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

226652

Resolució de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual es modifica la
Resolució de la consellera de Salut i Consum de 21 de maig de 2021 per la qual s’estableixen mesures
sanitàries específiques per donar seguretat a l’accés a les Illes Balears de persones residents o a
visitants

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant l'Acte nº 179, 4 de juny de 2021, ha
autoritzat la mesura relativa a les condicions per a l'entrada a les Illes Balears de persones procedents de la resta de comunitats autònomes i
de les ciutats de Ceuta i Melilla, amb l'excepció: de l'incís del punt 4t, “per qualcuns dels motius disposats a l'apartat 3r de l'Acord del
Consell de Govern de 5 de maig de 2021 pel qual s'aproven mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la
Covd-19 durant el mes de maig de 2021” i del punt 5è, ambdós, de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 21 de maig de 2021,
publicada en el BOIB núm. 67 de 22 de maig, per la qual s'estableixen mesures sanitàries específiques per donar seguretat a l'accés a les Illes
Balears de persones residents o a visitants, que flexibilitza les mesures de control establertes mitjançant l'Acord del Consell de Govern de dia
5 de maig i facilita encara més l'entrada a les Illes Balears deis ciutadans d'altres comunitats o ciutats autònomes en funció de la situació deis
indicadors epidemiològics d'aquelles i del procés de vacunació, punts, ambdós, que no s'autoritzen, atès que la Sala considera que no es
justifica el tractament diferenciat entre les persones no residents, pels motius del desplaçament

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/75/1090603

Així doncs, cal modificar els apartats 4t i 5è de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 21 de maig de 2021 per la qual
s'estableixen mesures sanitàries específiques per donar seguretat a l'accés a les Illes Balears de persones residents o a visitants.
En la mesura en què l'apartat 4t es refereix a les mesures aplicables a les persones no residents que es desplacen a les Illes Balears per algun
motiu justificat i l'apartat 5è es refereix a les mesures aplicables a les persones no residents que es desplacen a les Illes Balears per algun
motiu no justificat i atès que la Sala considera que el tractament ha de ser el mateix per ambdós col·lectius, s'opta per unificar ambdues
regulacions.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Es modifica l'apartat 4t de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 21 de maig de 2021 per la qual s'estableixen mesures
sanitàries específiques per donar seguretat a l'accés a les Illes Balears de persones residents o a visitants, que queda redactat de la manera
següent:
4. Establir també que les anteriors mesures sanitàries específiques seran d'aplicació per a les persones no residents que es desplacin
a les Illes Balears però, el cost de les proves PCR, TMA o Prova ràpida d'antígens que s'hagin realitzat en origen o al que es
sotmetin en arribar al territori de les Illes Balears en cap cas serà a assumit pel Servei de Salut de les Illes Balears.
2. Es modifica l'apartat 5è de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 21 de maig de 2021 per la qual s'estableixen mesures
sanitàries específiques per donar seguretat a l'accés a les Illes Balears de persones residents o a visitants, que queda redactat de la manera
següent:
5. Si les persones a les quals es refereix l'apartat anterior accedeixen a territori de les Illes Balears, sense acreditar la realització
prèvia d'alguna de les proves esmentades en termini o que es troben en causa d'exempció de tenir que realitzar-les d'acord amb el
punt següent, sense perjudici de les sancions que se'ls puguin imposar, hauran de presentar en el termini màxim de 72 hores una
prova negativa PCR o TMA o en el termini de 48 hores una prova ràpida d'antígens de resultat negatiu, realitzat a un centre
habilitat a les Illes Balears per a la realització de les proves.
En aquest cas, la persona que viatja s'ha de comprometre a mantenir-se en quarantena fins que obtingui el resultat negatiu i enviar
el resultat de la prova a la direcció de correu electrònic que trobaran a la pàgina web viajarabaleares.ibsalut.es
En cas que el resultat sigui positiu, s'han de sotmetre a les instruccions de l'autoritat sanitària.
3. Es modifica l'apartat 8è de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 21 de maig de 2021 per la qual s'estableixen mesures
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sanitàries específiques per donar seguretat a l'accés a les Illes Balears de persones residents o a visitants, que queda redactat de la manera
següent:
8. Disposar que aquesta resolució produeix efectes des de la publicació, fins les 00.00 hores del dia 20 de juny de 2021.
4. Notificar aquesta resolució a la Delegació del Govern a les Illes Balears.
5. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
6. 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, 4 de juny de 2021
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