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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

9296 Correcció d’errades de la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020 per
la qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la
COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa

Fets

1. En el BOIB núm. 169, de 01-10-2020, s'ha publicat la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020 per la qual
s'adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d'Eivissa.

2. S'han observat en la publicació esmentada determinades errades en el text de la versió catalana publicada que no concorden amb el
document subscrit i una errada en el document en llengua castellana respecte de la documentació tramesa.  

Fonaments de dret

1. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la
rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la
disposició. Així mateix, la rectificació d'errors ha d'especificar, si escau, els efectes jurídics que se'n deriven i s'ha de notificar o publicar
preceptivament quan faci referència a actes que han estat notificats o publicats.

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en els seus actes.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1 Rectificar el text de la publicació en llengua catalana de la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020 per la
qual s'adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d'Eivissa
publicada en el BOIB núm. 169, de 01-10-2020, en concret el següent:

Afegir al punt 2 de la resolució un primer apartat amb la denominació «Desplaçaments personals» amb el text següent: a) 

2. Disposar que en l'àmbit territorial previst en el punt anterior s'han d'aplicar les mesures de prevenció temporals i excepcionals
següents:

Desplaçaments personals

─ Es permet la circulació de persones residents i no residents dins del perímetre afectat, respectant les mesures de
protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents, si bé es recomana que la població romangui a ca
seva i es desaconsellen els desplaçaments i la realització d'activitats no imprescindibles. 

─ Així mateix, els contactes s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència
habitual.

b) Modificar l'apartat titulat «Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic» del punt 2 de la resolució:

On diu:  

Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic

─ Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial per al qual no s'estableixin expressament condicions de
capacitat en aquesta resolució no pot superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta.
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─ Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment
autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

─ Els gimnasos i centres esportius de tota casta poden reprendre l'activitat, si bé no poden superar el 25 % de la capacitat
autoritzada o establerta.

─ S'ha d'establir un horari d'atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

Ha de dir:

Capacitat dels establiments, locals comercials i serveis oberts al públic

─ Amb caràcter general, qualsevol local o establiment comercial per al qual no s'estableixin expressament condicions de
capacitat en aquesta resolució no pot superar el 50 % de la capacitat autoritzada o establerta. Aquests aforaments han
d'estar indicats de manera visible en els accessos dels locals.

─ Tots els establiments, locals comercials i serveis oberts al públic tenen com a hora de tancament la legalment
autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

─ Els gimnasos i centres esportius de tota casta poden reprendre l'activitat, si bé no poden superar el 25 % de la capacitat
autoritzada o establerta. Aquests aforaments han d'estar indicats de manera visible en els accessos o recepcions dels locals.

─ S'ha d'establir un horari d'atenció amb servei prioritari per a persones majors de 65 anys.

c) Modificar l'apartat titulat «Establiments de restauració» del punt 2 de la resolució:

On diu:

Establiments de restauració

─ Els establiments que exerceixin l'activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar l'aforament al vint-i-cinc per
cent en espais interiors i al cinquanta per cent en els espais exteriors. La disposició física de les taules o agrupacions de
taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal de metre i mig. Els treballadors dels
establiments han de dur mascareta en tot moment i els clients només en poden prescindir durant el temps indispensable per
a la consumició de menjar o de begudes.

─ L'ocupació màxima és de cinc persones per taula o agrupació de taules.

─ Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment
autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

─ No es permet el consum a la barra.

Ha de dir:

Establiments de restauració

─ Els establiments que exerceixen l'activitat de restaurant o de bar cafeteria han de limitar l'aforament al vint-i-cinc per
cent en espais interiors i al cinquanta per cent en els espais exteriors. La disposició física de les taules o agrupacions de
taules ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal d'un metre i mig. Els treballadors dels
establiments han de dur mascareta en tot moment i els clients només en poden prescindir durant el temps indispensable per
a la consumició de menjar o de begudes.

─ Aquests aforaments han d'estar indicats de manera visible en els accessos dels locals i, si s'escau, a les terrasses.

─ L'ocupació màxima és de cinc persones per taula o agrupació de taules.

─ Tots els establiments de restauració (restaurants i bars cafeteria) tenen com a hora de tancament la legalment
autoritzada, i no poden superar en cap cas les 22.00 h.

─ No es permet el consum a la barra.
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2 Rectificar el text de la publicació en llengua castellana de la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de setembre de 2020 per la
qual s'adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d'Eivissa
publicada en el BOIB núm. 169, de 01-10-2020, en concret el següent:

a) Modificar l'apartat titulat «desplazamientos personales» del punt 2 de la resolució:

On diu:

Desplazamientos personales

─  Se permite la circulación de personas residentes dentro del perímetro afectado, respetando las medidas de protección
individual y colectiva establecidas por las autoridades competentes, si bien se recomienda que la población permanezca en
su domicilio y se desaconsejan los desplazamientos y la realización de actividades no imprescindibles.

─  Asimismo, los contactos se limitarán, tanto como sea posible, a las personas que integran el grupo de convivencia
habitual.

Ha de dir:

Desplazamientos personales

─  Se permite la circulación de personas residentes y no residentes dentro del perímetro afectado, respetando las medidas
de protección individual y colectiva establecidas por las autoridades competentes, si bien se recomienda que la población
permanezca en su domicilio y se desaconsejan los desplazamientos y la realización de actividades no imprescindibles.

─  Asimismo, los contactos se limitarán, tanto como sea posible, a las personas que integran el grupo de convivencia
.habitual

b) Modificar l'apartat titulat «Suspensión de actividades» del punt 2 de la resolució:

On diu:

Suspensión de actividades

Se suspende la actividad de los siguientes establecimientos y espacios:

- Gimnasios y centros deportivos de todo tipo.
- Parques y jardines.
- Parques infantiles de uso público y locales de ocio infantil.

Se excepcionan de dicha suspensión los establecimientos y espacios cedidos por el Ayuntamiento a los centros docentes y
educativos para desarrollar actividades docentes.

Ha de dir:

Suspensión de actividades

Se suspende la actividad de los siguientes establecimientos y espacios:

- Parques y jardines.
- Parques infantiles de uso público y locales de ocio infantil.

Se excepcionan de dicha suspensión los establecimientos y espacios cedidos por el Ayuntamiento a los centros docentes y
educativos para desarrollar actividades docentes.

3 Notificar aquesta resolució a la Direcció de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a la Delegació del Govern a les
Illes Balears, a l'Ajuntament d'Eivissa i a la direcció operativa del Pla Territorial de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (PLATERBAL) per a la transició cap a una nova normalitat derivada de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la
COVID-19, a l'efecte d'obtenir-ne la cooperació i col·laboració a través dels cossos i forces de seguretat i de la policia local, i a fi d'establir
els controls i les mesures pertinents per garantir-ne l'efectivitat

4 Publicar aquesta resolució en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears
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Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que
la dicta, en el termini d'un mes comptador des que es publiqui, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, alternativament, un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des
que es publiqui, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

 

Palma, 1 d'octubre de 2020

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez Picard
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