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Vacunació
Es recomana que els esportistes, practicants i públic d’esdeveniments 
esportius hagin rebut la pauta completa de vacunació, o bé que hagin superat 
la COVID-19, dins dels 6 mesos precedents, o en darrera instància, que 
s’hagin sotmès a una prova PCR amb resultat negatiu dins de les 72 hores 
anteriors a l’activitat o un test ràpid d’antígens amb el mateix resultat dins de 
les 48 hores anteriors a l’activitat.

http://vacunacovid.ibsalut.es  

http://vacunacovid.ibsalut.es/


Com s’ha d’actuar si un esportista presenta 
símptomes, és un cas confirmat o contacte estret?

A la web coronavirus.caib.es trobareu tota la informació sanitària 
necessària. En cas que tengueu símptomes teniu a la vostra disposició 
aquest telèfon:

900 100 971

http://coronavirus.caib.es/


Activitat física a l’aire lliure

S’haurà de garantir el distanciament de com a mínim 1,5 metres entre els practicants, amb 
excepció de persones convivents, i de les mesures d’higiene i de seguretat que es puguin 
indicar per part de l’autoritat competent.

Activitat física a 
l’aire lliure (fora 
d’instal·lacions 

esportives) (inclou 
activitats de 
senderisme)

Sense límit de 
persones



Instal·lacions i espais esportius

El titular de la instal·lació o centre esportiu ha d’actuar d’acord amb un protocol propi que 
prevegi les normes bàsiques de prevenció i higiene, així com mesures de limitació d’accés, 

capacitat i protecció dels usuaris i del personal.

A les instal·lacions en espais tancats s’han de garantir els procediments de ventilació, neteja 
i desinfecció. 



Aforaments màxims dels espais esportius
Es tindra en compte la tipologia de l'espai i el tipus de pràctica que es desenvolupa: 

Tipus espai Aforament màxim

Sales de musculació i d’activitats dirigides 4 m2 x persona

Activitats en carrils en piscines 4 m2 x persona

Activitats dirigides en piscines 4 m2 x persona

Activitats d’equip en pista 15 m2 x persona

Activitats en pista d’atletisme 25 m2 x persona

Activitats d’equip en camps a l’aire lliure 60 m2 x persona

Altres tipus d’activitats 4 m2 x persona

Vestidors 3 m2 x persona



Aforaments instal·lacions esportives

Instal·lacions 
esportives 

descobertes

100% aforament

Instal·lacions 
esportives 
cobertes

100% aforament

Piscines cobertes

100% aforament

Sales de musculació 
i sales d’activitats 

dirigides (1)

100% aforament

(1) L’ús de la mascareta és 
obligatori tant per al 

personal monitor com pels 
usuaris



Aforaments vestidors

Vestidors

100% aforament



Exemples aforaments instal·lacions esportives

TIPUS D’ESPAI DIMENSIONS OCUPACIÓ MÀXIMA OCUPACIÓ
 PERMESA

Pista poliesportiva 1000 m2 66 esportistes 66
esportistes

Camp de futbol 5000 m2 83 esportistes 83
esportistes

Altres tipus d’activitats (dins 
les quals s’inclouen aquelles 
activitats dirigides a l’exterior 
d’una instal·lació esportiva o 
una sala de musculació a 

l’exterior)

240 m2 60 esportistes 60
esportistes



Exemples aforaments de les piscines:

TIPUS DE VAS SUPERFÍCIE LÀMINA D’AIGUA

OCUPACIÓ MÀXIMA 
(pràctica en carril i activitats 

dirigides)
OCUPACIÓ PERMESA 

(pràctica en carril i activitats 
dirigides)

Vas de 25 x 12,5 m2 312,5 m2 78 
esportistes

78 esportistes

Exemples aforaments sales de musculació:

TIPUS D’ESPAI DIMENSIONS OCUPACIÓ MÀXIMA OCUPACIÓ PERMESA

Sala de musculació 200 m2 50 esportistes 50 esportistes



Esports d’equip i de contacte

Permesa la pràctica d’esports d’equip i contacte amb possibilitat de 
contacte físic amb grups estables i complint els aforaments establerts 

per a la instal·lació, així com les condicions següents:

Esports de camp: grups estables de com a màxim 30 persones

Esports de pista: grups estables de com a màxim 20 persones

Esports de contacte: grups estables de com a màxim 10 persones 



Competicions d’esports d’equip i de contacte

Permeses 
competicions 

d’esports d’equip i 
de contacte sempre 
que es disposi d’un 

protocol aprovat per 
part de la 

Conselleria d’Afers 
Socials i Esports 

Els organitzadors de 
competicions també 
es poden acollir al 
protocol federatiu 

aprovat de la 
modalitat esportiva 

respectiva

Excepcionalment, els 
esportistes federats a 

partir de 10 anys 
podran entrenar i 

competir fora del seu 
grup estable si són 
convocats per una 

selecció balear, o si el 
club justifica la 

necessitat de canviar 
de grup



Participants permesos a les proves esportives a 
l’aire lliure

Proves de com a màxim 
3.000 participants permeses 

(1) 

(1) Els organitzadors de les proves han d’adoptar un protocol que garanteixi el seguiment de les mesures establertes per les
autoritats sanitàries, de controls d’accessos i sortides, i de distanciament entre persones en el lloc de realització de la competició.

(2) Es requerirà autorització prèvia de la Direcció General d’Esports sota els criteris de la Direcció General de Salut Pública i 
Participació.

Proves de més de 3.000 
participants subjectes a 

autorització (1)(2)



Aforament de públic a les competicions esportives

Públic a instal·lacions 
esportives descobertes

Permès un aforament 
del 100% (1)(2)

Públic a instal·lacions 
esportives cobertes

Permès un aforament 
del 80% (1)(2)

(1) Percentatges d’aforament establerts per l’Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) de dia 
29/09/2021. 

(2) El públic assistent ha de romandre assegut en tot moment i dur mascareta protectora. S’ha de garantir un seient entre 
persones sempre que sigui possible.



Normativa que regula aquesta situació
Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Consolidat de Mesures de Prevenció, 
Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 en els Serveis Socials, i s’estableixen els nivells d’alerta sanitària  que s’han 
d’aplicar a cada una de les illes (BOIB núm. 146 de 26/10/2021)

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 de 04/12/2021)

Acord del Consell de Govern de 3 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. 167 de 04/12/2021)

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 - 24/12/2021)

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11468/654567/acord-del-consell-de-govern-de-25-d-octubre-de-202
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11489/655916/acord-del-consell-de-govern-de-29-de-novembre-de-2
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11489/655967/acord-del-consell-de-govern-de-3-de-desembre-de-20
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2021/11501/656614/acord-del-consell-de-govern-de-23-de-desembre-de-2


Punt d’Informació EsportsIB

Si necessitau més informació podeu contactar amb el Punt 
d’Informació EsportsIB fent click a la següent icona:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4404485&coduo=195&lang=ca


    Gràcies per la vostra col·laboració!

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=195
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=195
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