MESURES COVID-19 APLICABLES EN MATÈRIA
DE LLEURE I JOVENTUT A LES ILLES BALEARS
VIGENTS FINS DIA 24.01.2022

Introducció
Dia 26 d'octubre de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB
núm. 146) l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 pel qual s’aproven 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.
Les mesures que conté el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front
a la COVID-19, han de vigir des que es publiquin fins que el Govern d'Espanya declari
la finalització de la situació de crisi sanitària d'acord amb l'article 2.3 de la Llei 2/2021,
de 29 de març. Això no obstant, si les circumstàncies ho exigeixen, aquestes mesures
poden ser totalment o parcialment eliminades o modificades per acord del Consell de
Govern.
Dia 24 de desembre de 2021 es va publicar l'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 (BOIB núm. 177).
Així mateix, dia 10 de gener de 2022 s'ha publicat (BOIB núm. 6) l'Acord del Consell de
Govern de 10 de gener de 2022, pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que
s’han d’aplicar en cada una de les illes des de dia 10 de gener de 2022 fins a les
24.00 hores del 24 de gener de 2022 que, llevat que es revisin abans, són els
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 3.
Per altra banda, dia 4 de desembre de 2021, també es va publicar l'Acord del Consell
de Govern de 29 de novembre de 2021 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 (BOIB núm. 167).
Aquest Acord, que contempla mesures que resulten d'aplicació als albergs quan les
illes on radiquin es trobin en nivell d'alerta sanitària 2 o superior, esdevé efectiu a
partir de la publicació i manté la seva eficàcia fins dia 24 de gener de 2022.
Sens perjudici de les mesures de caràcter general previstes al Pla de Mesures de
Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 que resulten aplicables a totes
les illes, s'elabora el present document a mode d'extracte de les mesures en matèria
d'activitats de lleure infantil i juvenil que afecten particularment als territoris inclosos
en els nivells d'alerta sanitària 1, 2 i 3, i als albergs radicats en illes que es trobin en
nivell d'alerta sanitària 2 o superior.
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MESURES ESPECÍFIQUES PER ALS TERRITORIS EN NIVELL 1, 2 i 3 EN MATÈRIA
D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL (TOTES LES ILLES)
•

Les activitats de lleure educatiu previstes en el Decret 23/2018, de 6 de
juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol,
integral de joventut, s’han de dur a terme a l’aire lliure o en espais
coberts amb ventilació constant.

•

Els monitors únicament poden treballar amb un grup estable.

•

Les activitats a 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 a
espais exteriors -que també seran preferentment activitats sense
contacte físic o 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.

•

Són aplicables les mesures d’higiene i prevenció definides en els protocols
de prevenció de 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.
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MESURES TEMPORALS I EXCEPCIONALS APLICABLES ALS ALBERGS RADICATS
EN ILLES AMB UN NIVELL D'ALERTA SANITÀRIA 2 O SUPERIOR (TOTES LES
ILLES)
L'accés per part de persones majors de 12 anys, requereix presentar una
certificació que acrediti la concurrència de qualsevol de les circumstàncies
següents:
1. Que la persona compta amb la pauta completa d'una vacuna contra la
COVID-19 amb autorització de comercialització de conformitat amb el
Reglament (CE) núm. 726/2004. Es considera que es compta amb la pauta
completa una vegada hagin transcorregut 14 dies des que va rebre la
segona dosi o, si escau, la dosi única per al cas de les vacunes monodosi o
per a les persones que només han de rebre una sola dosi perquè han
superat prèviament la COVID-19.
2. Que la persona disposa d'una prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA)
tipus PCR, TMA o PRAg negativa.
3. Que la persona hagi patit la malaltia dins els sis mesos anteriors.
L'exhibició de la informació únicament es pot sol·licitar en el moment de l'accés.
No s'han de conservar aquestes dades ni se'n poden crear fitxers.
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