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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

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) sense 
contacte

Màxim 15
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

50% aforament

Instal·lacions 
esportives 
cobertes

50% aforament

Piscines cobertes

50% aforament

Sales de musculació 
i sales d’activitats 

dirigides (1)

50% aforament

(1) És permeten les activitats 
dirigides de baixa intensitat 
en sala amb un màxim de 
15 participants i les d’alta 

intensitat amb un màxim de 
10 participants. Tant a les 

sales de musculació com a 
les d’activitats dirigides s’ha 

de dur mascareta en tot 
moment. Es consideren 

activitats esportives 
d’intensitat baixa les 

definides com a tals per la 
Resolució de la consellera 

d’Afers Socials i Esports de 2 
    de desembre de 2020      

(BOIB 207 de 12/12/2020)

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11308/642546/resolucio-de-la-consellera-d-afers-socials-i-espor


Aforaments vestidors

Vestidors

30% aforament

Permès l’ús de les 
dutxes de forma 

alternada de manera 
que no es podrà fer 

servir el cubicle 
immediatament contigu 

al cubicle en ús. 

Queda prohibit l’ús dels 
vestidors en els esports 
d’equip o de contacte, 

excepte en el cas de les 
competicions d’àmbit estatal i 

dels equips que fan 
desplaçaments interilles.



Exemples aforaments instal·lacions esportives

TIPUS D’ESPAI DIMENSIONS OCUPACIÓ MÀXIMA OCUPACIÓ
PERMESA

Pista poliesportiva 1000 m2 66 esportistes 33
esportistes

Camp de futbol 5000 m2 83 esportistes 41
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 30
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

39 esportistes

Exemples aforaments sales de musculació:

TIPUS D’ESPAI DIMENSIONS OCUPACIÓ MÀXIMA OCUPACIÓ PERMESA

Sala de musculació 200 m2 50 esportistes 25 esportistes



Competicions d’esports d’equip i de contacte 
d’esportistes federats

Permeses 
competicions a 

l’esport federat de 
categoria estatal 

Permeses competicions 
exclusivament 

d’esportistes federats de 
categories 

autonòmiques a partir 
de 6 anys



Esports d’equip i de contacte d’esportistes NO 
federats

S’ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat d’1,5 
metres i en cap cas està permès el contacte físic



Nombre màxim participants esports d’equip i contacte

.

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



Requisits per iniciar les competicions dels esports 
d’equip i de contacte

Les federacions 
esportives d’esports 
d’equip i contacte 
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



Participants permesos a les proves esportives a l’aire 
lliure

Proves de ≤ 600 
participants 

permeses (1) 

> 600 
participants 
sotmeses a 
autorització 

prèvia de la DG 
de Salut Pública

(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.



Aforament de públic a les competicions esportives

Públic a instal·lacions 
esportives descobertes

Permès a categories 
estatals amb un 
màxim del 50% 

d’aforament i 500 
persones (1)(2)

Públic a instal·lacions 
esportives cobertes

Permès a categories 
estatals amb un 
màxim del 30% 

d’aforament i 200 
persones (1)(2)

(1) En tot cas, hi ha d’haver tres seients de separació entre persones, llevat que es tracti de persones convivents, i s’han 
d’intercalar seients que no es puguin fer servir en les fileres immediatament posteriors i anteriors.

(2) En les competicions d’àmbit estatal  es pot augmentar el nombre màxim de persones assistents establert, amb autorització 
prèvia de la Direcció General de Salut Pública i Participació, en cas de fases finals de competició, play-off o dos darrers partits 
com local de fase regular.

En cas de competicions 
esportives de menors, 
d’àmbit autonòmic o 

insular, es permet 
l’assistència de dues 

persones acompanyants 
per menor fins a un 

màxim del 25% 
d’aforament (1)



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 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i 
Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, d’estableixen els nivells d’alerta sanitària que 
s’han d’aplicar a cada una de les illes i s’estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 
aplicables temporalment a les illes (BOIB núm. 60 de 08/05/2021) 

https://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11378/648992/acord-del-consell-de-govern-de-7-de-maig-de-2021-p


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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