MESURES COVID-19 APLICABLES EN MATÈRIA
DE LLEURE I JOVENTUT A L'ILLA DE MALLORCA
DE 09/05/2021 A 23/05/2021

Introducció
Dia 8 de maig de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB
núm. 60), l'Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el
nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, s’estableixen els nivells d’alerta sanitària
que s’han d’aplicar a cada una de les illes i s’estableixen mesures excepcionals de
prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes.
L'Acord citat disposa que des de les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021 a l'illa
de Mallorca és aplicable el nivell d'alerta sanitària 2.
Vist el que preveuen els annexos 1 i 2 del Pla, s'elabora el present document a
mode d'extracte de les mesures que afecten a l'àmbit del lleure infantil i juvenil i
que resulten aplicables a l'illa de Mallorca des de les 00.00 hores del dia 9 de maig
de 2021, fins les 24.00 hores del dia 23 de maig de 2021.
Aquest document s'estructura en els blocs següents:
1) Activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.
2) Instal·lacions juvenils amb allotjament.
3) Serveis i equipaments d'atenció a la joventut.
4) Escoles d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.
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1. ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
Mesures relatives a les condicions en què s’han de dur a terme 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
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.
Mesures generals
•

S’ha de proporcionar gel hidroalcohòlic als participants de les activitats i
equips directius.

•

Les activitats s’han de dur a terme a l’aire lliure o en espais coberts amb
ventilació constant, amb el màxim de participants que estableixi
quinzenalment el Consell de Govern per a cada illa.

•

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 determini
quinzenalment el Consell de Govern per a cada illa.

•

Els monitors únicament poden treballar amb un grup estable.

•

És obligatori l’ús de mascareta per als participants en les activitats que
siguin 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. Si la instal·lació o
espai en la instal·lació no disposa d’una capacitat màxima autoritzada, s’ha
de calcular tenint en compte la disponibilitat d’un mínim de quatre metres
quadrats per persona.

•

De forma preferencial, les activitats s’han de fer en espais a l’aire lliure.
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.

Mesures específiques per a l’illa de Mallorca
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 de 15 persones màxim en espais interiors i 30 en espais
exteriors, sense comptar l’equip directiu, i amb una capacitat màxima del 50 %.
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.
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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 pavelló cobert 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
es desenvolupa o del nombre de participants habituals de l’activitat. Així, si el
poliesportiu 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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2. SERVEIS I EQUIPAMENTS D'ATENCIÓ A LA JOVENTUT
Mesures especifiques per als serveis i equipaments d'atenció a la joventut.
Àmbit d'aplicació
Serveis i projectes de lleure infantil i juvenil que es duguin a casals de joves, punts
d’informació jove municipals o casals de lleure educatiu.
Mesures generals
•

En tot moment s’ha de prioritzar l'atenció telemàtica amb les persones
joves.

•

Els serveis d'atenció, assessorament, informació i/o orientació poden fer
atenció individualitzada establint, si escau, un sistema de cita prèvia.

•

En tot moment s’ha de vetlar per la ventilació correcta dels espais interiors.

•

S’ha de posar cartelleria que anuncii la capacitat màxima dels espais.

•

S’ha de garantir la higiene dels equipaments.

•

S’ha de proporcionar gel hidroalcohòlic als usuaris, especialment als
accessos dels equipaments. L'ús de la mascareta es obligatòria, així com el
manteniment de la distancia de seguretat.

•

Els casals de joves, punts d'informació i altres centres anàlegs dirigits a la
joventut han de limitar la capacitat i activitat d’acord amb el que estableixi
quinzenalment el Consell de Govern per a cada illa.

•

Si la instal·lació o espai en la instal·lació no disposa d’una capacitat màxima
autoritzada, s’ha de calcular tenint en compte la disponibilitat d’un mínim
de quatre metres quadrats per persona.

Mesures especifiques per a l’illa de Mallorca
Els casals de joves, punts d'informació i altres centres anàlegs dirigits a la joventut
han de limitar la capacitat i activitat a 15 persones màxim en espais interiors i
30 en espais exteriors, amb una capacitat màxima reduïda al 50 %.
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3. INSTAL·LACIONS JUVENILS AMB ALLOTJAMENT
Mesures especifiques per a instal·lacions juvenils previstes en el Decret 23/2018,
de 6 de juliol, pel qual es desplega la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de
joventut.
Àmbit d'aplicació
Instal·lacions juvenils amb allotjament previstes a l’article 56.2 del Decret 23/2018,
de 6 de juliol.
Mesures generals
1. Condicions generals en tots els espais d’instal·lacions juvenils:
•

S’ha de garantir la ventilació diària dels espais comuns. Els espais de
pernoctació s’han de ventilar cada matí 30 minuts i 10 minuts abans
d’entrar.

•

S’ha de proporcionar gel hidroalcohòlic als usuaris, especialment en els
accessos de les instal·lacions.

•

S’ha de posar cartelleria que anuncii la capacitat màxima dels espais
comuns i de pernoctació.

•

S’ha de garantir la higiene dels espais comuns després d’usar-los.

•

Les activitats de lleure educatiu definides en el Decret 23/2018, de 6 de
juliol, pel qual es desplega la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de
joventut, que es duguin a terme en instal·lacions juvenils han de complir
les condicions que regula l’apartat VIII i s’han d’adaptar en l'organització
interna a les capacitats de cabuda disponible a les instal·lacions juvenils.

2. Condicions en que s’ha de dur a terme l’activitat a les zones comunes de les
instal·lacions juvenils:
Les zones comunes en espais interiors (menjador, banys, dutxes, sales polivalents,
sales comunes, rebedors, etc.) no poden superar la capacitat màxima que
determini quinzenalment el Consell de Govern per a cada illa. Si la zona o espai no
disposa d’una capacitat màxima autoritzada, s’ha de calcular tenint en compte la
disponibilitat d’un mínim de quatre metres quadrats per persona.
3. Condicions en que s’ha de dur a terme la pernoctació en habitació compartida:
Els titulars de les instal·lacions juvenils han de calcular el nombre de participants
màxim possible per allotjar en cada habitació mantenint la distancia de seguretat
entre cap i cap d’1,5 metres de distancia i la capacitat màxima que determini
quinzenalment el Consell de Govern per a cada illa.
4. Condicions en que s’ha de dur a terme la pernoctació en tenda de campanya:
Carrer de l’Uruguai, s/n (Velòdrom Illes Balears)
07010 Palma
Tel. 971 17 89 99
joventut@caib.es
joventut.caib.es

6

•

Els titulars de les instal·lacions juvenil o les entitats organitzadores de
campaments o rutes per etapes en que es prevegi la pernoctació en tendes
de campanya han de calcular el nombre de participants màxim possible
per allotjar en cada tenda de campanya mantenint la distancia de
seguretat entre cap i cap d’1,5 metres de distancia i la capacitat màxima
que determini quinzenalment el Consell de Govern per a cada illa.

•

Els usuaris son els responsables de mantenir la ventilació constant durant
la pernoctació amb la supervisió de l’equip educatiu, si escau.

•

Els usuaris son els responsables de ventilar les tendes amb la supervisió de
l’equip educatiu, si escau.

•

S’han de deixar els sacs oberts sobre la màrfega o l'aïllant perquè es
ventilin i tota la roba i els estris personals dins la motxilla.

Mesures especifiques per a l’illa de Mallorca
1. Condicions en que s’ha de dur a terme l’activitat a les zones comunes de les
instal·lacions juvenils:
Les zones comunes en espais interiors (menjador, banys, dutxes, sales polivalents,
sales comunes, rebedors, etc.) no poden superar el 50 % de la capacitat màxima
autoritzada.
2. Condicions en que s’ha de dur a terme la pernoctació en habitació compartida:
Es prohibeix la pernoctació en habitacions compartides de persones que no
pertanyin al mateix nucli de convivència.
3. Condicions en que s’ha de dur a terme la pernoctació en tenda de campanya:
En cada tenda únicament es pot allotjar una unitat de convivència i, per tant, no
es permet la pernoctació en una mateixa tenda de campanya de persones que no
pertanyin al mateix nucli de convivència.
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4. ESCOLES D’EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL
Condicions per a la prestació de serveis educatius en acadèmies, autoescoles i
centres privats d’ensenyaments no reglats i centres de formació.
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.
Mesures generals
Es pot impartir de manera presencial sempre que no se superi la capacitat
màxima que estableixi quinzenalment el Consell de Govern per a cada illa.
S’han d’establir les mesures necessàries per mantenir la distancia de seguretat
interpersonal d’un metre i mig en les instal·lacions en tot moment.
Mesures especifiques per a l’illa de Mallorca
L’activitat es pot impartir de manera presencial sempre que no se superi la
capacitat màxima del 50 %.
Aquesta capacitat es pot incrementar fins al 75 % en el cas que les instal·lacions
puguin garantir l'existència d’una ventilació adequada, d’acord amb el que estableix
l’apartat I.8 de l’annex 1 del Pla, incloent la disponibilitat de mesuradors de CO2
visibles per als usuaris de les instal·lacions.
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