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Assumpte: sobre les mesures de seguretat i protecció que s'haurien 

d'implementar en les platges i zones de bany amb motiu de l'inici de la Fase I 

del Pla Estatal de transició a la nova normalitat pel COVID 19 

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears va ser autoritzada pel Govern Estatal 
per iniciar en data 11 de maig de 2020 la Fase I del Pla Estatal de transició a la 
nova normalitat pel COVID-19. 

Dins de la  Fase I  es mantenen condicions que ja es podien fer dins de la Fase 0 i, 
per altra banda, s'aixequen limitacions i es permeten noves activitats que han de 
coexistir i que són incompatibles si no es realitzen amb les mesures adequades de 
seguretat i protecció. 

Pel que fa a les activitats esportives l'inici d'aquesta fase I suposa,  a més del que 
ja els esportistes no professionals i federats  ja podien fer subjectes dins de les 
franges horàries,  afegir la possibilitat de que els esportistes professionals no 
estiguin subjectes a cap horari.  Pel que fa a les entitats menors de 5000 habitants 
també es permet que no hi hagi franges horàries en aquestes zones. 

Pel que fa a la navegació d'esbarjo, es permet que es pugui realitzar, amb una 
sèrie de limitacions, però ja es pot realitzar. Això suposa que en aquesta fase 
estan coexistint nedadors/esportistes a la mar sense cap protecció més que la 
seva senyalització i abalisament  amb altres esportistes amb embarcacions i 
aparells nàutics pel fet de que les platges, en aquest moment, encara  no es 
troben abalisades. Aquestes dues activitats són incompatibles i és necessari 
adoptar les mesures de seguretat adients per a que puguin coexistir. 

És per tot l'abans exposat, que s'ha de recomanar al Ajuntaments Costaners que 
abalisin les seves platges i zones de bany per a protegir als possibles 
nedadors/esportistes que pugui haver-hi en les seves platges o que, com a mínim, 
prioritzin determinades zones amb l'abalisament corresponent permeten així la 
convivència amb la navegació d'esbarjo i els nedadors/esportistes. 

Marratxí, 12 de maig  de 2020 

El director general d’Emergències i  Interior  

 
 
 
Jaime Barceló Huguet 

Ajuntament Costaners  
A/a Batlia 
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