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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

2864

Acord del Consell de Govern de 13 de març de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures
Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del COVID-19

El 31 de desembre de 2019, la Comissió Municipal de Salut i Sanitat de Wuhan (província de Hubei, Xina) va informar sobre un agrupament
de 27 casos de pneumònia d'etiologia desconeguda amb inici de símptomes el 8 de desembre, incloent-hi set casos greus, amb una exposició
comuna a un mercat majorista de marisc, peix i animals vius a la ciutat de Wuhan, sense identificar la font del brot. El mercat va ser tancat el
dia 1 de gener de 2020. El 7 de gener de 2020, les autoritats xineses van identificar com a agent causant del brot un nou tipus de virus de la
família Coronaviridae, que produeix una malaltia anomenada COVID-19.
Atesa l'evolució de la situació i per recomanació del Comitè d'Emergències del Reglament Sanitari Internacional (2005), el 30 de gener de
2020, el director general de l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot del nou coronavirus 2019 (nCoV) com a Emergència de
Salut Pública d'Importància Internacional (ESPII), ja que la seva propagació internacional suposa un risc per a la salut pública dels països i
exigeix una resposta internacional coordinada. En la seva declaració, el Comitè d'Emergències va instar els països a estar preparats per
contenir la malaltia, ja que encara és possible interrompre la propagació de virus, sempre que s'adoptin mesures fermes per detectar la
malaltia de manera precoç, aïllar i tractar els casos, fer seguiment dels contactes i promoure mesures de distanciament social acords amb el
risc.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

Una emergència de salut pública d'importància internacional —ESPII— és un esdeveniment extraordinari que constitueix un risc per a la
salut pública d'altres estats a causa de la propagació internacional d'una malaltia, i que exigeix una resposta internacional coordinada. El
principal objectiu de declarar una ESPII és garantir la seguretat sanitària mitjançant l'aplicació del Reglament sanitari internacional (2005).
Així, el Reglament sanitari internacional (2005) estableix que la seva finalitat i abast és la de prevenir la propagació internacional de
malalties, protegir contra aquesta propagació, controlar-la i donar-li una resposta de salut pública proporcionada i restringida als riscos per a
la salut pública, i evitar alhora les interferències innecessàries amb el tràfic i el comerç internacional.
En la declaració del COVID-19 com a ESPII, l'Organització Mundial de la Salut va destacar que la difusió de la malaltia es pot alentir de
manera significativa o, fins i tot, aturar, mitjançant la implementació de mesures robustes de contenció. En aquest sentit, permetre la difusió
incontrolada de la malaltia no és una opció.
Els casos d'infecció per coronavirus en el territori de les Illes Balears representen a hores d'ara menys de l'1 % del total d'infeccions en el
territori nacional. Aquesta dada permet que es pugui considerar que el sistema sanitari de les Illes Balears proporciona una resposta ràpida i
eficient a les situacions de sospita de contagi i que aquests contagis es produeixen a un ritme baix. No obstant això, la prudència aconsella
adoptar les mesures preventives per a la protecció de la salut pública que, sense generar majors perjudicis als potencials interessats, puguin
contribuir a evitar les possibilitats de contagi del SARS-CoV-2 entre la població.
Amb aquesta finalitat i atesa l'efectivitat que a l'efecte de contenir i impedir la transmissió del SARS-CoV-2 han tingut en l'àmbit
internacional les mesures encaminades a evitar grans aglomeracions de persones en forma d'espectacles, esdeveniments esportius o culturals
—mesures que vénen motivades pel fet que la proximitat física entre persones afavoreix la possibilitat de contagi del SARS-CoV-2 i la
dispersió posterior de l'aglomeració, a més del relativament llarg període d'incubació, que en facilita la difusió—, es considera adequat
limitar en el territori de les Illes Balears la realització d'espectacles, esdeveniments culturals, esdeveniments esportius de transcendència
menor i, en general, esdeveniments que suposin concentracions puntuals importants de població.
En aquest sentit, cal recordar que el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en la sessió núm. 130, de 9 de març de
2020, va acordar que els grans esdeveniments esportius professionals i no professionals, nacionals i internacionals, que suposassin una gran
afluència d'aficionats es farien a porta tancada a tot Espanya, mentre que la realització d'altres esdeveniments de tot tipus que comportassin
un gran moviment de població es valoraria i quedaria subjecta al criteri que adoptàs la comunitat autònoma on es duguessin a terme.
L'article 43.2 de la Constitució espanyola de 1978 estableix que és competència dels poders públics tutelar la salut pública a través de les
mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris, i indica que la llei ha d'establir els drets i deures de tothom sobre aquest tema.
La competència en matèria sanitària s'atribueix a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut del que disposen els articles 30.48 i
31.4 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.
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De conformitat amb l'article 2.7.b) del Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les
competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Direcció
General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum exerceix, entre d'altres, les competències en l'àmbit material de la
vigilància epidemiològica, l'anàlisi i l'avaluació de l'estat de salut de la població i de les malalties; la prevenció de les malalties i, en concret,
l'adopció de les mesures en matèria de protecció de la salut pública que estableix la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials
en matèria de salut pública.
D'acord amb l'article primer de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, les diferents
administracions públiques, dins l'àmbit de les seves competències, a fi de protegir la salut pública i de prevenir-ne la pèrdua o deteriorament,
poden adoptar les mesures previstes en la dita Llei quan així ho exigeixin raons sanitàries d'urgència o necessitat.
En l'article segon estableix que «les autoritats sanitàries competents podran adoptar mesures de reconeixement, tractament, hospitalització o
control quan s'apreciïn indicis racionals que permetin suposar l'existència de perill per a la salut de la població a causa de la situació sanitària
concreta d'una persona o grup de persones o per les condicions sanitàries en què es desenvolupi una activitat».
En virtut del que estableix en l'article tercer, «amb la finalitat de controlar les malalties transmissibles, l'autoritat sanitària, a més de realitzar
les accions preventives generals, pot adoptar les mesures oportunes per al control dels malalts, de les persones que estiguin o hagin estat en
contacte amb ells i de l'entorn immediat, així com les que es considerin necessàries en cas de risc de caràcter transmissible».
De conformitat amb l'article 6 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, «1. En el cas que existeixi o se sospiti raonablement
l'existència d'un risc imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats sanitàries han d'adoptar les mesures preventives que estimin
pertinents, com ara la confiscació o immobilització de productes; la suspensió de l'exercici d'activitats; el tancament d'empreses o de les
seves instal·lacions; la intervenció de mitjans materials i personals, i totes les altres que es considerin sanitàriament justificades.
La durada de les mesures a què es refereix l'apartat anterior, que es fixaran per a cada cas, sense perjudici de les pròrrogues successives
acordades per resolucions motivades, no excedirà del que exigeixi la situació de risc imminent i extraordinari que les va justificar».
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Sense perjudici de les mesures previstes en la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, i en la
Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, en l'article 54 preveu que, amb
caràcter excepcional i quan així ho requereixin motius d'extraordinària gravetat o urgència, l'autoritat competent de les comunitats
autònomes pot adoptar, mitjançant una resolució motivada, entre d'altres mesures, la suspensió de l'exercici d'activitats.
L'article 51 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears, estableix que l'administració sanitària, en l'exercici de les seves
competències, ha d'adoptar les mesures adients d'intervenció provisionals davant situacions de risc per a la salut col·lectiva. Les mesures i
actuacions que s'ordenin amb caràcter obligatori i d'urgència o necessitat s'han d'adaptar als criteris expressats en la Llei orgànica 3/1986.
L'article 49.2 de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, disposa que quan existeixi o se sospiti
raonablement l'existència d'un risc imminent i extraordinari per a la salut de la població, com a conseqüència d'una situació sanitària concreta
d'una persona o d'un grup de persones, es pot ordenar l'adopció de mesures preventives generals i d'intervenció, entre les quals s'inclouen les
de reconeixement, de tractament, d'hospitalització o de control individual sobre la persona o el grup de persones, mitjançant una resolució
motivada, pel temps necessari per a la desaparició del risc. L'adopció de mesures que impliquin privació o restricció de la llibertat o d'un
altre dret fonamental està subjecta al que disposen la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i
la Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, sobre mesures especials en matèria de salut pública.
L'article 8.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, estableix que, així mateix, correspon als jutjats
contenciosos administratius l'autorització o ratificació judicial de les mesures que les autoritats sanitàries considerin urgents i necessàries per
a la salut pública i impliquin privació o restricció de la llibertat o d'un altre dret fonamental.
Per tal d'assegurar una adequada coordinació i coherència interdepartamental de les mesures a prendre, s'ha considerat necessari agrupar les
mesures proposades per les conselleries en un únic pla que, a més, es pot actualitzar d'una manera centralitzada, per resolució de la
consellera de Salut i Consum. Igualment es considera necessari que aquestes mesures siguin objecte d'una avaluació contínua, per la qual
cosa es crea una comissió de seguiment del pla en la qual hi ha representades, a més de l'Administració autonòmica, les administracions
insulars i municipals, i es convida a l'Administració General de l'Estat.
Per això, el Consell de Govern a proposta de la consellera de Salut i Consum i de la resta de les conselleres i els consellers en l'àmbit de les
seves competències, en la sessió de 13 de març de 2020, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:
Primer. Aprovar el Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del COVID-19, que constitueix l'annex 1 d'aquest
Acord.
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Segon. Les mesures seran d'aplicació sense perjudici de les que el Govern d'Espanya aprovi en relació amb les seves competències.
En tot cas, quan dins un àmbit territorial específic concorrin mesures obligatòries de diverses administracions amb competència concurrent
en relació amb una activitat concreta, hi serà d'aplicació la mesura més restrictiva.
Tercer. Les mesures excepcionals que conté l'annex 1 poden ser actualitzades mitjançant una resolució de la consellera de Salut i Consum,
d'ofici o a instància de la conselleria, administració o ens que correspongui en l'àmbit de les seves competències, i, si s'escau, prèvia consulta
del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears de la Conselleria de Salut i Consum.
Quart. Disposar que les mesures excepcionals que conté aquest Pla que no tenguin establert un termini de vigència concret en l'annex 1
vigiran des del dissabte 14 de març de 2020 fins a les 00.00 hores de dia 13 d'abril de 2020, sense perjudici que es puguin prorrogar
eventualment per acord del Consell de Govern o per resolució del conseller competent per raó de la matèria, si subsisteixen les
circumstàncies que la motiven, o revocar si desapareixen.
Cinquè. Instar l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a presentar aquest Acord davant l'òrgan judicial competent a
l'efecte establert en l'article 8.6 segon paràgraf de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Sisè. Notificar aquesta resolució a la Delegació del Govern a les Illes Balears, als consells insulars i als ajuntaments de les Illes Balears, a fi
d'establir els controls i les mesures pertinents a l'efecte de garantir-ne l'efectivitat.
Setè. Constituir la Comissió de Seguiment del Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi del COVID-19, amb la
composició següent:
— La presidenta de les Illes Balears
— El vicepresident
— Les conselleres i els consellers
— Els presidents dels consells insulars
— El batle de Palma i el president de la FELIB
Convidar la Delegació del Govern a participar-hi, si ho considera convenient.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

Els membres d'aquesta Comissió poden designar suplents.
Vuitè. Sol·licitar al Govern de l'Estat l'adopció de les mesures d'àmbit econòmic, de protecció social i de dotació dels serveis públics
contingudes en l'annex 2.
Novè. Publicar aquest Acord amb els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 13 de març de 2020

La secretària del Consell de Govern
Pilar Costa i Serra

La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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Consell de Govern / 13/03/2020

ANNEX 1
Pla de Mesures Excepcionals per Limitar la Propagació i el Contagi de la Covid-19
I. Mesures relatives al Servei de Salut de les Illes Balears
1. Reorganització de l’atenció primària amb consultes específiques d’atenció
respiratòria i triatge telefònic, amb circuits diferenciats

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

Es posen en marxa consultes específiques per a L’ATENCIÓ DE LES PATOLOGIES
RESPIRATÒRIES A TOTS ELS CENTRES DE SALUT DE LES ILLES BALEARS. També es posa en marxa
UN SISTEMA DE TRIATGE TELEFÒNIC REALITZAT PER PROFESSIONALS SANITARIS. Això implica el
següent:
—
—
—
—

Creació de consulta específica per a l’atenció a patologia respiratòria.
Creació de consulta telefònica de valoració.
Redistribució de la resta de patologies entre els diferents professionals.
Suspensió de les activitats que representen aglomeració de persones a les
sales d’espera: analítiques programades (no urgents) i determinades
tècniques no urgents.

2. Reorganització dels hospitals d’aguts
Cada hospital públic ha de disposar de plans de contingència amb diferents mesures:
— Disposició d’habitacions d’aïllament.
— Disposició de plantes d’aïllament si és necessari.
— Disposició de llits de cures intensives addicionals si és necessari.
3. Increment de professionals i línies telefòniques del SAMU-061
S’ha de reforçar la Central de Coordinació del SAMU-061, amb:

1
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—
—
—
—

Increment del personal mèdic.
Increment del personal d’infermeria.
Increment dels teleoperadors i tècnics (15 professionals més, telefonistes).
Increment de les línies telefòniques.

4. Creació de les UVAC
S’han de reforçar les recentment creades unitats volants d’atenció a la Covid-19 (UVAC).
Com a equips d’atenció primària coordinats pel SAMU-061, per fer atenció domiciliària de
casos confirmats i els que estiguin en investigació per possible infecció pel coronavirus
SARS-CoV-2.
5. Restricció de visites als pacients ingressats als hospitals
El Servei de Salut ha de restringir a UNA PERSONA les visites als pacients ingressats als
hospitals.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

6. Creació del grup de seguretat del professional
Es crea el Grup de Seguretat del Professional per fer el seguiment de l’estoc dels equips
de protecció individual (EPI).
S’han de redistribuir les compres de material i formació sobre EPI als professionals.
7. Informació i comunicació
S’han de reforçar els mecanismes de comunicació per garantir que la ciutadania pugui
conèixer l’evolució de l’emergència de forma sistemàtica i clara.
8. Mesures per als treballadors de l’IB-Salut
Els períodes d’aïllament o el contagi dels treballadors com a conseqüència de la Covid-19
es consideren com a situació assimilada a accident de treball a efectes de la prestació
econòmica d’incapacitat temporal. Per tant, els treballadors que es trobin en aquesta
situació han de percebre el 100 % de les retribucions des del primer dia de la baixa.
Amb l’objectiu de garantir l’activitat i, quan les circumstàncies així ho aconsellin, el Servei
de Salut ha de dur a terme totes les actuacions necessàries per dotar de contingut
funcional l’activitat en els casos d’aïllament preventiu domiciliari, mitjançant l’activació
del teletreball.
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— En el cas que s’hagin de modificar o anul·lar els calendaris de vacances i de la
resta de permisos acordats, s’han d’establir criteris de prioritat: en primer
terme, depenent de la voluntarietat; en segon terme, depenent de la
continuïtat assistencial. A més, se n’ha d’ampliar el gaudi fins a final d’any.
— Se suspenen els permisos d’assistència a congressos, jornades, seminaris,
convencions o cursos de formació en general, tant nacionals com
internacionals.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

— Es prorrogaran de forma automàtica totes les comissions de servei el
venciment de les quals es trobi entre la data d’aquest Acord i el 31 de
desembre de 2020. La pròrroga de cada comissió de servei ha de comptar
amb la voluntat manifesta del professional i de la gerència corresponent. El
mateix criteri s’ha d’adoptar en cas de formalització de noves comissions de
servei, i s’ha de cercar una tramitació àgil que pugui donar resposta a la
necessitat assistencial en tot moment.
— En el cas que s’hagi de mobilitzar personal d’una gerència a una altra, s’ha de
garantir que el trasllat duri el temps indispensable, i s’ha d’acreditar la
necessitat assistencial. Sempre s’ha de fixar com a primer criteri la
voluntarietat del personal. En el cas de no poder ser cobert de manera
voluntària, el trasllat tindrà caràcter obligatori, amb la garantia que el
professional no pateixi cap perjudici econòmic ni de cap altre tipus.
9. Suspensió de proves selectives d’oposicions
Queden ajornades totes les proves d’oposicions del Servei de Salut convocades per als
propers trenta dies.
10.Selecció i contractació de personal
En cas que s’acrediti la necessitat urgent de contractació per reforçar i dotar serveis
directament relacionats amb el tractament de la situació d’emergència, s’autoritza
expressament utilitzar els mecanismes adequats perquè la selecció i la contractació del
personal s’efectuïn per mitjà del procediment més àgil i prioritari possible i pel temps
indispensable.
11.Garanties
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La continuïtat assistencial i l’activitat són prioritàries, per damunt de les conseqüències
derivades de la participació en els sistemes de provisió i selecció.
II.Mesures relatives a la comunitat educativa
1. Suspensió de l’activitat educativa presencial
En l’àmbit docent, a partir del dilluns dia 16 de març, i inicialment durant dues setmanes,
se suspèn l’activitat educativa presencial a tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i
nivells d’ensenyament inclosos en l’article 3 de la Llei orgànica 2/2016, de 3 de maig,
d’educació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

Quant a l’ensenyament universitari, se suspèn l’activitat docent presencial, sense
perjudici que es mantengui per via telemàtica en els casos que així ho determini la
Universitat de les Illes Balears. Se suspenen les pràctiques de l’alumnat universitari als
centres docents.
La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha de dictar les instruccions per a
l’organització i el funcionament dels centres durant aquest període de suspensió
temporal i per determinar els mecanismes que s’han d’establir amb relació a les activitats
educatives de reforç i suport de caràcter no presencial.
2. Suspensió de les activitats complementàries
Se suspenen totes les activitat complementàries, no lectives o curriculars que organitzin
els centres educatius de les Illes Balears que es facin fora del centre i que impliquin la
participació de professorat i alumnat. Aquesta mesura té efectes sobre excursions, fires,
trobades, jornades, portes obertes, certàmens, intercanvis amb altres centres, etc.
3. Mesures relatives a les activitats formatives de professorat i a les reunions
Les activitats de formació i reunions del professorat en les quals participin docents de
diferents centres (formacions d’àmbit, formacions especialitzades i formacions
intercentres) s’han d’ajornar fins que no es puguin reprendre si ja s’han iniciat i s’han de
suspendre si no han iniciat les sessions, la qual cosa implica que se suspenen les
formacions als centres de professorat (CEP). També queden suspeses les formacions que
es fan al mateix centre.
Se suspenen les activitats que suposin una entrada de persones de fora del centre
educatiu: reunions amb famílies, festivals, actuacions i altres activitats culturals i
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esportives. En general, es recomana evitar les concentracions de persones que no siguin
estrictament necessàries.
Les pràctiques d’alumnes de formació professional als centres sanitaris i sociosanitaris
queden ajornades per tal de facilitar la tasca assistencial dels serveis de salut. També se
suspenen les pràctiques a residències o que impliquin contacte amb persones d’edat
avançada.
4. Mesures relatives als viatges d’estudis
Se suspenen els viatges d’estudis durant dos mesos i, en general, es recomana no viatjar
si no és imprescindible, ni entre les illes ni fora de les Balears. Queden prohibits els
viatges als països i regions afectats segons les indicacions de les autoritats sanitàries.
5. Mesures de protecció

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

En tot cas, els centres han de continuar aplicant les mesures de protecció que indiquin
les autoritats sanitàries, garantir que les persones que hi romanen tenen accés als
recursos higiènics i promoure’n un ús adequat.
Les indicacions es poden consultar a l’enllaç
http://www.caib.es/sites/coronavirus/ca/ambito_educativo/ i al web específic
coronavirus.caib.es. En general, es recomana consultar fonts oficials.
III. Mesures relatives als serveis socials, als esports i a la joventut
1. Suspensió d’activitats de serveis socials
—A partir del dilluns 16 de març d’enguany, i inicialment durant dues setmanes, se
suspèn l’activitat dels serveis següents:
Els serveis de promoció d’autonomia per a persones en situació de dependència i
per a les persones en situació de discapacitat.
x L’atenció primerenca per a infants.
x Els serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat.
x Els serveis d’atenció diürna de tots els col·lectius: persones grans, persones en
situació de dependència i persones amb discapacitat.
x

—A partir del dilluns 16 de març d’enguany, i inicialment durant dues setmanes, se
suspenen els programes de formació o suport a les persones en situació de
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dependència o discapacitat, als seus familiars o entorn afectiu i als professionals, dins
l’àmbit dels serveis socials.
—Durant el mateix període, s’han d’aplicar les següents mesures als serveis residencials
per a persones grans, en situació de dependència i per a persones amb discapacitat,
així com als habitatges tutelats per a persones grans, amb situació de dependència i
per a persones amb discapacitat:
x

x
x
x
x

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

x

És obligatori controlar l’accés als centres de totes les persones que hi entren o en
surten, amb indicació, com a mínim, del nom del visitant i de la persona a qui
visita.
No es permeten les visites de persones amb febre o amb símptomes respiratoris
aguts o que hagin viatjat a zones de risc els darrers catorze dies.
No es permeten les visites de persones menors als centres, atès que podrien ser
portadors del virus i no manifestar-ne la simptomatologia.
Es restringeix el nombre de visites per resident a una persona, amb l’objecte de
protegir els residents de possibles contagis.
S’anul·len les activitats grupals que provenguin de l’exterior.
No s’han de fer ingressos als centres residencials.

2. Suspensió d’activitats esportives
—Des del 16 fins al 30 de març de 2020 se suspenen les activitats següents:
Les competicions esportives de caràcter estatal o internacional que se celebrin a
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
x Les activitats a les instal·lacions esportives, públiques i privades, situades a les
Illes Balears
x Els programes de tecnificació esportiva, tret de la preparació dels esportistes
olímpics o equivalents.
x

—Les competicions esportives de caràcter insular o interinsular se suspenen des de la
publicació d’aquest Acord fins al dia 30 de març.
3. Suspensió de reserves a instal·lacions juvenils
S’han d’anul·lar totes les reserves previstes per a les instal·lacions juvenils gestionades
per l’Institut Balear de la Joventut (Campament de la Victòria d’Alcúdia, Casal de Colònies
Ca n’Arabí de Binissalem i Casa de Colònies de Formentera), des de la publicació d’aquest
acord fins al dimecres 15 d’abril de 2020, inclòs.
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IV. Mesures relatives a les activitats culturals
1. Suspensió d’activitats
—Se suspenen les activitats extraescolars, les visites culturals i les activitats de
formació o similars programades per la Conselleria de Presidència Cultura i Igualtat
i per l’Institut Balear de la Dona.
—Se suspenen les visites organitzades a la Llotja.
—Se suspenen els concerts de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, inclosos els
concerts de la música de cambra.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

2. Suspensió de l’obertura al públic de biblioteques i museus
—Se suspèn l’obertura al públic de les biblioteques públiques de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
—Se suspenen l’obertura al públic de l’Arxiu del Regne i les activitats no habituals que
s’hi duguin a terme.
—Se suspenen l’obertura al públic dels museus de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i les activitats complementàries que s’hi duguin a terme.
3. Recomanacions
Es recomana als consells insulars, als ajuntaments i a la Universitat de les Illes Balears
que adoptin mesures semblants a les exposades.
V. Mesures relatives als espais recreatius i de medi ambient
1. Tancaments
Han de romandre tancats:
— Les àrees recreatives gestionades per l’IBANAT, de totes les Illes Balears, a les quals
també es prohibeix fer-hi foc.
— Les zones d’acampada gestionades per l’IBANAT.
— Els refugis gestionats per l’IBANAT.
— Els centres d’interpretació i recepció d’espais naturals i finques públiques
gestionades per la Conselleria de Medi Ambient i Territori i l’IBANAT, com també el
Centre d’Interpretació de Cabrera.
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2. Suspensions
Se suspenen totes les activitats d’educació ambiental.
VI. Mesures relatives a treball i turisme
1. Renovació de les demandes d’ocupació del SOIB
El SOIB renovarà d’ofici totes les demandes d’ocupació durant els mesos de març i abril
amb l’objectiu de reduir l’afluència de persones a les seves oficines.
2. Centres de formació professional per a la ocupació
Les mesures establertes per els centres educatius d’ensenyament reglat regeixen també
per a les activitats de formació professional per a l’ocupació (cursos de certificats de
professionalitat, formació dual i programes mixtos d’ocupació i formació).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

3. Suspensió d’activitats
Se suspenen les activitats següents:
— Taller de lideratge a Palma (IBASSAL), el 17 i el 18 de març.
— Inauguració de l’oficina de la ITSS a Eivissa (Direcció General de Treball), el 19 de
març.
— Jornada «Construcció d’obres públiques», a la FELIB (IBASSAL), el 18 de març.
— Presentació d’una guia, Col·legi d’Arquitectes Tècnics (IBASSAL), el 25 de març.
— Congrés d’ecoturisme «Nature Watch Alcúdia» (Direcció General de Turisme), 26 de
març.
— Taller de lideratge a Menorca, previst per al mes d’abril.
4. Tancaments
— Han de romandre tancats, des de la publicació d’aquest Acord fins al dia 30 de març
d’enguany, els establiments o espais en què es dugui a terme l’activitat d’oferta
d’entreteniment, definida en l’article 60 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme
de les Illes Balears, com és ara la consistent en actuacions musicals, tant en viu com
per mitjans mecànics o electrònics, les exhibicions artístiques variades i, en general,
totes les que es duen a terme per entretenir els assistents.
En concret, aquests establiments són:

8

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 33
13 de març de 2020
Sec. I. - Pàg. 9594

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

x Les sales de festa o els establiments que ofereixen al públic serveis consistents
a presentar espectacles artístics, de petit teatre, folklòrics, eròtics,
coreogràfics, humorístics, audiovisuals, varietats i atraccions de qualsevol
tipus en escena o pista, ball públic amb participació dels assistents, amenitzats
mitjançant la participació humana o mitjans mecànics o electrònics.
x Sales de ball o establiments que ofereixen servei de ball públic amb
participació dels assistents, amenitzat per participació humana o mitjans
mecànics o electrònics.
x Discoteques o establiments que organitzen ball públic amb participació dels
assistents, amenitzat exclusivament per mitjans mecànics o electrònics.
x Cafès concert o establiments que ofereixen al públic intervencions musicals
mitjançant participació humana o mitjans mecànics o electrònics sense que hi
hagi participació del públic ni cap tipus de ball ni espectacle.
x Clubs de platja o establiments que, situats als voltants de la mar, ofereixen
serveis d’animació, restauració, venda de productes o lloguer de gandules,
com també altres serveis nàutics.
— També han de romandre tancats, durant el mateix període, els establiments o espais
que duguin a terme l’activitat de bar de copes, definits en l’article 112.2.a) del
Decret 20/2015, de 17 d’abril, dictat en desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de
juliol, de turisme de les Illes Balears, que són els que serveixen begudes
ininterrompudament durant la seva obertura, mitjançant preu, sense disposar de
servei de menjars. S’han d’entendre inclosos en aquesta classificació, a títol
orientatiu, no exclusiu, els bars musicals o pubs.
5. Reducció d’aforaments
Els restaurants i bars o cafeteries definits en l’article 112.1, lletres a) i b), del
Decret 20/2015, de 17 d’abril, han de reduir l’aforament en un terç com a mínim, i en cap
cas pot haver-hi més de tres-centes persones. En cas de disposar de sales o reservats,
l’aforament d’aquests espais també s’ha de reduir en un terç, com a mínim.
S’estableix la mateixa reducció d’aforaments per a locals d’oci, cinema, teatre, etc.
Les mesures d’aquest apartat tendran un vigència de 15 dies.
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VII.Mesures relatives al transport públic terrestre
1. Mesures de cara a la protecció dels usuaris
1.1.Mesures informatives
Tots els operadors han de fer públics en els seus vehicles, instal·lacions i canals de
comunicació els materials (cartelleria, material audiovisual, mitjans digitals i xarxes
socials) que els proporcionaran les autoritats del transport o de la Conselleria de Salut i
Consum, a fi de difondre les mesures d’higiene i precaució que han d’adoptar tots els
ciutadans a fi d’evitar la propagació de la malaltia. En cap cas no s’ha de difondre
informació que no procedeixi de fonts oficials.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

1.2. Mesures de reforç de la neteja a les instal·lacions i les zones de contacte
— S’han d’adaptar les tasques de neteja centrant els esforços en la desinfecció de les
superfícies més emprades pels viatgers i dels punts de contacte manual intens, com
polsadors, barres de subjecció, seients, màquines de venda de tiquets, validadores,
etc. Així mateix, cal reforçar els punts de recollida de residus (papereres, etc.).
— S’ha de requerir les persones i empreses encarregades de la neteja que variïn les
seves rutines de feina perquè se centrin en els punts descrits, i perquè reforcin les
tasques de recollida de residus a fi d’evitar-ne l’acumulació i permanència excessiva
dins els dipòsits.
— Per a la desinfecció de les superfícies descrites, cal emprar productes d’alta
desinfecció, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.
— S’ha d’intensificar la neteja diària dels mitjans de transport públic. Aquesta mesura
afecta els autobusos del CTM i els trens de l’SFM, i es recomana als autobusos de
l’EMT.
1.3 Increment de freqüències
A partir del dilluns 16 de març, l’SFM ha d’incrementar les freqüències en hora punta per
contribuir a ampliar la distància de seguretat entre els viatgers. En tot cas, es demana als
col·lectius de risc que evitin, en la mesura de les seves possibilitats, viatjar amb tren en
els horaris de més intensitat de públic.
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2. Mesa de coordinació del transport públic a les Illes Balears
Es crea una mesa de coordinació composta per membres de la Direcció General de
Mobilitat i Transports del Govern de les Illes Balears, i la Regidoria de Mobilitat de
l’Ajuntament de Palma, per tal que pugui avaluar i proposar mesures en funció de
l’evolució de la situació.
VIII. Mesures relatives a les convocatòries d’exàmens per obtenir titulacions de
transport marítim
1. Suspensió d’exàmens

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

Se suspèn fins a nou avís la realització de les següents proves de la primera convocatòria
d’examen de titulacions per governar embarcacions d’esbarjo:
Palma
— Capità de iot: 3 d’abril (divendres dematí).
— Patró de iot: 3 d’abril (divendres dematí).
— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 4 d’abril (dissabte dematí).
— Patró per a navegació bàsica: 4 d’abril (dissabte dematí).
Menorca / Eivissa
— Capità de iot: 31 de març (dimarts horabaixa).
— Patró de iot: 31 de març (dimarts horabaixa).
— Patró d’embarcacions d’esbarjo: 31 de març (dimarts horabaixa).
— Patró per a navegació bàsica: 31 de març (dimarts horabaixa).
Això no obstant, es continua amb el procés administratiu d’aquesta convocatòria,
actualment amb llistes provisionals de persones admeses en termini d’esmena.
2. Suspensió de matriculacions
Se suspèn la matrícula per a la resta de convocatòries fins a nou avís.
IX. Mesures relatives als aeroports de les Illes Balears
Es proposa la creació d’una mesa de coordinació integrada per membres de la Direcció
General de Mobilitat i Transports del Govern de les Illes Balears, a la qual es convidarà a
participar les entitats estatals AENA i ENAIRE, perquè puguin avaluar la situació
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conjuntament i proposar les mesures que resultin necessàries per als aeroports de les
Illes Balears en funció de l’evolució de l’emergència.
X. Mesures relatives als ports de les Illes Balears
1. Suspensions i restriccions

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

— Se suspèn temporalment la concessió d’autoritzacions per ocupar les zones de servei
dels ports que són competència de la Comunitat Autònoma amb actes esportius,
culturals o festes municipals, inclosa la instal·lació de qualsevol tipus d’activitat
itinerant.
— S’acorda la restricció temporal de les freqüències del transport marítim de
passatgers entre Formentera i Eivissa, de conformitat amb l’article 15.1 de la
Llei 11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim de les Illes
Balears, i, en conseqüència, reduir aquest tràfic marítim a les deu freqüències en
cada sentit establertes en l’article 28 d’aquesta Llei 11/2010, garantint les
freqüències de primera i darrera hora actuals. La distribució d’aquestes freqüències
entre les navilieres operants queda sotmesa a l’autorització de la Direcció General de
Transport Aeri i Marítim.
— Es restringeix temporalment l’activitat comercial de les embarcacions turístiques
(tipus excursions marítimes o golondrines).
2. Coordinació
— Es proposa la creació d’una mesa de coordinació integrada per membres de la
Direcció General de Mobilitat i Transports del Govern de les Illes Balears i PortsIB, a
la qual es convidarà a participar l’Autoritat Portuària de les Balears i Capitania
Marítima, per tal que pugui avaluar i proposar les mesures que resultin necessàries
per als ports de les Illes Balears en funció de l’evolució de l’emergència.
— S’ha de crear un mecanisme de comunicació interna interdepartamental i entre
institucions governamentals en el qual es puguin compartir, de forma àgil i directa,
informació urgent, dubtes, casos concrets i recomanacions.
3. Propostes a entitats estatals
— S’ha de sol·licitar a la Direcció General de la Marina Mercant i a Ports de l’Estat la
participació dels mecanismes de control o protocols que puguin tenir vigents en
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cada moment, tant pel que fa a les mesures de protecció dels mateixos treballadors
de PortsIB com dels usuaris i passatgers dels ports i de la gestió portuària en
general (segons la procedència de l’embarcació, la detecció de simptomatologies en
els usuaris, la neteja d’espais públics i d’us dels treballadors, etc.).
— Se sol·licitarà a l’Estat la restricció temporal d’arribada d’embarcacions d’esbarjo en
règim de xàrter o d’ús particular provinents d’altres països declarats focus d’infecció.
XI. Mesures relatives a establiments de joc
Des de la publicació d’aquest acord fins al dia 30 de març d’enguany han de romandre
tancats els establiments o espais en què es dugui a terme l’activitat de joc, definida en
l’article 8 de la Llei 8/2014, de 1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears, següents:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

—
—
—
—

Casinos de joc.
Sales de bingo.
Salons de joc.
Locals d’apostes

XII.Mesures relatives al comerç, fires i mercats
1. Mesures relatives al comerç
Es prohibeix a tots els establiments comercials la publicitat activa i les promocions que
signifiquin o impliquin una gran afluència a un establiment o a una zona concreta.
Aquesta mesura ha de vigir, almenys, fins al dia 30 de març d’enguany.
La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ha d’avaluar l’evolució de la
situació i adoptar les mesures que consideri necessàries per limitar l’afluència als centres
comercials quan la situació ho requereixi.
2. Recomanacions de mesures relatives a fires i mercats
— Es recomana l’ajornament de totes les fires previstes al territori de les Illes Balears
durant els propers trenta dies, atesa la gran afluència que aquestes suposen.
— Es demana als ajuntaments que mantenguin les parades agroalimentàries als
mercats municipals, setmanals i estacionals, com a mesura per garantir el
subministrament alimentari a la ciutadania.
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XIII. Mesures relatives al personal funcionari i laboral de l’àmbit dels serveis
generals que presta serveis a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i als seus organismes autònoms
1. Àmbit d’aplicació
Aquestes mesures són aplicables al personal funcionari i laboral de l’àmbit dels serveis
generals que presta serveis a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i als seus organismes autònoms, sens perjudici de les instruccions específiques
que puguin dictar les conselleries en relació amb col·lectius concrets.
Les mesures previstes en aquest Acord són aplicables també al personal que presta
serveis en els ens del sector públic instrumental dependent de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sense perjudici de les especificitats que acordin
les gerències, en atenció a les funcions de cada ens.
2. Mesures organitzatives

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

2.1.Formació
— Se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats
de formació de caràcter presencial, així com altres actes i presentacions, organitzats
per les conselleries, pels diferents òrgans adscrits o pels seus organismes autònoms.
— Com a alternativa a la formació presencial, s’ha de valorar la possibilitat de dur-la a
terme utilitzant l’ús de les tecnologies digitals (formació en línia).
— El personal que es trobi dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord s’ha d’abstenir
d’assistir a qualsevol de les activitats formatives esmentades en el paràgraf anterior
organitzades per altres institucions, dins o fora de les Illes Balears.
2.2.Processos selectius
Es posposa la celebració de les proves selectives d’accés a l’ocupació pública durant la
vigència d’aquest Acord.
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2.3.Reunions
— S’han d’evitar les reunions de feina de caràcter presencial, especialment les que
impliquin desplaçament del personal. Sempre que sigui possible, les reunions s’han
de fer mitjançant les eines i solucions digitals corporatives.
— En el cas que esdevengui indispensable celebrar reunions presencials, s’han de dur a
terme aplicant les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries;
entre d’altres, s’ha de garantir una distància no inferior a un metre entre les
persones assistents.
2.4.Atenció al públic

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

— En els serveis d’atenció al públic s’ha de prioritzar l’atenció telefònica i telemàtica. En
els serveis d’atenció al públic presencials, s’hi han d’aplicar les mesures preventives
següents:
x Respectar la distància mínima d’un metre entre el treballador i el públic.
x Rentar-se les mans tan sovint com sigui possible.
x En cas de tossir, fer-ho emprant un mocador d’un sol ús.
— Les secretaries generals han de prendre mesures per a la protecció del personal
sotmès a medicació immunosupressora, que pateixi patologies o trastorns
immunitaris actius o bé que es trobin en estat de gestació, el qual no ha de fer
tasques d’atenció al públic.
2.5.Viatges
Es posposen els viatges de feina fora de les Illes Balears, llevat dels que siguin
estrictament indispensables per garantir la correcta prestació dels serveis públics.
2.6.Garantia de continuïtat dels serveis essencials o estratègics
En els serveis identificats com a necessaris per garantir la continuïtat dels serveis
essencials o estratègics, es poden habilitar mesures de reorganització interna: mobilitat,
règim de torns, horaris especials i altres modalitats de prestació de serveis.

15

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 33
13 de març de 2020
Sec. I. - Pàg. 9601

2.7.Suspensió d’activitats dels centres de treball
En cas de suspensió de les activitats del centre de treball on es presten serveis
(educatius, assistencials o altres), les secretaries generals han d’adoptar una o alguna de
les mesures següents, per aquest ordre de preferència:
— Prestació de serveis en el mateix centre de treball tot i que romangui tancat al públic
en general.
— Reubicació del personal adscrit als centres en els quals s’ha suspès l’activitat a altres
unitats de la conselleria o ens.
— Establiment d’altres modalitats de prestació dels serveis, de conformitat amb una
resolució de la secretaria general o òrgan equivalent.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

2.8.Establiment de mecanismes de prestació de serveis en la modalitat de
teletreball per a les persones amb casos excepcionals de salut
— En el supòsit de l’establiment de mecanismes de prestació de serveis en la modalitat
de teletreball per motius excepcionals de salut, la Direcció General de Funció Pública
i Administracions Públiques ha de posar a disposició de les conselleries i ens un
model d’autorització de prestació de serveis mitjançant teletreball.
— Atesa l’excepcionalitat de les situacions previstes en el paràgraf anterior, no són
d’aplicació les previsions establertes en el Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es
regula la modalitat del teletreball a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, que puguin impedir l’efectivitat de la mesures previstes per aquest
Acord.
— En aquests casos, s’ha d’entendre com a teletreball no només el que es pugui
desenvolupar per mitjans telemàtics sinó també el despatx ordinari d’assumptes que
es pugui dur a terme des del domicili particular i que li encomanin els seus
superiors.
— El teletreball autoritzat en els termes prevists en aquest Acord pot ser revocat en
qualsevol moment per l’òrgan que l’hagi concedit. En tot cas, ha de finalitzar quan
desaparegui el supòsit de fet que motiva l’autorització i quan es deixi sense vigència
aquest Acord.
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2.9.Protecció del personal i continuïtat dels serveis
— El personal que es pugui veure afectat directament o indirectament per la pandèmia
ho ha de comunicar immediatament a la secretaria general o a la gerència que
correspongui, a l’efecte que es puguin prendre les mesures oportunes.
— Per als treballadors amb circumstàncies excepcionals, com puguin ser malalties
cròniques, s’han d’estudiar mecanismes de prestació de serveis en la modalitat de
teletreball.
— La Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització ha de dictar instruccions
específiques amb mesures de protecció per als empleats públics i els treballadors
d’altres entitats del sector públic i per garantir la continuïtat dels serveis.
3. Vigència

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

Aquestes mesures organitzatives vigeixen des del dia de la publicació d’aquest Acord fins
al dia 30 de març d’enguany, excepte la relativa als processos selectius.
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ANNEX 2
Mesures l’adopció de les quals es demana al Govern de l’Estat
1. Creació d’un fons extraordinari per fer front a les despeses derivades de l’emergència
en els àmbits següents:
— Serveis sanitaris i hospitalaris.
— Serveis sociosanitaris.
— Seguretat pública i emergències.
— Serveis d’atenció a la ciutadania.
— Serveis de transport públic.
2. Habilitar mecanismes extraordinaris d’injecció de liquiditat autonòmica que siguin
específics a la situació economicofinancera derivada de la crisi del Covid-19.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/33/1056531

3. Instar la Unió Europea a augmentar les taxes de cofinançament dels Fons Europeus.
4. Marcar un nou calendari de transferències que permeti avançar els pagaments
corresponents a la liquidació de les transferències del sistema de finançament
autonòmic per al 2020 i, així, evitar desfasaments innecessaris de tresoreria.
5. Adoptar una periodificació avançada de la liquidació definitiva dels recursos del
sistema de finançament autonòmic.
6. Revisar els objectius d’estabilitat pressupostària, la regla de despesa i el deute de les
comunitats autònomes i les entitats locals d’acord amb la nova situació d’emergència
extraordinària.
7. Flexibilitzar l’aplicació de la regla de despesa a les administracions locals (ajuntament
i consells insulars) en els casos que tenguin romanent de tresoreria o marge
d’endeutament per fer front a despeses derivades de la gestió de la nova situació
d’emergència extraordinària.
8. Garantir com a mínim els imports comunicats l’11 d’octubre de 2019 corresponents
als pagaments a compte estimats per al 2020.
9. Instar l’Estat a elaborar un pla d’incentius econòmics amb mesures fiscals i de
l’activitat econòmica i productiva de les Illes Balears.
10.En especial, en l’àmbit de la protecció social i dels treballadors:
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— Establir multiplicadors respecte dels dies cotitzats als treballadors per facilitar
l’accés al sistema de prestacions per atur i, així, poder contrarestar la possible
reducció de la temporada turística.
— Traslladar els drets de bonificació reconeguts ara als treballadors fixos
discontinus corresponents al primer semestre de 2020 i que no s’utilitzin, al segon
semestre de 2020.
— No computar les prestacions d’atur per als treballadors mentre estiguin sotmesos
a un ERTO.
— Compensació de les quotes als treballadors autònoms durant els propers mesos.
— Reconeixement de la prestació per atur en situacions d’ ERTO amb independència
dels dies de treball realitzats.
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