
 

“D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió́ de la 

situació́ de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, i que mana que se suspenguin totes les activitats esportives i 

prohibeix l’entrenament a qualsevol instal·lació esportiva, sigui en un recinte tancat o a l’aire lliure, us faig arribar la 

interpretació de la Direcció General d’Esports, que ha consensuat amb el Consejo Superior de Deportes. 

Com bé sabeu, en l’esport eqüestre el cavall és imprescindible. El cavall gaudeix d’una especial consideració des del 

punt de vista de l’esport i en la lluita contra el maltractament animal. El cavall no pot romandre en el seu cubicle o 

box. S’ha de moure i treballar diàriament. Si no es fa així, el cavall pateix, es deteriora i desenvolupa diverses 

patologies. Per aquestes consideracions bàsiques per garantir la salut dels cavalls, considerem que, durant aquest 

període en què s’ha decretat l’estat d’alarma: 

1.- L’alimentació i el manteniment bàsic de la salut dels cavalls ha de ser el principal objectiu de les activitats de les 

hípiques balears. 

2.- Es tracta de donar als cavalls el moviment necessari per a evitar els perjudicis de la seva salut, evitant el seu 

deteriorament. 

3.- Aquest moviment serà realitzat pel personal habitual de manteniment de les instal·lacions esportives, i pels genets 

professionals, sempre que sigui viable. 

4.- En el cas que l’estructura del club no permeti assolir la feina esmentada per part del personal habitual, mouran els 

cavalls els propietaris. 

5.- Queda prohibida qualsevol activitat social dins de l’àmbit de les hípiques. Les instal·lacions recreatives, bar, etc. 

hauran de romandre tancades, i en el cas que els propietaris moguin els cavalls hauran de guardar les distàncies 

establertes i les precaucions disposades al Real Decret. 

6.- Les hípiques i clubs organitzaran degudament torns específics per fer factible aquesta activitat. 

 

7.- Qualsevol circulació de persones que es produeixi en aquest àmbit s’ajustarà al que disposa el Real Decret 

463/2020 de 14 de març, evitant qualsevol desplaçament innecessari. 

8.- Els serveis veterinaris o de salut animal de la CAIB, en coordinació amb els centres eqüestres i la Federació Hípica 

de les Illes Balears , concretaran aquests protocols. 

 

Seguirem estant en contacte amb les Federacions Balear i Espanyola d’Hípica i el CSD, per tal de contrastar aquestes 

mesures, i per actualitzar-les si és necessari. 

Esperant que així puguem salvaguardar la salut dels cavalls, i que no gaire enllà puguem restablir la normalitat a 

totes les hípiques del nostre entorn, us trameto una salutació plena.” 

Este es el texto que se está negociando con la Administración. 

Lo ideal es que los clubs establezcan unos horarios y protocolos para que no se colapsen las pistas teniendo en 

cuenta las pautas de alejamiento de unos a otros usuarios. 

Y , en todo caso, está claro que la responsabilidad y la potestad de dictar tales normas es de los centros.  

Otra cosa es que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado permitan los desplazamientos para el acceso a los 

centros. 

Repito, todo lo que se pueda hacer depende de los límites que marca el Decreto. 

En cuanto tengamos más información os la trasladaremos.  

Saludos.  

Gerardo Ortega Polo 

Presidente de la FHIB 

 


