INSTRUCCIÓ 10/2020 DE 8 DE JUNY DEL VICEPRESIDENT DE PORTS DE LES ILLES
BALEARS PER L'APLICACIÓ A TOTS ELS PORTS ESPORTIUS (GESTIÓ DIRECTA /
GESTIÓ INDIRECTA) COMPETÈNCIA DE LA CAIB, LA FASE III DEL "PLAN PARA LA
TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD (PTNN)" APROVAT PEL CONSEJO
DE MINISTROS DE 30 D'ABRIL DE 2020 (FASE II).
El Govern de les Illes Balears té competència exclusiva sobre els ports que no tenen la
qualificació legal d'interès general d'acord amb l'article 30.5 de l'Estatut d'Autonomia
aprovat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer. En aquest sentit conforme l'article
26 .de la Llei 10/2005 de 21 de juny, Ports de les Illes Balears té encomanades les
competències executives respecte als esmentats ports competència de la CAIB.
En data 14 de març de 2020 es publicà al Butlletí Oficial de l'Estat, el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
En data 27 de maig de 2020 es va dictar la Instrucció 9/2020 del Vicepresident de Ports
de les Illes Balears per l'aplicació a tots els ports esportius (gestió directa/ gestió
indirecta) competència de la CAIB, les mesures corresponents a la FASE II del PTNN
aprovat pel Consejo de Ministros de 30 d'abril de 2020.
El BOE de 2 de juny de 2020 va publicar l'Ordre SND/487/2020, per la qual s'estableix les
condicions a aplicar a les Fases II y III del PTNN en matèria de serveis aeris i marítims.
El BOE de 6 de juny de 2020 va publicar l'Ordre SND/507/2020, per la que es modifiquen
diverses ordres a l'objecte de flexibilitzar restriccions d'àmbit nacional i establir unitats
territorials que progressen a les fases II i III del PTNN.
El BOIB de 7 de juny ha publicat el Decret 3/2020 de 7 de juny de la presidenta de les
Illes Balears pel qual s'estableixen mesures de flexibilització, regulació i graduació de
determinades restriccions en l'àmbit de les Illes Balears establertes durant la declaració
de l'estat d'alarma, en aplicació de la Fase III del PTNN.
Vistes les noves circumstàncies, conseqüència de l'entrada de les Illes Balears a la fase III
del PTNN és procedent dictar una nova Instrucció per l'aplicació a tots els ports esportius
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(gestió directa / gestió indirecta) de la CAIB, en substitució de l'esmentada Instrucció
9/2020 del vicepresident de Ports de les Illes Balears.
Per tant en virtut de les competències de Ports de les Illes Balears en matèria portuària,
concretament les corresponents a la seguretat i a la gestió i tutela del domini públic i
serveis portuaris, sense perjudici de les mesures que siguin adoptades per les Autoritats
i òrgans competents, i conforme les facultats conferides per l'article 10.k dels estatuts
d'aquesta Entitat aprovats pel Decret 134/2005 de 28 de desembre, es dicta la següent
Instrucció a tot el personal propi i als gestors portuaris:
1. Obligacions dels gestors de les instal·lacions
Els gestors dels ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes han de mantenir les prestacions
dels serveis portuaris i comercials de manera compatible amb les restriccions establertes
pel RD 463/2020 de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma, pel Plan para la
Transición hacia una nueva normalidad (PTNN) i normes complementàries o de
desenvolupament, i complint les mesures de prevenció i protecció sanitàries acordades
per les autoritats competents.
2. Activitats a zona portuària.
2.1. Queden permeses a la zona portuària totes les activitats de nàutica d'esbarjo
particulars o professionals sense més limitacions que les de caràcter general, com la
limitació a la navegació entre Illes i l'adopció de les mesures sanitàries de prevenció
fitxades per les autoritats competents.
2.2. Respecte al transport turístic de passatgers no es podran embarcar més del setantacinc per cent del nombre de passatgers segons els seus corresponents certificats. Tampoc
es podrà prestar servei de menjar i begudes en aquestes embarcacions.
2.3. Els professionals que realitzin activitats nàutiques s'han d'assegurar que les persones
a bord compleixen les mesures de protecció de la salut fitxades per les autoritats
competents.
2.4. Les activitats comercials i la circulació de persones es podran realitzar dins la zona
portuària sense més limitació que les establertes per les autoritats competents amb
caràcter general a la Fase III.
2.5. La Delegació de Govern en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà
autoritzar en els ports de les Illes Balears, per circumstàncies excepcionals humanitàries,
de repatriació, d'atenció mèdica o d'interès públic, l'atracament i desembarcament de
tripulants, passatgers i persones quan estigui sotmès a prohibició o restricció, com és la
procedència d'un port o indret de fora de les Illes Balears.
3. Vigència.
Aquesta Instrucció, que deroga la instrucció del vicepresident 9/2020 de 27 maig i serà
vigent fins a la finalització del període de l'estat d'alarma o fins que concorrin
circumstàncies que justifiquin la seva modificació.
Palma,
El Vicepresident executiu
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