Regulació esportiva situació
COVID-19
FAQS X

Actualitzat a 12/01/2021
(vigència a partir de 13/01/2021)

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
aquests telèfons les 24h del dia:
971 437 079 - 902 079 079

Nivells d’alerta i riscos
S’estableixen 5 nivells d’alerta sanitària, siguent el 0 el més favorable i el 4 el més
desfavorable:
Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

A més, les activitats es classificaran d’acord amb el seu nivell de risc:
Risc baix

Risc mitjà

Risc alt

Nivell 4

Activitat física a l’aire lliure
Risc

Activitat

RISC
BAIX

Activitat física a
l’aire lliure sense
contacte

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Màxim 30
persones

Màxim 30
persones

Màxim 30
persones

Màxim 15
persones

Màxim 6
persones

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.

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.

Es recomana l’ús de mesuradors de CO2 per verificar que la ventilació és addient.

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 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 a l’aire lliure, cobertes i
piscines
Risc

Tipus instal·lació

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

RISC
MITJÀ

Instal·lacions aire
lliure, cobertes i
piscines

75 %
aforament

75 %
aforament

50 %
aforament

50 %
aforament

50 %
aforament
(1)

(1) L’activitat a les instal·lacions esportives cobertes està suspesa (veure excepcions següent
diapositiva)

Excepcions a la suspensió de les activitats a instal·lacions esportives
cobertes
Per a l’activitat esportiva federada organitzada (els esportistes i entrenadors només podran
romandre a la instal·lació mentres duguin a terme l’activitat)

Per a activitats dirigides individualitzades (un sol entrenador per un sol esportista)

A les piscines esportives cobertes una sola persona per carril amb un màxim de 4
persones simultàniament en la totalitat de la piscina

Aforaments sales de musculació i d’activitats dirigides
Risc

Tipus
instal·lació

RISC
MITJÀ
(1) (2)

Sales de
musculació i
d’activitats
dirigides

RISC
ALT

Sales de
musculació i
d’activitats
dirigides

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

75 % aforament

75 % aforament

Act. dirigides
màx. 30
persones

Act. dirigides
màx. 30
persones

50 %
aforament

50 %
aforament

Act. dirigides
màx. 15
persones

Act. dirigides
màx. 15
persones

L’activitat de les
instal·lacions esportives
cobertes està suspesa
(veure excepcions
diapositiva anterior)

50 %
aforament

50 % aforament

50 %
aforament

30 %
aforament

Act. dirigides
màx. 15
persones

Act. dirigides
màx. 6 persones

Act. dirigides
màx. 15
persones

Act. dirigides
màx. 15 persones

L’activitat de les
instal·lacions esportives
cobertes està suspesa
(veure excepcions
diapositiva anterior)

(1) Les activitats dirigides de mitjana i alta intensitat i les sales de musculació seran de risc mitjà si existeix un sistema de registre de participants i/o
usuaris dels espais i/o activitats i es pot acreditar l’existència d’una correcta ventilació dels espais.
(2) Les activitats dirigides d’intensitat baixa en espais tancats ventilats adequadament sempre que tots els participants usin mascareta protectora es
consideren de risc mitjà.

Aforaments vestidors
Risc

Tipus
instal·lació

Nivell 0

RISC
ALT

Vestidors

50%
aforament

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

50 %
50 %
30 %
30 %
aforament aforament aforament aforament

Exemples aforaments instal·lacions esportives
TIPUS D’ESPAI

DIMENSIONS

OCUPACIÓ MÀXIMA
OCUPACIÓ
NIVELL 4

Pista poliesportiva

1000 m2

66 esportistes

33
esportistes

Camp de futbol

5000 m2

83 esportistes

41
esportistes

Entrenaments i competicions d’esports d’equip i de contacte
Risc

Tipus
Activitat

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

RISC
MITJÀ

Pràctica
d’esports
d’equip i
esports de
contacte

Permès contacte
a l’esport federat
i no federat amb
limitacions de
participants

Permès contacte
a l’esport federat
a partir de 10
anys i esport no
federat
organitzat

Permès contacte
a l’esport federat
a partir de 12
anys

Permès contacte
a l’esport federat
a partir de 12
anys. Vestidors
tancats excepte
desplaçaments
interilles o
península

Només permès
contacte esport
federat de
categoria
estatal.

.

A categories no
estatals les
sessions
d’entrenament
en grup s’han
de limitar a un
màxim de 2 per
setmana i
sempre sense
contacte.

Nombre màxim participants esports d’equip i contacte
Per als nivells 0, 1, 2 i 3
Esports de camp: màxim 15 persones en cas de no federats i 30 en cas de federats
Esports de pista: màxim 10 persones en cas de no federats i 20 en cas de federats
Esports de contacte: màxim 5 persones en cas de no federats i 10 en cas de federats

Per al nivell 4

.
Esports de camp: màxim 6 persones en cas de no federats i 30 en cas de federats
Esports de pista: màxim 6 persones en cas de no federats i 20 en cas de federats
Esports de contacte: màxim 5 persones en cas de no federats i 10 en cas de federats

Requisits per iniciar les competicions dels esports
d’equip i de contacte
Les federacions
esportives d’esports
d’equip així com
l’esport no federat
organitzat han de
trametre a la
Conselleria d’Afers
Socials i Esports,
per a la seva
aprovació, un
protocol d’actuació
vinculant.

Tenir una
declaració
responsable
dels
participants en
les
competicions
esportives

Elaborar un
calendari
esportiu amb
unes
condicions
flexibles i amb
alternatives
de canvi de
dates.

Cada club ha de
tenir un
RESPONSABLE
COVID per fer
complir les
mesures de
seguretat dels
participants i del
públic.

Participants permesos a les proves esportives
Risc

RISC
MITJÀ

Tipus
activitat

Participació
d’esportistes a
proves
esportives

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Proves de ≤ 150
participants
permeses

Proves de ≤ 150
participants
permeses.

Proves de ≤ 150
participants
permeses.

Proves de ≤ 150
participants
permeses

Proves de ≤ 50
participants
permeses

Proves de >150
participants
autorització
prèvia

Proves de >150
fins a 300
participants
autorització
prèvia.

>150 persones
no autoritzades

>150 participants
no autoritzades

>50 participants
no autoritzades

>300 persones
no autoritzades

Aforament de públic a les competicions esportives
Risc

Tipus
instal·lació

Nivell 0

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

RISC
MITJÀ

Públic a les
instal·lacions
esportives
descobertes

75%
aforament

75%
aforament

75%
aforament

50%
aforament.

Màxim 2000
persones

Màxim 1500
persones

Màxim 1500
persones

Màxim 1000
persones

75%
aforament

75%
aforament

50%
aforament

25%
aforament

Màxim 2000
persones

Màxim 1500
persones

Màxim 1500
persones

Màxim 1000
persones

RISC
MITJÀ

Públic a les
instal·lacions
esportives
cobertes

Nivell 4

Prohibició de públic

Prohibició de públic

Com serà el funcionament del CTEIB?
Tindrà autonomia en la
gestió de la pròpia
instal·lació així com la
prestació de servei a la
mateixa. El centre haurà
de disposar i actuar
d'acord amb un protocol
propi que contempli les
normes de prevenció i
higiene.

S'haurà d'evitar la
superació dels aforaments
màxims d'esportistes a
cada espai de pràctica
esportiva i s'hauran de
seguir les mesures de
seguretat i control
sanitàries.

Normativa que regula aquesta situació
Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària i s’aprova el nou Pla de
Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 (BOIB
201 de 28/11/2020)
Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir
a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s’introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció,
Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de
les Illes Balears de 27 de novembre de 2020 (BOIB 209 de 15/12/2020)
Acord del Consell de Govern d’11 de gener de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb l’Acord del Consel lde Govern de les Illes Balears de 27 de novembre
de 2020, es disposen mesures excepcionals aplicables a l’illa de Mallorca i a la d’Eivissa (BOIB 5 de 12/01/2021)

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

Gràcies per la vostra col·laboració!

