Presentació del nou decret que regula les infraccions per contenir la covid-19 a les illes

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, s’ha reunit avui amb la consellera
d’Administracions Públiques del Govern balear, Isabel Castro, per parlar sobre mesures de
seguretat per evitar la propagació de la covid-19 a l’illa de Formentera. A la trobada també han
assistit el conseller de Medi Ambient i Serveis d’Inspecció Antonio J. Sanz i el conseller
d’Interior, Josep Marí.

La presidenta ha declarat que “el nou decret que ha elaborat el Govern per poder exigir el
compliment de les mesures de seguretat com higiene, distància i ús de mascareta és molt
important, així com ho és la coordinació d’esforços per part dels diferents cossos de seguretat,
inspectors, socorristes o cossos de voluntaris com Protecció Civil en aquesta situació de
pandèmia”.

“Treballarem conjuntament amb totes les administracions implicades”, ha afegit Alejandra
Ferrer, que ha tornat a destacar la gran responsabilitat que han demostrat i estan demostrant
els formenterers i formentereres, així com els empresaris, per poder evitar la propagació de la
covid-19 a l’illa. “Ara estem demanant aquesta responsabilitat també als nostres visitants i
seguir amb campanyes informatives és altra de les feines que continuarem fent”, segons ha
especificat.

Per part seva, la consellera Isabel Castro ha donat a conèixer el nou decret llei que regularà les
infraccions derivades de la normativa sanitària establerta per contenir la pandèmia a les Illes.
La consellera ha apuntat que “es tracta d’establir mesures unificades i coordinades que
permetin agilitar la tramitació i resolució dels procediments sancionadors derivats dels
incompliments de la normativa vigent per fer front a la covid-19”. “No podem permetre que la
irresponsabilitat d’alguns malbarati tot el que hem aconseguit amb l’esforç de tots”, ha
remarcat.

Respecte a les infraccions i sancions, es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Es graduen
tenint en compte la naturalesa de la infracció i les circumstàncies concurrents, atenent criteris
relacionats amb la intencionalitat; la transcendència del dany o perjudici causat a la salut
pública; el nombre de persones afectades; el benefici obtingut a conseqüència de la infracció;
la reincidència; la posició de l’infractor al mercat, i la categoria de l ’establiment o les
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característiques de l’activitat, segons ha detallat la consellera. Les infraccions lleus contemplen
sancions d’entre 100 i 3.000 euros. Les infraccions greus d’entre 3.001 i 60.000 euros, i les
molt greus, d’entre 60.001 i 600.000 euros.
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