’entrenament i competició sigui estable durant tota la
temporada.
Les competicions esportives a l’aire lliure amb una previsió de participació d’un
nombre elevat d’esportistes es poden dur a terme sempre que no superin els 3.000
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participants. En cas que la previsió de participació superi les 3.000 persones, es
requereix l’autorització prèvia de la Direcció General d’Esports sota els criteris de la
Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum.
2. Condicions per a la realització d’esdeveniments culturals i esportius i altres
esdeveniments multitudinaris
-

Es recomana que totes les entrades i seients estiguin degudament numerats.

S’ha de procurar la distància màxima possible entre els assistents a
l’esdeveniment.
És obligatori l’ús de mascareta, encara que l’esdeveniment es dugui a terme a
l’aire lliure.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

A més del compliment general de les mesures d’higiene i prevenció establertes,
en el cas que a les instal·lacions es presti algun tipus de servei d’hoteleria i restauració,
la prestació d’aquest servei s’ha d’ajustar al que preveuen les condicions per a la
prestació del servei en els establiments d’hoteleria i restauració, incloent-hi les
referents a les condicions de ventilació i l’obligatorietat de disposar de mesuradors de
CO2 visibles per al públic. En aquests casos l’ús de la mascareta és obligatori, llevat del
moment precís de la ingesta d’aliments o begudes.
En el cas dels cinemes, circs de carpa i espais similars, es permet el consum
d’aliments i begudes a les butaques de la sala sempre que s’asseguri un radi de
distància de com a mínim un metre i mig entre les persones o entre els grups de
convivents i altres persones o grups. Els espectadors han de dur mascareta protectora,
llevat del moment precís d’ingesta d’aliments o begudes on estigui permès.
En els esdeveniment esportius, tant competicions com entrenaments, el públic
ha de romandre assegut i ha de dur en tot moment la mascareta protectora. Resta
prohibit el consum d’aliments i begudes per part del públic —llevat del consum
d’aigua— excepte a la zona de bar o restaurant que hi pugui haver a les instal·lacions,
activitat que s’ha de dur a terme d’acord amb la normativa aplicable a les activitats de
restauració.
Per als entrenaments, la presència de persones ha de ser d’un màxim de 500
persones en instal·lacions cobertes i 2.500 en instal·lacions descobertes. En el cas de
les competicions esportives d’àmbit autonòmic, estatal o internacional les condicions
de cabudes queden subjectes a allò que acordi el Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut.
En els recintes a l’aire lliure i en altres locals i establiments destinats a
espectacles públics i activitats recreatives, diferents de cinemes, teatres, auditoris, circs
de carpa i espais similars, es poden dur a terme esdeveniments i activitats amb
l’assistència d’un màxim del 80 % de la cabuda de l’espai en espais tancats —cabuda
la qual es podrà incrementar amb l’autorització prèvia de la Direcció General de
Cultura d’acord amb els criteris de la Direcció General de Salut Pública i Participació—,
i del 100 % de la cabuda en espais a l’aire lliure. En tots aquests esdeveniments i
activitats es pot permetre que fins a un màxim de 1.000 persones assisteixin de drets
com a públic a l’esdeveniment. Aquest públic amb entrada de dret ha de dur posada la
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mascareta i no pot consumir begudes alcohòliques dins l’espai delimitat per al públic
de dret per veure l’espectacle. Els organitzadors han de garantir que el públic amb
entrada de públic assegut no pugui accedir a la zona de públic amb entrada de dret i
viceversa. Per tant, les zones destinades al consum de begudes i aliments, que s’han
d’ajustar al que preveuen les condicions per a la prestació del servei en els
establiments d’hoteleria i restauració, han de ser independents per al públic d’assegut
i el públic de dret.
En els espectacles amb música en viu, s’ha de garantir la distància de tres
metres entre els músics i/o vocalistes i el públic.
3. Mesures específiques en agrupacions corals
Les activitats d’assaig o concert de les agrupacions corals s’han de dur a terme
en espais que assegurin un mínim d’1metre per cantaire si aquests duen posada
mascareta del tipus FFP2 i d’1,5 metres si duen mascareta quirúrgica. Aquests grups
han de ser estables i plenament identificables. Es considera que en tenen aquesta
condició les bandes de música, corals i grups de ball popular o en general no
professional.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

Els cantaires han d’emprar com a mínim mascaretes quirúrgiques, si bé és
recomana que facin servir mascaretes del tipus FFP2.
Les actuacions i els assaigs s’han de fer preferentment a l’aire lliure i s’ha
d’assegurar que es respecta en tot moment la distància mínima interpersonal entre els
integrants del cor (d’un metre o d’un metre i mig en funció del tipus de mascareta que
portin), i d’un metre i mig entre els integrants del cor i el públic.
Si les actuacions o assajos tenen lloc en espais interiors, s’ha de mantenir una
distància mínima de tres metres entre els cantaires i els membres del públic i la resta
de components de la banda o orquestra. A més, s’ha d’assegurar que es fa una
ventilació freqüent dels espais utilitzats per als assaigs, amb un mínim d’una pausa
per a ventilació d’espais cada seixanta minuts, llevat dels casos en què es compti amb
un sistema automàtic de renovació d’aire. S’ha d’assegurar també que es ventila
l’espai en acabar l’assaig o actuació abans que s’utilitzi de bell nou.
4. Mesures específiques en bandes de música
Les activitats d’assaig o concert de les bandes de música s’han de dur a terme
en espais que assegurin un mínim d’1,5 metres per instrumentista de vent i d’1 metre
entre la resta d’instrumentistes. Aquests grups han de ser estables i plenament
identificables.
-

Els músics han d’emprar mascaretes, llevat dels instrumentistes de vent.

Les actuacions i els assaigs s’han de fer preferentment a l’aire lliure i s’ha
d’assegurar que es respecta en tot moment la distància mínima interpersonal d’un
metre i mig entre els integrants de la banda de música i entre aquests i el públic.
-

Si les actuacions o assaigs tenen lloc en espais interiors, s’ha de mantenir una
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distància mínima de dos metres entre els músics d’instruments de vent i els membres
del públic i la resta de components de la banda. A més, s’ha d’assegurar que es fa una
ventilació freqüent dels espais utilitzats per als assaigs, amb un mínim d’una pausa
per a ventilació d’espais cada seixanta minuts, llevat dels casos en què es compti amb
un sistema automàtic de renovació d’aire. S’ha d’assegurar també que es ventila
l’espai en acabar l’assaig o actuació abans que s’utilitzi de bell nou.
5. Mesures específiques per als establiments d’entreteniment i restauració que
determina la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears
Els locals i establiments s’han d’acollir a les mesures que es disposen aquí
corresponents a la seva activitat efectiva.
En els establiments on es duguin a terme activitats de restauració i/o consum
de begudes i/o aliments en espais interiors s’ha de parar esment especial a les
mesures de ventilació, d’acord amb el que estableix l’apartat I.8 d’aquest Pla.
Excepte en serveis d’autoservei de restaurants, tant la comanda com el servei
s’han de fer amb els clients asseguts a taula. En els serveis que impliquen còctel i/o
càtering, les persones assistents poden consumir aliments i/o begudes de drets al
voltant d’una taula, i és necessari l’ús de mascareta quan no es consumeixi.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

Es permet el servei i el consum a les barres sempre que hi hagi un mínim d’1,5
metres entre persona o agrupació de clients usuaris.
La disposició física de les taules o agrupacions de taules, tant en espais
interiors com exteriors, ha de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre la
posició de més proximitat entre els seients de dues taules o agrupacions de taules.
El client ha de mantenir en tot moment la distància mínima d’un metre i mig de
separació amb altres clients que no formin part del seu grup de convivència i amb el
personal.
Els treballadors dels establiments han de dur mascareta en tot moment i els
clients només en poden prescindir durant el temps indispensable per a la consumició
de menjar o de begudes.
-

Es permet l’autoservei amb el compliment de les condicions següents:
a) Els circuits de circulació pels bufets han d’estar marcats, i a l’accés hi ha
d’haver dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat
viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat.
b) Els clients s’han d’higienitzar les mans abans de manipular els coberts o
se’ls ha de dotar de guants d’un sol ús o de fulls de paper, o de qualsevol
altre sistema que, actuant de barrera física, minimitzi el risc de
contaminacions creuades.
c) L’establiment ha de canviar els coberts de servir amb molta freqüència.
d) En cap cas no s’admet l’autoservei a la barra per part del client, per la qual
cosa no es poden posar pinxos o tapes a l’abast dels clients, sinó que els ha
de servir el personal de la barra.
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El sistema de gestió de seguretat alimentària (sistema APPCC) de l’establiment
ha de preveure les mesures de gestió de risc de transmissió de la COVID-19, el qual ha
de ser proporcional a les característiques del local. Mentre no es declari la finalització
de la situació de crisi sanitària en la forma que es preveu a l’article 2.3 de la Llei
2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, protecció i coordinació per
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19, els establiments als quals fa
referència aquest punt podran fer servir envasos monodosi.
6. Mesures relatives al transport públic terrestre i al transport marítim
-

No es permet menjar ni beure durant el trajecte en transport públic terrestre.

Els serveis de transport públic de viatgers subjectes a contracte i servei públic
poden ajustar el volum de l’oferta a l’evolució de la recuperació de la demanda. Les
administracions competents poden establir mesures per tal de garantir un servei
suficient i el funcionament correcte.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

Les empreses dedicades al transport marítim de passatgers de caràcter turístic
i recreatiu han de dur un registre de tots els passatges, en el qual constin, com a
mínim, les dades personals i de contacte. Aquest document ha d’estar a disposició de
la Direcció General de Salut Pública i Participació del Govern de les Illes Balears en
qualsevol moment, amb el requeriment previ.
Les empreses dedicades a l’arrendament nàutic han de dur un control de totes
les persones que facin ús de l’embarcació, en el qual constin, com a mínim, les dades
personals i de contacte. Aquest document ha d’estar a disposició de la Direcció General
de Salut Pública i Participació del Govern de les Illes Balears en qualsevol moment,
amb el requeriment previ.
7. Mesures relatives al comerç
Els espais considerats centres comercials i grans establiments comercials han
d’establir sistemes de control d’accés i de capacitat en temps real, a través de mitjans
telemàtics, telecontrol o personal encarregat específicament d’aquesta tasca, situats
com a mínim en els accessos als recintes, i informar els clients de la capacitat màxima
permesa, del nombre de persones presents a l’interior del recinte i del nombre de
persones que hi poden accedir per completar la capacitat màxima. En tot cas, aquests
espais comercials han de disposar de personal de seguretat que vetlli perquè es
respectin la capacitat màxima, la distància interpersonal de seguretat en els interiors i
s’eviti la formació de grups nombrosos i aglomeracions, prestant un esment especial a
les zones d’escales mecàniques, ascensors, zones comunes de pas, zones recreatives,
exteriors i pàrquings.
8. Activitats de lleure infantil i juvenil
Les activitats de lleure educatiu 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, s’han de dur a
terme a l’aire lliure o a espais coberts amb ventilació constant.
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-

Els monitors únicament poden treballar amb un grup estable.

Les activitats en espais interiors —que han de ser preferentment sense contacte
físic i respectant la distància de seguretat d’1,5 metres entre persones no convivents—
s’han de dur a terme en grups estables de 20 persones com a màxim sense comptar
l’equip directiu. Els participants en les activitats no es poden mesclar independentment
que alguna activitat es faci a l’exterior.
Si les activitats per grups estables es duen a terme exclusivament en espais
exteriors —que també han de ser preferentment activitats sense contacte físic i
respectant la distància de seguretat d’1,5 metres entre persones no convivents—, es
poden dur a terme en grups estables de fins a 40 persones com a màxim sense
comptar l’equip directiu.
En els supòsits dels dos paràgrafs precedents, només en cas d’utilització de la
fracció de 4 participants d’acord amb el Decret 23/2018 s’ha d’incorporar al grup
estable.
És obligatori l’ús de mascareta per als participants en les activitats que siguin
majors de sis anys.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

Hi són aplicables les mesures d’higiene i prevenció definides en els protocols de
prevenció de la COVID-19 en l’àmbit del lleure educatiu.
En les activitats amb pernoctació en tenda de campanya, s’ha d’assegurar la
ventilació constant de les tendes, així com el manteniment de la distància de seguretat
entre cap i cap de 2 metres de distància.
9. Activitats de centres recreatius de gent gran
Cada associació ha de designar un responsable COVID, que s’ha de coordinar
amb el personal del consell insular amb l’objectiu de fer complir les mesures de
seguretat i salut durant la pràctica de les activitats.
És obligatori l’ús de mascareta protectora, i es recomana l’ús de mascaretes del
tipus FFP2 en les activitats en què no sigui possible mantenir en tot moment la
distància de seguretat interpersonal.
10. Activitats socials a l’aire lliure amb consum d’alcohol
Sens perjudici de les prohibicions específiques que, si escau, recullin les ordenances
municipals corresponents, es prohibeixen les reunions socials conegudes popularment
com botellades en totes les vies i espais públics, tant si són carrers com parcs, places,
aparcaments o en general a l’aire lliure.
11. Mesures relatives als serveis socials de tipus residencial
Hi són aplicables les mesures específiques corresponents al nivell d’alerta sanitària
que pertoqui que es determinin mitjançant un acord del Consell de Govern específic
per a aquest àmbit.
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12. mesures relatives a l’activitat d’acadèmies de ball
En les activitats que es duguin a terme a les acadèmies de ball, és obligatori l’ús de la
mascareta, tant per al personal monitor com per a qui du a terme l’activitat. No són
aplicables aquestes restriccions als centres docents que imparteixin ensenyaments
oficials de dansa, els quals es regeixen per les normes específiques establertes per la
Conselleria d’Educació i Formació Professional.
13. Condicions en què es pot dur a terme l’activitat d’oci nocturn
A) Condicions aplicables a l’activitat de les sales de festa, discoteques i sales de ball a
les Illes Balears
Els establiments d’oci nocturn situats a les Illes Balears poden dur a terme l’activitat
si compleixen les mesures següents:
a) Poden prestar serveis de terrassa amb el cent per cent de la capacitat
màxima permesa. Per al servei a l’interior, l’ocupació màxima és del setantacinc per cent de la cabuda permesa en cas de establiments radicats a illes en
nivell 0 d’alerta sanitària i del seixanta per cent en cas d’establiments radicats
a illes en nivell 1 o superior.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

b) No es permet el consum a la barra. Únicament es pot utilitzar la barra
perquè les persones usuàries sol·licitin i recullin les consumicions.
c) A la barra s’han de respectar les distàncies de seguretat i s’ha d’impedir la
formació d’aglomeracions.
d)S’ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat interpersonal i
evitar, en particular, la formació d’aglomeracions. Així mateix, s’ha de
mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres a les taules o agrupacions de
taules.
e) En cas que hi hagi pista de ball, se’n permet l’ús amb una ocupació que en
cap cas no pot ser superior a la que resulti de l’assignació de dos metres
quadrats de la pista per a cada persona usuària.
f) A l’entrada i a la sortida dels assistents s’han d’establir els mecanismes
necessaris per impedir aglomeracions de persones i respectar les distàncies de
seguretat.
g) L’horari màxim de tancament dels establiments d’oci nocturn és a les 05.00
hores, tret que les ordenances municipals estableixin una hora de tancament
anterior.
h) L’ús de mascareta és obligatori en tot moment. Únicament es pot exceptuar
l’ús de la mascareta en els moments estrictament necessaris per menjar o
beure.
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i) Els establiments han de fer ús de dispositius mesuradors de CO2, que han de
disposar d’una pantalla que mostri els nivells de CO2 en temps real en una
zona visible per als usuaris.
Aquests dispositius han de dur el marcatge CE. La ubicació s’ha d’ajustar a les
indicacions tècniques aplicables i tenir en compte la grandària i la forma de
l’espai, les entrades d’aire i el flux de la ventilació. No s’han de situar prop de
les finestres, portes o altres punts de ventilació.
Tant en els casos de ventilació natural com en els de mecànica o mixta, no
s’han de superar a l’interior les 800 ppm de concentració de CO2, i és
responsabilitat del local adoptar les mesures necessàries de renovació de l’aire
perquè no se superi la xifra indicada abans.
B) Condicions aplicables a l’activitat de bars de copes (pubs) i cafès concert
- Es permet l’activitat dels establiments que exerceixen les activitats pròpies de cafè
concert i bar de copes, amb una ocupació del 75 % de la capacitat màxima
autoritzada d’aquests espais en cas de establiments radicats a illes en nivell 0 d’alerta
sanitària i del seixanta per cent en cas d’establiments radicats a illes en nivell 1 o
superior.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/177/1103074

- S’ha d’assegurar el manteniment de la distància deguda de seguretat d’un mínim
d’1,5 metres entre les cadires de diferents taules i s’ha d’usar la mascareta quan no
s’estigui consumint.
- L’horari de tancament és el que autoritza la llicència d’activitat de l’establiment o les
que disposin les ordenances municipals.
- No es permet el ball en espais interiors ni exteriors.
- En tot allò no previst en els paràgrafs anteriors els cafès concert i bars de copes s’han
de regir per la normativa COVID-19 general i l’aplicable a l’àmbit de la restauració,
incloent-hi la normativa referent a les condicions de ventilació i l’obligatorietat de
disposar de mesuradors de CO2.
14. mesures aplicables a Festes Populars en territoris en nivell d’alerta sanitària
3 o superior
- Quan un territori es trobi en nivell d’alerta sanitària 3 o superior, s’hauran d’establir
controls d’aforament per l’accés a tots els actes duts a terme a espais oberts o a l’aire
lliure, com berbenes, concerts, ballades populars, sopars a la fresca o similars,
associats a la celebració de festes populars qualsevol sia la denominació específica
que se’ls doni a uns i altres. Si l’espai no té establert un capacitat màxima o aforament
determinat aquest s’ha de calcular tenint en compte la disponibilitat d’un mínim de
quatre metres quadrats per persona.
Específicament s’hauran d’observar les mesures següents:
a) Foguerons
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- No es podran organitzar torrades, ni habilitar i zones destinades al consum
d’aliments i begudes
- Les activitats de ball (ballades populars) que es puguin dur a terme en
qualsevol esdeveniment, s’han de fer amb ús obligatori de mascareta i en espais
delimitats.
b). Celebracions religioses
-Les celebracions religioses han de respectar en tot moment l’aforament màxim
dels llocs de culte.
-Els participants han de romandre asseguts i fent ús de la mascareta
-L’entrada i la sortida del lloc de culte s’ha de realitzar de forma ordenada i
evitant fer-ho pel mateix accés o sortida.
c) Colcades Reis, passa-carrers, beneïdes
S’ha de procurar que el públic assistent a aquestes activitats (participen de
manera estàtica) ho faci mantenint la distancia de seguretat. Per això, s’han
d’aplicar mesures que facin possible un major esponjament de l’espai on es
realitzen. Es recomana ampliar els recorreguts i /o ampliar les zones on es
desenvolupen aquestes activitats per evitar aglomeracions de persones.
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d). Esdeveniments multitudinaris populars com ball de dimonis, captes de
dimonis, o concerts lligat a festes populars o cap d’any
- Aquests esdeveniments s’han de realitzar en espais delimitats i garantint el
control d’accés per tal de que es respecti l’aforament, i sense que en cap cas s’hi
pugui accedir amb begudes o menjar.
- L’entrada i la sortida s’ha de realitzar de forma ordenada i evitant fer-ho pel
mateix accés o sortida.
- El públic assistirà assegut.
- S’ha de procurar la distància màxima possible entre els assistents a
l’esdeveniment.
- És obligatori l’ús de mascareta, encara que l’esdeveniment es dugui a terme a
l’aire lliure.
- Es poden dur a terme esdeveniments i activitats amb l’assistència d’un màxim
del 80 % de la cabuda de l’espai en espais tancats i del 100 % de la cabuda en
espais a l’aire lliure.
-En cap cas es podran habilitar zones destinades al consum de begudes o
aliments.
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