ANNEX
Text consolidat de la part dispositiva de l’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
Acord
Primer
Objecte
A) Aquest Acord té per objecte establir mesures temporals i
excepcionals en l’àmbit d’activitat de determinats establiments en
funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa on estiguin radicats. Aquestes
mesures s’estableixen per raó de protecció de la salut pública, en el
marc de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i com a
conseqüència de l’evolució de la situació epidemiològica derivada a les
Illes Balears, amb la finalitat de compatibilitzar el desenvolupament
d’aquestes activitats amb la imprescindible seguretat sanitària i
assegurant alhora un nivell elevat de protecció de la ciutadania.
Les mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la
contenció de la COVID-19 que integren aquest Acord es dicten a
l’empara de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials
en matèria de salut pública; de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de
sanitat; de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears; de la
Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública, modificada pel
Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010,
de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei
11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador
específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades
per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
B) Aquest Acord també té per objecte determinar les condicions en què
es pot dur a terme l’activitat d’oci nocturn.
C) Es consideren terrasses i espais a l’aire lliure tots els espais exteriors
dels establiments o locals no coberts o que estant coberts estiguin
envoltats per un màxim de dues parets, murs o paraments i l’accés als
quals es pugui fer directament des de la via pública.
Segon
Condicions en què es pot dur a terme l’activitat d’oci nocturn
A) Condicions aplicables a l’activitat de les sales de festa, discoteques i
sales de ball a les Illes Balears

Els establiments d’oci nocturn situats a les Illes Balears poden dur a
terme l’activitat si compleixen les mesures següents:
a) Poden prestar serveis de terrassa amb el cent per cent de la capacitat
màxima permesa. Per al servei a l’interior, l’ocupació màxima és del
setanta-cinc per cent de la cabuda permesa en cas d’establiments
radicats a illes en nivell 0 d’alerta sanitària i del seixanta per cent en cas
d’establiments radicats en illes en nivell 1 o superior.
b) No es permet el consum a la barra. Únicament es pot utilitzar la barra
perquè les persones usuàries sol·licitin i recullin les consumicions.
c) A la barra s’han de respectar les distàncies de seguretat i s’ha d’impedir
la formació d’aglomeracions.
d) S’ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat interpersonal i
evitar, en particular, la formació d’aglomeracions. Així mateix, s’ha de
mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres a les taules o
agrupacions de taules.
e) En cas que hi hagi pista de ball, se’n permet l’ús amb una ocupació que
en cap cas no pot ser superior a la que resulti de l’assignació de dos
metres quadrats de la pista per a cada persona usuària.
f) A l’entrada i a la sortida dels assistents s’han d’establir els mecanismes
necessaris per impedir aglomeracions de persones i respectar les
distàncies de seguretat.
g) L’horari màxim de tancament dels establiments d’oci nocturn és a les
05.00 hores, tret que les ordenances municipals estableixin una hora de
tancament anterior.
h) L’ús de mascareta és obligatori en tot moment. Únicament es pot
exceptuar l’ús de la mascareta en els moments estrictament necessaris
per menjar o beure.
i)

Els establiments han de fer ús de dispositius mesuradors de CO2, que
han de disposar d’una pantalla que mostri els nivells de CO2 en temps
real en una zona visible per als usuaris.
Aquests dispositius han de dur el marcatge CE. La ubicació s’ha d’ajustar
a les indicacions tècniques aplicables i tenir en compte la grandària i la
forma de l’espai, les entrades d’aire i el flux de la ventilació. No s’han de
situar prop de les finestres, portes o altres punts de ventilació.
Tant en els casos de ventilació natural com en els de mecànica o mixta,
no s’han de superar a l’interior les 800 ppm de concentració de CO2, i és
responsabilitat del local adoptar les mesures necessàries de renovació
de l’aire perquè no se superi la xifra indicada abans.

B) Condicions aplicables a l’activitat de bars de copes (pubs) i cafès
concert
- Es permet l’activitat dels establiments que exerceixen les activitats
pròpies de cafè concert i bar de copes, amb una ocupació del 75 % de
la capacitat màxima autoritzada d’aquests espais en cas
d’establiments radicats a illes en nivell 0 d’alerta sanitària i del
seixanta per cent en cas d’establiments radicats a illes en nivell 1 o
superior.
- S’ha d’assegurar el manteniment de la distància deguda de
seguretat d’un mínim d’1,5 metres entre les cadires de diferents
taules i s’ha d’usar la mascareta quan no s’estigui consumint.
- L’horari de tancament és el que autoritza la llicència d’activitat de
l’establiment o les que disposin les ordenances municipals.
- No es permet el ball en espais interiors ni exteriors.
- En tot allò que no preveuen els paràgrafs anteriors els cafès concert
i bars de copes s’han de regir per la normativa COVID-19 general i
l’aplicable a l’àmbit de la restauració, incloent-hi la normativa referent
a les condicions de ventilació i l’obligatorietat de disposar de
mesuradors de CO2.
Tercer
Condicions específiques aplicables al desenvolupament de
l’activitat de determinats establiments en funció del nivell d’alerta
sanitària de l’illa on estiguin radicats
L’accés per part de persones majors de 12 anys, no treballadores de
l’establiment, a l’interior dels locals i establiments que es descriuen en
els punts següents d’aquest Acord, quan l’illa es troba en el nivell
d’alerta sanitària declarada pel Govern de les Illes Balears que es
determina en els mateixos punts, requereix presentar una certificació
que acrediti la concurrència de qualsevol de les circumstàncies
següents:
1. Que la persona compta amb la pauta completa d’una vacuna contra
la COVID-19 amb autorització de comercialització de conformitat amb
el Reglament (CE) núm. 726/2004. Es considera que es compta amb la
pauta completa una vegada hagin transcorregut 14 dies des que va
rebre la segona dosi o, si escau, la dosi única per al cas de les vacunes
mono-dosi o per a les persones que només han de rebre una sola
dosi perquè han superat prèviament la COVID-19. En el cas de les
persones majors de 18 anys, el certificat de vacunació perdrà la seva
validesa als 270 dies comptadors des de la data d’inoculació de la
darrera dosi de vacuna rebuda sigui de primer procés de vacunació o
de reforç, o en el termini que en cada moment pugui determinar el

Reglament UE 2021/953, de 14 de juny, del Parlament i el Consell,
relatiu a un marc per a l'expedició, verificació i acceptació de
certificats COVID-19 interoperables de vacunació, de prova
diagnòstica i de recuperació i les successives modificacions d’aquest
o norma que el substitueixi.
2. Que la persona disposa d’una prova diagnòstica d’infecció activa
(PDIA) amb resultat negatiu, ja sigui tipus PCR, TMA duta a terme
dins de les 72 hores anteriors o sigui prova tipus PRAg duta a terme
dins de les 48 hores anteriors o, en ambdós casos, amb les
antelacions que en cada moment determini el Reglament UE
2021/953, de 14 de juny, del Parlament i el Consell i les successives
modificacions d’aquest o norma que el substitueixi.
3. Que la persona hagi patit la malaltia dins els sis mesos anteriors, o
dins del termini que determini el Reglament UE 2021/953, de 14 de
juny, del Parlament i el Consell i les successives modificacions
d’aquest o norma que el substitueixi.
A l’efecte del que estableix aquest apartat, l’exhibició de la informació a
què es refereix únicament es pot sol·licitar en el moment de l’accés. No
s’han de conservar aquestes dades ni se’n poden crear fitxers.
Quart
Condicions específiques per al desenvolupament de l’activitat de
determinats establiments i locals quan les illes on radiquin es
trobin en nivell d’alerta sanitària 1 o superior
En el nivell d’alerta sanitària 1 o superior, els requisits d’accés als
establiments prevists en l’apartat tercer d’aquest Acord són exigibles a:
a) Discoteques, sales de festa i sales de ball.
b) Bars de copes o cafès concerts i pubs.
c) Establiments de restauració amb cabuda interior per a més de 50
persones. Si aquests establiments compten, a més, amb espais
qualificables de terrasses cobertes d’acord amb el que disposa el punt
primer C) d’aquest Acord, l’interior de l’establiment i la terrassa coberta
es consideren locals independents a l’efecte del còmput de les cabudes
respectives.
El que disposa aquest apartat és aplicable també als espais amb servei
de restauració ubicats en allotjaments turístics, instal·lacions
esportives, centres recreatius per a gent gran i locals de jocs i apostes.
d) Establiments o locals on es duguin a terme celebracions amb
participació de més de 50 persones i en les quals es prestin activitats
de restauració i/o ball.

e) Altres espais habilitats com a sales de festa, sales de ball,
discoteques o restaurants amb cabuda interior superior a 50 persones.
Aquests establiments queden sotmesos en el desenvolupament de la
seva activitat a les condicions establertes en el punt segon d’aquest
Acord.
Cinquè
Condicions específiques per al desenvolupament de l’activitat de
determinats establiments i locals quan les illes on radiquin es
trobin en nivell d’alerta sanitària 2 o superior
En el nivell d’alerta sanitària 2 o superior, els requisits d’accés als
establiments que preveu l’apartat tercer d’aquest Acord també són
exigibles a refugis, hostals, albergs i altres allotjaments turístics,
qualsevol que en sigui la denominació, amb habitacions d’ús compartit.
Sisè
Condicions específiques per al desenvolupament de l’activitat de
determinats establiments i locals quan les illes on radiquin es
trobin en nivell d’alerta sanitària 3 o superior
En el nivell d’alerta sanitària 3 o superior, els requisits d’accés als
establiments prevists en l’apartat tercer d’aquest Acord són exigibles a:
a) Gimnasos i altres instal·lacions esportives.
b) Acadèmies de ball.
c) Tot tipus d’esdeveniments culturals i esportius en espais interiors, com
ara cinemes, circs de carpa, teatres, auditoris, sales de concerts, spa,
piscines termals i altres establiments coberts on es duguin a terme
activitats culturals i esportives.
d) Congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de
negocis, conferències i esdeveniments.
e) Clubs de gent gran, qualsevulla que sigui la denominació que se’ls doni, i
espais que en desenvolupin activitats que els són pròpies.
f) Establiments de jocs i apostes.
g) Establiments de restauració qualificables com a tals d’acord amb el que
disposen els articles 53, 54 i 55 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears, amb cabuda interior per a menys de 50 persones. Si
aquests establiments compten, a més, amb espais qualificables de
terrasses cobertes d’acord amb el que disposa el punt primer C) d’aquest
Acord, l’interior de l’establiment i la terrassa coberta es consideren locals
independents a l’efecte del còmput de les cabudes respectives.

El que disposa aquest apartat és aplicable també als espais amb servei de
restauració ubicats en allotjaments turístics, instal·lacions esportives,
centres recreatius per a gent gran i locals de jocs i apostes. També és
aplicable als establiments o locals on es duguin a terme celebracions amb
participació de menys de 50 persones i en les quals es prestin activitats de
restauració i/o ball, així com a qualsevol establiment o instal·lació on es
dugui terme activitat de restauració.
En aquests casos els responsables poden optar entre comprovar el
certificat COVID dels clients en el moment de l’accés al local o una vegada
que hi hagin accedit, si bé en tot cas abans de fer la comanda.
h) Participació en competicions esportives i entrenaments d’àmbit
autonòmic a l’aire lliure i interior per a persones més grans de 12 anys. En
aquest supòsit, es considerarà que els menors d’edat, amb 12 anys
complits, es troben vacunats amb pauta completa, des del moment en que
se’ls hagi inoculat una dosi de vacuna.
Setè
Règim sancionador
Els incompliments del que disposa aquest Acord poden ser constitutius
d’una infracció administrativa d’acord amb el Decret llei 11/2020, de 10
de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer
front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els
efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
Vuitè
Notificacions
Aquest Acord s’ha de notificar a la Delegació del Govern a les Illes
Balears i a la direcció operativa del Pla Territorial de Protecció Civil de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PLATERBAL) per a la
transició cap a una nova normalitat derivada de la situació
d’emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, a fi
d’establir els controls i les mesures pertinents per garantir-ne
l’efectivitat.
Novè
Autorització de les mesures
S’insta l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a
presentar aquest Acord davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, perquè autoritzi o
ratifiqui les mesures que s’hi contenen, a l’efecte que estableix l’article
10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Desè

Aplicació subsidiària del Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i
Coordinació Front a la COVID-19
En tot allò que no preveu aquest Acord i en el que hi sigui compatible
s’han d’aplicar la resta de mesures que, amb caràcter general, estableix
el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la
COVID-19, aprovat per Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de
2021, i les modificacions que, si escau, se’n facin.
Onzè
Interposició de recursos
Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan
que el dicta, en el termini d’un mes comptador des que es publiqui,
d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o,
alternativament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos comptadors des que es publiqui,
de conformitat amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Dotzè
Publicació i efectes
Una vegada autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, les mesures que conté aquest Acord s’han de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els termes en els quals hagi rebut
l’autorització. Aquest Acord esdevé efectiu a partir de la publicació i
manté l’eficàcia fins al dia 28 de febrer de 20221.
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Termini d'eficàcia autoritzat per la Interlocutòria 8/2022, de 19 de gener, de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

