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en la situació de COVID-19
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Com heu d’actuar si presentau símptomes, si
sou  un  cas  confirmat  o  si  sou  un  contacte
estret? 

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

900 100 971

http://coronavirus.caib.es/


Nivells d’alerta i riscs 

S’estableixen diferents nivells d’alerta sanitària, dels quals el nivell 0 és
el més favorable i el nivell 4 reforçat, el més desfavorable. 

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2

NIVELL 3 NIVELL 4 4 Reforçat



Museus, arxius, biblioteques, monuments, sales d’exposicions i 
altres equipaments

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3
Formentera

NIVELL 4
Menorca

4 Reforçat
Mallorca
Eivissa

Capacitat 75 % 75 % 75 % 75 % 50 % 50 %
Activitats
de grup  i

visites
guiades 

Interior: 50
persones

Exterior: 100
persones

Interior i
exterior: 30
persones

Interior: 15
persones

Exterior: 30
persones

Interior: 15
persones

Exterior: 30
persones

Interior i
exterior: 6
persones

Només
visites

guiades
(6 persones)

* A les biblioteques i els arxius s’ha de garantir la higiene de mans abans i després de la manipulació 
dels documents, els llibres, la premsa diària i els materials dels arxius, i cal evitar tocar-se la boca, el 
nas i els ulls durant la lectura.
* Als arxius els serveis presencials s’han d’oferir en les condicions de seguretat i higiene establertes, i 
mitjançant el sistema de cita prèvia.



Teatres, auditoris i espais similars

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3
Formentera

NIVELL 4
Menorca

4 Reforçat
Mallorca
Eivissa

Capacitat 75 % 75 % 75 % 50 % 50 % 30 %

Queda prohibit en qualsevol cas el consum d’aliments i begudes a l’interior. 



Cinemes i circs de carpa i espais similars

NIVELL 0 NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3
Formentera

NIVELL 4
Menorca

4 Reforçat
Mallorca
Eivissa

Capacitat 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 30 %
Espais

similars 0%

Nivell 4 i nivell 4 reforçat
Queda prohibit en qualsevol cas el consum d’aliments i begudes a l’interior. 



Recintes, locals i establiments, permanents o 
temporals, diferents dels que preveuen els 
apartats anteriors i que acullin activitats culturals

Nivell 0 Màxim 75 % de la capacitat màxima autoritzada, 300 persones màxim en espais tancats i
1.000 persones si es tracta d’activitats a l’aire lliure.

Nivell 1 Màxim 75 % de la capacitat màxima autoritzada, 300 persones màxim en espais tancats i
1.000 persones si es tracta d’activitats a l’aire lliure.

Nivell 2 Màxim 75 % de la capacitat màxima autoritzada, 300 persones màxim en espais tancats i
1.000 persones si es tracta d’activitats a l’aire lliure.

Nivell 3 Màxim 50 % de la capacitat màxima autoritzada, 300 persones màxim  en espais tancats i
1.000 persones si es tracta d’activitats a l’aire lliure.

Nivell 4 Màxim 50 % de la capacitat màxima autoritzada, 200 persones màxim  en espais tancats i
400 persones si es tracta d’activitats a l’aire lliure.

4 Reforçat Prohibides les activitats culturals amb presència de públic.



Condicions d’higiene i prevenció específiques
per als col·lectius artístics

Situacions  incompatibles  amb  l’ús  de  la  mascareta  per  la  naturalesa  de  les
activitats (assaig i actuacions)

Actors i figurants de teatre i produccions audiovisuals, ballarins, artistes de circ, titellaires,
músics, models fotogràfics

*L’excepció només té efecte mentre es dugui a terme l’activitat que motiva la incompatibilitat
amb l’ús de la mascareta i es faci en un escenari amb una  distància mínima de tres metres
amb els espectadors.
*L’activitat  no  pot  implicar  de  manera  simultània  un  nombre  superior  a  deu  persones
exemptes d’ús de mascareta en espais tancats.



Mesures específiques en agrupacions corals i
bandes de música

*Les activitats d’assaig o concert de les agrupacions corals i de les bandes de música s’han de
dur a terme en espais que assegurin un mínim de 4 m2 per cantaire/músic, fins a un màxim de
40 cantaires o músics. Aquests grups han de ser estables i plenament identificables.

*Els cantaires i els músics han d’emprar mascaretes, llevat dels músics de vent.

*En les actuacions i els assaigs  a l’exterior  hi  ha d'haver una distància mínima d’1,5 metres
entre els integrants del cor o la banda de música i entre aquests i el públic.

*Si les actuacions o els assaigs tenen lloc en espais interiors, s’ha de mantenir una distància
mínima de tres metres entre els músics d’instruments de vent o cantaires i els membres del
públic i la resta de components de la banda o orquestra.



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   núm.   201, de 28  
de novembre  )  .

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    núm.    209, de 15    de  
desembre  )  .

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 Consellde Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020, i es disposen
mesures excepcionals aplicables a l’illa de Mallorca i a la d’Eivissa (BOIB   núm.   5, de 12   de gener  )  .

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11322/643701/acord-del-consell-de-govern-d-11-de-gener-de-2021-
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http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11311/642857/acord-del-consell-de-govern-de-14-de-desembre-de-2
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Gràcies per la vostra col·laboració! 


