
 

Modificació del Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la Covid-

19 (contenció de brots) 

1. Consum de tabac i similars 

 Es prohibeix el consum de tabac a la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es 

pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys dos metres. Aquesta 

limitació és també aplicable per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, 

pipes d'aigua, xixes o assimilats. 

 

2. Mesures en establiments, instal·lacions i locals 

 Els establiments, les instal·lacions i els locals han d'exposar al públic la capacitat 

màxima, que ha d'incloure els treballadors, i 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. 

 

3. Trobades socials  

 Es recomana limitar el nombre de trobades socials fora del grup de convivència estable 

i procurar l'espaiament temporal entre trobades amb grups amb composició no 

coincident, així com limitar aquestes trobades socials a un nombre màxim de deu 

persones, excepte en el cas de persones convivents.  

4. Llocs de culte 

 Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se'n superi el 50 % de la capacitat. 

La capacitat màxima ha d'estar publicada en un lloc visible de l'espai destinat al culte. 

S'han de complir les mesures generals de seguretat i higiene establertes per les 

autoritats sanitàries. 

5. Esdeveniments i activitats multitudinàries 

En els esdeveniments multitudinaris, l'autoritat sanitària ha de fer una avaluació del risc e 

conformitat amb el que preveu el document “Recomendaciones para eventos y actividades 

multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19 en España”, i en funció 

d'aquesta avaluació, cada esdeveniment d'aquestes característiques ha de comptar amb 

l'autorització de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i 

Consum. 

 



6. Règim de visites i sortides als serveis socials de tipus residencial1 

 Es limiten les visites a una persona per resident, tot extremant les mesures de 

precaució i amb una durada màxima d'una hora al dia, excepte en el cas de persones 

que es trobin en el procés del final de la vida. Les visites s'han d'acordar prèviament amb 

el centre amb un sistema de cita prèvia i s'ha de garantir l'esglaonament de les visites 

als residents al llarg del dia. 

 

 Les visites han de ser supervisades pel personal del centre per tal de garantir el 

seguiment de les mesures dictades per l'autoritat sanitària. 

 

 No es permeten les sortides als residents dels centres de serveis socials de tipus 

residencial, tant si són públics com privats, per a gent gran i/o per a persones en situació 

de dependència. 

 

 En el cas dels serveis socials de tipus residencial per a persones amb discapacitat, no es 

permeten les sortides dels centres als residents amb discapacitat que tenen factors de 

risc afegits, com ara l'edat de més de 60 anys, malalties cardiovasculars, hipertensió 

arterial, diabetis, malaltia pulmonar obstructiva crònica, càncer, immunosupressió o 

altres malalties cròniques en les quals hi hagi un deteriorament de l'estat general. 

 

 Excepcionalment, en els centres de serveis socials de tipus residencial es poden realitzar 

sortides terapèutiques acompanyades pel personal del centre i seguint les mesures 

d'higiene i seguretat marcades per l'autoritat sanitària. 

 

 Els serveis socials de tipus residencial o habitatges supervisats per a persones amb 

discapacitat sense factors de risc o diagnòstic de salut mental poden autoritzar les 

sortides dels seus residents sempre que hagin rebut la formació sobre les mesures 

d'higiene i seguretat i estiguin en condicions d'entendre-les i complir-les. 

 

Les mesures anteriors tenen una durada de trenta dies, comptadors a partir de la 

publicació d'aquesta resolució, sense perjudici de la possibilitat de disposar-ne la 

pròrroga si persisteixen les circumstàncies que les motiven o aixecar-les si desapareixen. 

 

                                                           
1 També cal tenir en comte que s’han d’aplicar les següents mesures als serveis residencials per a persones 
grans, en situació de dependència i per a persones amb discapacitat, així com als habitatges tutelats per 
a persones grans, amb situació de dependència i per a persones amb discapacitat: 
- És obligatori controlar l’accés als centres de totes les persones que hi entren o en surten, amb indicació, 
com a mínim, del nom del visitant i de la persona a qui visita. 
- No es permeten les visites de persones amb febre o amb símptomes respiratoris aguts o que hagin viatjat 
a zones de risc els darrers catorze dies. 
- No es permeten les visites de persones menors als centres, atès que podrien ser portadors del virus i no 
manifestar-ne la simptomatologia. 
- Es restringeix el nombre de visites per resident a una persona, amb l’objecte de protegir els residents de 
possibles contagis. 
- S’anul·len les activitats grupals que provinguin de l’exterior. 
- No s’han de fer ingressos als centres residencials. 



7. Condicions per a la realització d'entrenaments esportius d'esports d'equip i de contacte 

 Els entrenaments esportius d'esports d'equip i de contacte vinculats a les federacions 

esportives de les Illes Balears, així com els entrenaments d'esports d'equip i de contacte 

no federat, es poden fer amb les condicions següents:  

 

 Es poden practicar els esports d'equip de camp sempre que es duguin a terme en grups 

d'entrenament de com a màxim 30 persones, mantenint la distància de seguretat d'un 

metre i mig i evitant en tot cas situacions en les quals es produeixi contacte físic. A més, 

no es pot superar el setanta-cinc per cent de la capacitat permesa per a l'espai esportiu. 

 

 Es poden practicar els esports d'equip de pista sempre que es duguin a terme en grups 

d'entrenament de com a màxim 20 persones, mantenint la distància de seguretat d'un 

metre i mig i evitant en tot cas situacions en les quals es produeixi contacte físic. A més, 

no es pot superar el setanta-cinc per cent de la capacitat permesa per a l'espai esportiu. 

 

 També es poden practicar els esports de contacte sempre que es duguin a terme en 

grups d'entrenament de com a màxim 10 persones, mantenint la distància de seguretat 

d'un metre i mig i evitant en tot cas situacions en les quals es produeixi contacte físic. A 

més, no es pot superar el setanta-cinc per cent de la capacitat permesa per a l'espai 

esportiu. 

La limitació al contacte físic en els entrenaments esportius te una durada de quinze dies, 

comptadors a partir de la publicació d'aquesta resolució, sense perjudici de la 

possibilitat de disposar-ne la pròrroga si persisteixen les circumstàncies que les motiven 

o aixecar-les si desapareixen. 

 

8. Condicions per a la realització d'espectacles i competicions esportives  

 Es poden reprendre les competicions esportives de modalitats esportives incloses en el 

calendari competitiu de les federacions esportives de les Illes Balears durant l'any 2020. 

 

 No obstant el que s'exposa en el punt anterior, les federacions esportives de les Illes 

Balears d'esports d'equip i d'esports de contacte, així com els organitzadors d'activitats 

esportives no federades d'esports d'equip i d'esports de contacte han de començar les 

competicions esportives a partir de dia 1 d'octubre de 2020 sempre que les condicions 

ho permetin. A més, han de remetre a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, perquè 

l'aprovi, un protocol d'actuació vinculant per a totes les entitats participants en 

aquestes competicions, en el qual s'estableixin les mesures específiques de protecció de 

la salut de totes les persones implicades i que han d'estar d'acord amb els criteris 

establerts per les autoritats sanitàries. 

 

 Excepcionalment, les federacions esportives d'esports d'equip i de contacte poden 

sol·licitar de manera justificada, i sempre que les condicions ho permetin, autorització a 

la Conselleria d'Afers Socials i Esports per a la realització d'una competició esportiva 

abans de dia 1 d'octubre de 2020. 

 



 Les competicions esportives es poden dur a terme amb públic amb un límit del setanta-

cinc per cent de la capacitat d'espectadors per cada instal·lació i com a màxim 1.000 

persones assegudes en instal·lacions a l'aire lliure i 300 persones assegudes en 

instal·lacions cobertes. En tot cas, s'ha de garantir una distancia d'un metre i mig entre 

el públic assistent, llevat de les persones convivents, i els espectadors han de dur 

mascareta protectora. 

 

 Els organitzadors de les competicions esportives han d'adoptar un protocol que 

garanteixi el seguiment de les mesures higièniques establertes per les autoritats 

sanitàries de controls d'accessos i sortides, i de distanciament entre persones en el lloc 

de realització de la competició. Així mateix, els esportistes han de declarar 

responsablement que en els darrers catorze dies no han tingut cap simptomatologia 

compatible amb la COVID-19, que no han obtingut un resultat compatible amb 

presència d'infecció activa a una prova diagnòstica de COVID-19, que no han conviscut 

amb persones que hagin estat declarades un cas confirmat de COVID-19 i que no han 

tingut contacte estret amb malalts per COVID-19. 

 

 Les competicions esportives amb una previsió de participació superior a les cent 

cinquanta persones han de sol·licitar autorització a la Conselleria d'Afers Socials i 

Esports per dur-les a terme. Els organitzadors han d'adoptar les normes bàsiques de 

prevenció i higiene durant la competició, les mesures de limitació d'accés, de capacitat, 

d'organització interna, de protecció dels esportistes i personal de l'organització de la 

competició, a partir de les mesures dictades per les autoritats sanitàries. 

9. Condicions en què s'ha de desenvolupar l'activitat en els establiments que exerceixen 

l'activitat de restauració i d'entreteniment: 

 Els locals i establiments s'han d'acollir a les mesures que es disposen aquí corresponents 

a la seva activitat efectiva.  

 

 Els establiments que exerceixin l'activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar 

l'aforament al setanta-cinc per cent en espais interiors. La disposició física de les taules 

o agrupacions de taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat 

interpersonal d'un metre i mig.   

 

 Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de 

tancament la legalment autoritzada, i no es pot superar en cap cas la 01.00 h. No es 

permet tampoc l'admissió de nous clients a partir de les 00.00 h. 

 

 Es permet el consum a la barra només en els establiments que duguin a terme l'activitat 

de bar cafeteria, sempre que es garanteixi una separació mínima d'un metre i mig entre 

clients o, si s'escau, grups de clients. Aquest ús de les barres només està permès fins a 

les 22.00 h. 

 

 Les terrasses d'establiments que exerceixin l'activitat de restaurant o de bar cafeteria 

poden obrir al públic sense restriccions d'aforament sempre que es pugui assegurar que 

la disposició de les taules permet el manteniment de la distància de seguretat 

interpersonal d'un metre i mig. En el cas que l'establiment d'hoteleria i restauració 



obtingui el permís de l'ajuntament per incrementar la superfície destinada a la terrassa 

a l'aire lliure es pot incrementar el nombre de taules 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. A l'efecte d'aquesta regulació, es considera terrassa a l'aire lliure tot 

espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estigui envoltat lateralment per un màxim 

de dues parets, murs o paraments. 

 

 L'ocupació màxima és de deu persones per taula o agrupació de taules. 

 

 Es prohibeix l'ús de dispositius d'inhalació de tabac, pipes, xixes o assimilats en tots els 

locals d'entreteniment i restauració i en qualsevol altre tipus d'establiment obert al 

públic. 

 

 Es prohibeix l'ús de vaporitzadors d'aigua a les terrasses. 

 

 Se suspèn l'activitat dels establiments que exerceixin les activitats pròpies de sala de 

festa, sala de ball, discoteca, cafè concert i bar de copes. Se suspèn, així mateix, la 

realització d'activitats assimilables a les descrites en qualsevol altre tipus d'establiment, 

incloses les festes en piscines o en instal·lacions exteriors d'establiments hotelers, així 

com en embarcacions marítimes (party boats o assimilables). 

 

 Es prohibeix dispensar o servir begudes amb contingut alcohòlic de qualsevol casta o 

sense alcohol, per mitjà de tassons, gerres, copes o qualsevol altre tipus de recipient 

apte per permetre una ingesta directa des del recipient per part d'un o diversos 

consumidors simultàniament quan aquests recipients tenguin una cabuda superior als 

600 centímetres cúbics. Únicament es permet el servei a taula de botelles de begudes 

amb una cabuda superior a l'esmentada, amb l'objecte que les dispensi el personal de 

l'establiment o els mateixos comensals a les seves copes o tassons individuals. 

 

 Es prohibeix, així mateix, l'ús i la dispensació de canyetes per absorbir líquids amb les 

begudes que se serveixin si aquests estris tenen una longitud total màxima superior als 

30 centímetres. 

 

 Es prohibeix la venda de begudes alcohòliques en el transport marítim de passatgers de 

caràcter turístic o recreatiu.  

 

Les mesures tenen una durada de quinze dies, comptadors des de la publicació 

d'aquesta resolució, sense perjudici de la possibilitat de disposar-ne la pròrroga si 

persisteixen les circumstàncies que les motiven o aixecar- les si desapareixen. 

10. Cerimònies i celebracions nupcials 

 Les cerimònies i celebracions nupcials es poden fer en tot tipus d'instal·lacions, 

públiques o privades, tant en espais a l'aire lliure com en espais tancats, sempre que no 

se'n superi el 75 % de la capacitat, i, en tot cas, amb un màxim de dues-centes 

cinquanta persones en espais a l'aire lliure o de cent cinquanta persones en espais 

tancats. Les celebracions que puguin tenir lloc després de la cerimònia i que impliquin 

algun tipus de servei d'hoteleria i restauració s'han d'ajustar al que preveu l'apartat XII.1 



d'aquest Pla. El que preveu aquest apartat és aplicable a altres tipus de cerimònies 

oficials de caire religiós o civil i les celebracions respectives. 

11. Altres mesures 

 S'han d'eliminar els productes d'autoservei com ara portatovallons, portaescuradents, 

vinagreres, setrills i altres utensilis similars, i prioritzar les monodosi o el servei en altres 

formats sota petició del client. Això no obstant, si el client ho demana, es pot oferir la 

botella d'oli per a autoservei, sempre que es prenguin les mesures de desinfecció entre 

usos apropiades d'acord amb el sistema de gestió de seguretat alimentària de 

l'establiment o que serveixi l'oli directament el personal de servei de l'establiment. 

 

 Amb caràcter general l'activitat d'autoservei d'aliments i begudes ha de ser assistida, 

sense perjudici del que disposen els paràgrafs següents. 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. En els 

accessos dels establiments o de les seves zones d'autoservei hi ha d'haver visible 

cartelleria informativa de bones pràctiques per als clients. Els circuïts de circulació pels 

bufets han d'estar marcats, i a l'accés hi ha d'haver dispensadors de gels hidroalcohòlics 

o desinfectants amb activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat. Es permet 

l'autoservei de begudes mitjançant el sistema push, o per un sistema senzill 

d'accionament, com ara pitjant un botó. Aquestes màquines dispensadores s'han de 

desinfectar sovint mentre siguin accessibles als clients, amb la periodicitat adaptada al 

servei que se'n fa, la qual no pot ser superior als 60 minuts del període en què siguin 

accessibles als clients. Es permet l'autoservei d'aliments emplatats prèviament, 

individualment o en monodosi. Aquests aliments s'han de presentar protegits de les 

contaminacions ambientals per mampares. No es permet que els clients puguin 

manipular els objectes d'ús col·lectiu de zones de bufet o autoservei d'aliments i 

begudes, els quals han de ser servits pel personal dels establiments. Excepcionalment, 

quan no sigui físicament possible oaquesta opció provoqui aglomeracions de clients, es 

permetrà l'autoservei sota responsabilitat de l'establiment i amb el compliment de les 

condicions següents: 

a) 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.  

b) L'establiment ha de canviar els coberts de servir amb molta freqüència, com a mínim 

cada 15 minuts, i deixar- los en contenidors separats abans que siguin netejats i 

desinfectats. 

-0- 

Podeu realitzar les consultes que estimeu pertinents en relació a les mesures anteriors en la 

següent direcció de correu electrònic: assessorament.ispib@caib.es 

 

 

 


