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Secció I. Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

2986

Decret 1/2020, de 20 de març, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s’estableixen mesures per
assegurar la prioritat en el transport per via aèria del personal sanitari i de persones necessitades d’
atenció sanitària urgent

En el marc de les actuacions establertes en la declaració d'estat d'alarma per a la lluita contra els efectes de la COVID-19, l'Ordre TMA/247
/2020, de 17 de març, per la qual s'estableixen mesures de transport a aplicar a les connexions entre la Península i la comunitat autònoma de
les Illes Balears, faculta excepcionalment la presidenta de les Illes Balears a d'adoptar en aquest àmbit les mesures de control necessàries.
L'Ordre ministerial esmentada estableix, a partir d'avui, la prohibició de la realització de tot tipus de vols, comercials i privats, entre
qualsevol aeroport situat en el territori estatal i els aeroports situats a les Illes Balears, amb algunes excepcions relatives a determinats
trajectes. L'article 3 disposa que la presidenta de les Illes Balears ha d'adoptar les mesures de control necessàries que puguin dur a terme les
autoritats sanitàries d'aquesta comunitat autònoma.
Atesa la gran reducció del nombre de places disponibles en les connexions aèries, és imprescindible, per tant, en el marc de la lluita contra
els efectes de la COVID-19, fixar les regles de prioritat en el passatge que han de dur a terme les companyies aèries. A l'efecte, aquest Decret
estableix un ordre de prelació per als passatgers a fi d'assegurar el desplaçament del personal sanitari que ha de prestar els seus serveis a les
Illes Balears, i dels pacients i d'altres persones que han de rebre assistència sanitària urgent, així com dels seus acompanyants.
Per tot això, d'acord amb l'habilitació conferida amb caràcter excepcional per l'Ordre TMA/247/2020, de 17 de març, a proposta del conseller
de Mobilitat i Habitatge, dict el següent

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/39/1056775

DECRET
Primer
Durant el període en què es mantingui la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, les companyies aèries, respecte dels vols amb origen o destinació als aeroports de les Illes Balears, estan obligades a donar
prioritat als passatgers que es trobin en qualsevol dels casos següents:
a) Personal sanitari i personal relacionat amb el funcionament dels centres, les instal·lacions i els equipaments sanitaris que s'hagi de
desplaçar per raó de la prestació professional o laboral.
b) Persones que hagin de ser ateses sense demora per qualsevol motiu greu de salut o que requereixin una prova mèdica inajornable.
c) Persones en situació de dependència, amb discapacitat o especialment vulnerables, com també els menors d'edat, que hagin de ser
atesos sense demora per qualsevol motiu greu de salut o que requereixin una prova mèdica inajornable.
d) Persones que acompanyen les esmentades en les lletres b) i c), quan la seva ajuda sigui necessària.
Segon
Els òrgans competents de les conselleries de Salut i Consum i de Mobilitat i Habitatge han d'adoptar les mesures escaients per al seguiment
de l'aplicació de les regles de prioritat, com també per a la coordinació d'actuacions amb les autoritats aeroportuàries.
Tercer
S'ha de donar compte de les mesures que conté aquest Decret, amb caràcter immediat, al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
i al Ministeri de Sanitat; a la Delegació del Govern a les Illes Balears i al Consell de Govern.
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Quart
L'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de comunicar aquest Decret a l'òrgan judicial competent, als efectes establerts
en l'article 8.6, segon paràgraf, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Cinquè
Aquest Decret produirà efectes a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 20 de març de 2020
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La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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