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INSTRUCCIO 2/2020 DE 18 DE MARÇ DEL VICEPRESIDENT DE PORTS DE LES ILLES 
BALEARS SOBRE L’APLICACIÓ A TOTS ELS PORTS ESPORTIUS (GESTIO DIRECTA / 
GESTIO INDIRECTA) COMPETÈNCIA DE LA CAIB,  DE LES MESURES ADOPTADES PER 
LES DISTINTES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE 
CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19  
 
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 s’ha publicat en el 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 pel covid-19). Aquest Reial Decret ha 
entrat en vigor en el moment de la seva publicació i imposa durant la seva vigència, 
de 15 dies naturals prorrogables, importants mesures per fer front a la pandèmia 
internacional ocasionada pel COVID-19.  
En data 17 de març de 2020 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat, l’Ordre 
TMA/247/2020 de 17 de març pel que s’estableixen les mesures de transport a 
aplicar a les connexions entre la península i la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears que preveu al seu: 
 
Art.1.1 que  

“Desde las 00:00 horas del día 19 de marzo de 2020, se prohibe la entrada en todos los 
puertos de Illes Balears de todos los buques y embarcacions de recreo utilizados con 
finalidad recreativa o deportiva o en arrendamiento náutico (chárter) 
independientemente de su procedència” 

 
Art.2.5 que: 

 “Las prohibiciones previstas en el articulo 1 no serán de aplicación... a los buques del 
Estado, a los buques que transporten carga exclusivamente, ni a los buques que realicen  
navegaciones con fines humanitarios, mèdicos o de emergència”. 
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 I al seu art.2.7 disposa que:  
 

“La Delegación del Gobierno en las Islas Baleares podrá autorizar en los Puertos de 
Palma, Alcúdia, Maó, Ciutadella, La Savina e Eivissa, por circunstancias excepcionales 
humanitarias, de atención médica o de interès público, el desembarco de pasajeros de 
buques de pesaje de transbordo rodado y buques de pesaje, que presten servcio de linea 
regular; así como el desembarco de persones de buques y embarcaciones de recreo 
utilitzados con finalidad recreativa o Deportiva o en arrendamiento nàutico”. 

 
En virtut de les esmentades 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. Limitació de la llibertat de circulació de les persones  
Les persones únicament podran accedir i circular als ports competència de la CAIB, 
independentment de la seva modalitat de gestió, per les raons exposades en 
l’article 7 del RD 463/2020, com ara l’assistència al lloc de treball per efectuar la 
prestació laboral, professional o empresarial i el retorn al lloc de residència 
habitual, causes de força major o situació de necessitat.  Això suposa la prohibició 
de sortida d’embarcacions del ports d’embarcacions d’esbarjo, xàrters o de transit 
no regular.  
En cas de força major o situació de necessitat la direcció del port, dàrsena o 
instal·lació marítima ho comunicarà a l’armador o patró de l’embarcació per a que 
es faci càrrec de les actuacions que siguin imprescindibles per resoldre la situació 
de risc per a la seguretat de les persones, el medi ambient i els bens.  En tot cas cal 
respectar les recomanacions i obligacions sanitàries.  
 
2. Mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat  
a) Les activitats econòmiques i de circulació que no estiguin suspeses per les 
mesures adoptades en el RD 463/2020, i altres normes de desenvolupament es 
podran dur a terme dins l’àmbit portuari.  
En particular es consideren admeses, atenent el seu caràcter essencial, les següents 
activitats i serveis: - La direcció de ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes 
juntament amb el seus serveis  mínims. - Els serveis portuaris indispensables 
associats a activitats no suspeses. - Permetre els moviments itinerants entre el seu 
domicili i el seu centre de treball en el port  del personal corresponent a les 
activitats no suspeses. - Les activitats imprescindibles per a garantir la seguretat 
tècnica en les operacions portuàries i la vigilància i seguretat de les instal·lacions 
portuàries - Les activitats relatives a la pesca professional.  
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b) Es suspèn l’apertura al públic de tots els locals i establiments minoristes en els 
ports llevat els  excepcionats expressament en el RD 463/2020. També es suspèn 
l’apertura al públic dels equipaments i de les activitats relacionades en l’Annex del 
RD 463/2020 i l’activitat formativa nàutica i esportiva presencial.  
c) Els responsables de la direcció dels ports, dàrsenes i instal·lacions marítimes han 
de mantenir les prestacions del servei portuari mínimes de manera compatible 
amb les restriccions establertes i atenent a la seva necessitat essencial en 
condicions de seguretat.  
d) Es prohibeix l’entrada als ports dependents de la CAIB de tots els bucs i 
embarcacions d’esbarjo, xàrters i de trànsit no regular de passatgers, 
independentment  de la seva procedència, excepte els que realitzin navegacions 
amb finalitat humanitària, mèdica o d’emergència. 
En aquest casos resta restringida la mobilitat de la seva tripulació o ocupants fora 
de l’embarcació, la qual resta subjecta a les mateixes restriccions que la resta de la  
població, entenent l’embarcació amarrada a port com a punt d’estada. 
e) Només es permetrà el  desembarcament de passatgers de bucs de passatge de 
transbordo rodat i de bucs de passatge, que prestin servei de línia regular, així com 
el desembarcament de persones d’embarcacions d’esbarjo, xàrter i trànsit no 
regular, per raons excepcionals humanitàries, d’atenció mèdica o d’interès públic, 
prèvia autorització de Delegació del Govern. 
f) Les persones que pernocten en embarcacions amarrades a port resten subjectes 
a les mateixes restriccions de mobilitat i altres limitacions que la resta de la 
població, sense que puguin sortir a navegar si no és per marxar del port durant tot 
el període que duri la restricció de mobilitat de les persones. Aquestes persones 
han de comunicar immediatament la seva situació a la direcció del port o dàrsena 
perquè valorin si ho consideren compatible amb les condicions d’habitabilitat 
temporal de l’embarcació en aquell àmbit.  
g) Els punt de primera venta de peix fresc es regiran de conformitat a les indicacions 
de les autoritats competents en la matèria.  
h) Aquesta Instrucció serà vigent fins la finalització del període de l’estat d’alarma 
o fins que concorrin circumstàncies que justifiquin la seva modificació. 
 
Palma, 18 de març de 2020 
El Vicepresident executiu 
 
Xavier Ramis Otazua 
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