
 

 

Decret 3/2020, de 7 de juny, pel qual s’estableixen mesures de flexibilització, regulació i 

graduació de determinades restriccions en l’àmbit de Illes Balears establertes durant la 

declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova 

normalitat 

 

Llibertat de circulació 

• Es pot circular per l'illa de referència i entre illes, a l'efecte del procés de desescalada, 

sense perjudici de les excepcions que justifiquin el desplaçament a una altra part del 

territori espanyol per 

a) motius sanitaris 

b) laborals 

c) professionals o empresarials 

d) retorn al lloc de residència familiar 

e) per assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat 

f) causa de força major 

g) siituació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa. 

• No queda reservada cap franja horària a cap col·lectiu.  

• En tot cas, s'han de respectar les mesures de seguretat i higiene i, en particular, les 

relatives al manteniment d'una distància mínima de seguretat d'almenys 2 metres, o, en 

defecte d'això, mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans i etiqueta 

respiratòria.  

• A aquest efecte, els grups haurien de ser d'un màxim de 20 persones, excepte en el cas de 

persones convivents. 

 

Vetlles i enterraments 

• Les vetlles es poden realitzar en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un 

límit màxim, en cada moment, de 50 persones en espais a l'aire lliure o 25 persones en 

espais tancats, siguin o no convivents. 



• La participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 50 

persones, a més de, en el seu cas, el ministre de culte. 

• En tot cas, s'han de respectar les mesures de seguretat i higiene relatives al manteniment 

d'una distància mínima de seguretat de 2 metres, higiene de mans i etiqueta respiratòria. 

 

Llocs de culte 

• Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 75 % de l'aforament.  

• L'aforament màxim ha d'estar publicat en un lloc visible de l'espai destinat al culte.  

• Espais amb seients individuals: una persona per seient, s'ha de respectar, en tot cas, la 

distància mínima d’1 metre. 

• Espais amb bancs: una persona per cada metre lineal de banc. 

• Espais sense seients: una persona per metre quadrat de superfície reservada per als 

assistents. 

• No es podrà utilitzar l'exterior dels edificis ni la via pública per a la celebració d'actes de 

culte. 

• Són d'aplicació els requisits prevists a l'article 9, apartats 2 i 3 de l'Ordre ministerial 

SND/399/2020, de 9 de maig. 

• Sense perjudici de les recomanacions de cada confessió amb caràcter general s'hauran 

d'observar les següents recomanacions: 

a) Ús de mascareta amb caràcter general. 

b) Abans de cada reunió o celebració, realització de tasques de desinfecció dels 

espais utilitzats o que es vagin a utilitzar, i durant el desenvolupament de les 

activitats, es reiterarà la desinfecció dels objectes que es toquen amb més 

freqüència. 

c) S'organitzaran les entrades i sortides per evitar agrupacions de persones en els 

accessos i voltants dels llocs de culte. 

d) Es posarà a disposició de el públic dispensadors de gels hidroalcohòlics a 

l'entrada de el lloc de culte, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús. 

e) No es permetrà l'ús d'aigua beneïda i les ablucions rituals s'han de fer a casa. 

f) Es facilitarà a l'interior dels llocs de culte la distribució dels assistents, 

senyalitzant si fos necessari els seients o zones utilitzables en funció de 

l'aforament permès en cada moment. 



g) En els casos en què els assistents es situïn directament a terra i es descalcin 

abans d'entrar en el lloc de culte, es faran servir catifes personals i s'ubicarà el 

calçat en els llocs estipulats, embossat i separat. 

h) Es limitarà a el menor temps possible la durada de les trobades o celebracions. 

i) Durant el desenvolupament de les reunions o celebracions, s'evitarà: 

1r El contacte personal, mantenint en tot moment la distància de 

seguretat. 

2n La distribució de qualsevol tipus d'objecte, llibres o fullets. 

3r Tocar o besar objectes de devoció o altres objectes que habitualment 

es manegen. 

4t L'actuació de cors. 

Cerimònies nupcials 

• Les cerimònies nupcials es poden realitzar en tot tipus d'instal·lacions, sempre que no se 

superi el 75% del seu aforament, i en tot cas un màxim de 150 persones en espais a l'aire 

lliure o de 75 persones en espais tancats. 

• S'han de complir les mesures d'higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries 

relatives al manteniment de la distància social, higiene de mans i etiqueta respiratòria. 

• Les celebracions que poguessin tenir lloc després de la cerimònia i que impliquin algun 

tipus de servei d'hostaleria i restauració, s’ajustaran al que es preveu per aquest tipus 

d’activitat 

 

Establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals oberts al públic, 

que no tinguin la condició de centres i parcs comercials 

Els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals amb 

independència de la seva superfície útil d'exposició i venda, obrin al públic han de complir tots els 

requisits següents: 

• Que es redueixi 50% l'aforament total en els establiments i locals. En el cas d'establiments 

o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles ha de 

guardar aquesta mateixa proporció. 

• En qualsevol cas, s'ha de garantir una distància mínima de dos metres entre clients.  

• En els locals en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permet 

únicament la permanència dins del local d'un client. 

• Que s'estableixi un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys. 



• Tots els establiments i locals oberts al públic segons el que es disposa en aquest capítol 

poden establir sistemes de recollida en l'establiment dels productes adquirits per telèfon o 

Internet, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions a 

l'interior del local o en el seu accés. 

• Es pot establir un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius 

determinats. 

 

Mercats a l'aire lliure o de venda no sedentària, comunament anomenats “Mercadets” 

• S’ha de garantir la limitació al 50% dels llocs habituals o autoritzats, manteniment de la 

distància social de dos metres. 

• Els Ajuntaments poden augmentar la superfície habilitada o habilitar nous, de manera que 

es produeixi un efecte equivalent a la citada limitació. 

• L’Ajuntament pot prioritzar aquells que comercialitzen productes alimentaris i de primera 

necessitat, assegurant que no es manipulin els productes comercialitzats en els mateixos 

per part dels consumidors. 

• Els Ajuntaments han d'establir requisits de distanciament entre llocs i condicions de 

delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre 

treballadors, clients i vianants. 

 

Condicions que han de complir els centres i parcs comercials oberts al públic 

Únicament poden obrir al públic els centres i parcs comercials, incloses les seves zones comunes i 

recreatives, que garanteixin el compliment dels requisits següents: 

a) Que, conforme als aforaments determinats en el Pla d'Autoprotecció de cada 

centre o parc comercial, es limiti l'aforament de les seves zones comunes i 

recreatives al 40%. 

b) Que es limiti al 50% l'aforament en cadascun dels establiments i locals 

comercials situats en ells. 

c) Que es garanteixi, en tot cas, el manteniment de la distància interpersonal de 2 

metres i s'evitin les aglomeracions de persones que comprometin el compliment 

de la mateixa en les zones comunes i recreatives, com poden ser zones infantils, 

ludoteques o àrees de descans. 

d) Que es compleixin les mesures d'higiene establertes. 

 

 

 



Obertura d'establiments d'hostaleria i restauració 

• Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir al públic per a consum en el local, 

sempre que no se superi el 75% del seu aforament. 

• No es permet l'obertura dels locals de discoteca i bars d'oci nocturn, encara que formin 

part d'altres establiments amb obertura permesa. 

• El consum dins del local es pot realitzar assegut en taula, o agrupacions de taules, 

preferentment mitjançant reserva prèvia. S'ha d'assegurar el manteniment de la distància 

física de dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.  

La taula o agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, han de ser concordes al 

nombre de persones, permetent que es respecti la distància mínima de seguretat 

interpersonal. 

Està permès el consum en barra sempre que es garanteixi una separació mínima de dos 

metres entre clients o, en el seu cas, grups de clients. 

• Es poden obrir al públic les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i 

restauració limitant-ne l'aforament al 75% de les taules permeses. 

• En el cas que l'establiment d'hostaleria i restauració obtingués el permís de l'Ajuntament 

per a incrementar la superfície destinada a la terrassa a l'aire lliure, es pot incrementar el 

nombre de taules previst en el paràgraf anterior, respectant, en tot cas, una proporció del 

75% entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de 

l'espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situï la terrassa. 

• En tot cas, s'ha d'assegurar que es manté la distància física d'almenys 2 metres entre les 

taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. 

• L'ocupació màxima serà de 20 persones per taula o agrupació de taules. La taula o 

agrupació de taules que s'utilitzin per a aquest fi, han de ser concordes al nombre de 

persones, permetent que es respecti la distància mínima de seguretat interpersonal. 

• No es permet l'autoservei per part dels clients als establiments d'hostaleria i restauració. 

 

Reobertura de zones comunes d'hotels i allotjaments turístics 

• Es poden reobrir al públic les zones comunes dels hotels i allotjaments turístics sempre 

que no se superi el 60% del seu aforament.  

• Aquells espais tancats on es celebrin esdeveniments, activitats d'animació o gimnasos, 

s'han de ventilar dues hores abans del seu ús. 

• Les activitats d'animació o classes grupals s'han de dissenyar i planificar amb un aforament 

màxim de 20 persones.  



• S'ha de respectar la distància mínima de seguretat entre les persones que assisteixin a 

l'activitat i entre aquests i l'animador o entrenador.  

• En cas que no puguin respectar aquesta distància, s'han d'utilitzar màscares. Les activitats 

d'animació o classes grupals s'han de realitzar preferentment a l'aire lliure i s'ha d'evitar 

l'intercanvi de material. 

• S'ha de realitzar la corresponent desinfecció d'objectes i material utilitzat en les activitats 

d'animació després de cada ús i s'ha de disposar de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb 

activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de 

superfícies. 

 

Biblioteques. 

• Es poden realitzar activitats culturals a les biblioteques, sempre que no se superi el 50 per 

cent de l'aforament autoritzat.  

• En tot cas, s'ha de mantenir una distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre els 

assistents. 

• Es pot permetre l'estudi en sala, sempre que es donin les condicions necessàries segons la 

direcció de la biblioteca, i no se superi el 50%  per cent de l'aforament autoritzat. 

 

Condicions en què s'ha de desenvolupar l'activitat dels museus i sales d'exposicions 

• S'ha de reduir al 50% l'aforament permès per a cadascuna de les seves sales i espais 

públics. 

• Pel que fa a les activitats culturals, s'ha de limitar l'assistència al nombre de persones que 

permeti mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos metres.  

• Les activitats que tinguin lloc a les sales de col·lecció o exposicions del museu, i que 

impliquin agrupament dels assistents, com ara visites guiades, xerrades entorn de peces o 

altres similars, es poden suspendre fins que se superin totes les fases previstes en el Pla 

per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per a fer front a la 

pandèmia de la COVID-19. 

• Les visites poden ser de grups de fins a 20 persones, sempre que es mantingui la distància 

de seguretat interpersonal de 2 metres. 

 

Activitat dels cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars 

• Tots els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars d'espectacles poden 

desenvolupar la seva activitat sempre que comptin amb butaques preassignades i no 

superin la 50% de l'aforament autoritzat en cada sala. 



En el cas de locals i establiments diferents dels previstos en els apartats anteriors, 

destinats a actes i espectacles culturals, la represa de l'activitat s'ha de subjectar als 

requisits següents: 

a) Si se celebra en llocs tancats, no es pot superar el 50% de l'aforament 

autoritzat, ni reunir més de vuitanta persones. 

b) Si es tracta d'activitats a l'aire lliure, el públic ha de romandre assegut, 

guardant la distància necessària i no es pot superar el 50% de l'aforament 

autoritzat, ni reunir més de 800 persones. 

 

Instal·lacions esportives a l'aire lliure, tancades i centres esportius 

• En les instal·lacions esportives a l'aire lliure es pot realitzar activitat esportiva en grups de 

fins a 20 persones, sense contacte físic, i sempre que no se superi el 60% de l'aforament 

màxim permès.  

• En les instal·lacions i centres esportius es pot realitzar activitat esportiva en grups de fins 

a 20 persones, sense contacte físic i sempre que no se superi el 60% de l'aforament 

màxim permès.  

• Sempre que sigui possible, durant la pràctica de l'activitat esportiva s'ha de mantenir una 

distància de seguretat de 2 metres. 

• No és necessària la concertació de cita prèvia per a la realització de les activitats 

esportives en les instal·lacions i centres a les quals es refereix aquest article. 

• Es permet la utilització dels vestuaris i zones de dutxes. 

  

Condicions d'ús de les piscines per ús esportiu 

• No es pot superar el límit del 40% d'aforament d'ús esportiu a cada piscina, tant en el que 

fa referència a l'accés, com durant la pròpia pràctica. 

• No és necessària la concertació de cita prèvia 

 

Celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments 

• Es permet la realització de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i 

esdeveniments promoguts per qualsevol entitat de naturalesa pública o privada, sense 

superar en cap cas la xifra de 80 assistents, i en les mateixes condicions que les 

establertes en aquest article. 

 

Activitats de turisme actiu i naturalesa 



• Es poden realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a un màxim 

de 30 persones 

 

Locals i establiments en els quals es desenvolupin activitats de jocs i apostes 

• La reobertura queda condicionada al fet que no se superi el 30% de l'aforament autoritzat 

i al fet que no hi hagi, en cap cas, a l'interior del local o establiment més de 50 persones 

en total, incloent als treballadors del local o establiment.  

• La disposició i l'ús de les màquines en els locals i establiments en els quals es desenvolupin 

activitats de jocs i apostes han de garantir el manteniment de la distància de seguretat 

interpersonal mínima de seguretat de 2 metres. 

 

Activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil 

• Es poden realitzar activitats de temps lliure destinades a la població infantil i juvenil, 

inclosa l'obertura d'albergs i hostals juvenils, sempre que es duguin a terme d'acord amb 

les condicions establertes per resolució de la consellera competent. 

• Les activitats s'han de dur a terme a l'aire lliure o a espais coberts amb ventilació constant, 

amb un màxim de 60 participants de 6 a 16 anys d'edat. 

• Les activitats s'han de dur a terme per grups de fins a 10 participants més un monitor, 

evitant el contacte entre diferents grups, fins i tot durant el temps lliure. 

 

Condicions per al trànsit i permanència a les platges 

• El trànsit i la permanència a les platges de les Illes Balears s'ha de realitzar respectant les 

mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció 

de la COVID-19. 

• Es obligatori el manteniment d'una distància mínima de seguretat d'almenys dos metres. 

• A aquests efectes, els grups han de ser d'un màxim de 20 persones, excepte en el cas de 

persones convivents. 

• Es permet la pràctica d'activitats esportives, o d'esbarjo a les platges de les Illes Balears, 

sempre que es puguin desenvolupar individualment o, en el cas d'activitats esportives, 

també en modalitat en parella, i sense contacte físic, i que es mantingui una distància 

mínima de 2 metres entre els participants. 

 

Condicions de reactivació de serveis i prestacions en matèria de serveis socials 

• Es realitzarà de manera progressiva la reactivació dels serveis socials d'atenció a: 



a) persones grans 

b) persones en situació de dependència 

c) discapacitades 

d) diagnòstic de salut mental  

e) atenció primerenca durant el període d'alarma ocasionada per la COVID-19 

• Els serveis d'estades diürnes per 

a) persones majors 

b) persones en situació de dependència o amb discapacitat 

 c) serveis-ocupacionals per persones amb discapacitat o amb diagnòstic de salut 

mental,  

s'estableixen les condicions següents: 

a) Les instal·lacions de servei diürn, integrats en els espais d'una residència, han 

de romandre tancades a les persones usuàries. 

b) Els serveis han de continuar procurant suport a les persones usuàries, sempre 

que sigui possible, en coordinació́ amb els serveis socials comunitaris, els serveis 

de salut i, especialment, amb els serveis d'ajuda a domicili en aquells casos en els 

que la persona sigui usuària. Aquest suport pot ser telemàtic o presencial. 

c) S'ha de procurar donar suport presencial almenys una vegada al dia i 

preferentment a l'entorn comunitari o al domicili de la persona. 

d) L'atenció́ ha de ser de més intensitat en aquells casos en què es valori que 

l'absència de suport familiar pot provocar una situació de desatenció de la 

persona. 

e) En els casos ens què es realitzi l'activitat a les instal·lacions dels serveis, s'han de 

prioritzar aquells casos amb més necessitat, major grau de dependència i 

necessitat de conciliació de la vida laboral dels seus cuidadors. 

f) En tots aquells casos on el servei preveu l'alimentació a la persona usuària, s'ha 

de mantenir aquesta, sempre que sigui necessari i possible. 

 

Condicions per a la prestació de serveis en els centres educatius no universitaris 

• Els tràmits administratius, sempre que sigui possible, s'han de dur a terme de manera 

telemàtica. 

Es pot donar suport amb cita prèvia als usuaris que tenen problemes per dur a terme de 

manera telemàtica els tràmits d'escolarització i d'altres processos administratius, amb les 



mesures de distanciament individual i col·lectiva, d'higiene i de protecció establertes en 

aquest decret. 

• Obertura dels centres de 0-3 anys dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i 

Recerca, reprendran les activitats educatives presencials, amb les ràtios màximes que 

s'indiquen a continuació i aplicant amb les mesures de distanciament, higiene i protecció 

establertes en aquest decret.  

Les ràtios màximes per grup, sempre que es pugui mantenir la capacitat de 4 m2 per 

alumne, han de ser: 

- 0-1: 4 nadons 

- 1-2: 6 infants 

- 2-3: 9 infants 

- Aules mixtes: 50% de la ràtio abans de l'estat d'alarma, segons la taula del decret 

58/2019. 

En aquests centres, en cas d'haver-hi més sol·licituds que la ràtio permesa, els titulars dels 

centres han d'establir els criteris per a la incorporació de l'alumnat, sempre donant 

preferència a les famílies amb dificultats de conciliació, amb vulnerabilitat socioeconòmica 

i en situacions de protecció del menor. 

• La direcció dels centres ha d'organitzar l'horari de les activitats presencials i ha de 

determinar el professorat que ha d'acudir als centres, amb una antelació mínima de 24h 

(48h en el cas del professorat resident en una illa diferent a la de destinació), en els dies i 

hores que s'estableixin, per a la realització de les tasques indicades en els punts anteriors. 

• S'han d'evitar les aglomeracions. Les visites de pares, mares o altres persones a les 

instal·lacions dels centres no estan permeses amb caràcter general, excepte per a la 

realització de gestions que necessàriament s'hagin de fer de manera presencial.  

• En aquesta fase continua la suspensió del servei de menjador i de transport escolar si bé, 

en el cas de centres de primer cicle d'educació infantil, es pot dur a terme el servei de 

menjador en un recinte d'ús exclusiu per als infants i sempre que es garanteixin les 

mesures higièniques i de distanciament estipulades amb caràcter general. 

Obertura dels centres 0-3 privats o de titularitat municipal o dels consells insulars 

Els centres 0-3 privats o de titularitat municipal o dels consells insulars, poden obrir per decisió 

dels seus titulars i realitzar activitats educatives en les mateixes condicions assenyalades per als 

centres dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca. 

Nota final: En allò que no disposi aquest decret i no el contradigui, són d'aplicació les normes 

estatals vigents que estableixen mesures en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a 

una nova normalitat. 
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