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MATÈRIA: MESURES EXTRAORDINÀRIES DE CONTENCIÓ AMB MOTIU DE LA
SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19
ASSUMPTE: REDUCCIÓ DEL NÚMERO D'EXPEDICIONS EN EL TRANSPORT
PÚBLIC REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA, D'ÚS GENERAL I ALTRES
MESURES A L'ÀMBIT DEL TRASNPORT.
EXP.: 3155-2020-000021 i 3155-2020-000022
REF.:
Atès que l’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la
situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional.
Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per mitjà del qual es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, i l’Ordre del
Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana TMA/230/2020, de 15 de març, per
mitjà de la qual es concreta l’actuació de les autoritats locals respecte de la fixació de serveis
públics de la seva titularitat.
Atès que l’article 14.2. del RD 463/2020, diu que:
“c) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de
competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de
titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte.
El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades autonómicas y locales
con competencias en materia de transportes podrán establecer un porcentaje de reducción de
servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones
específicas de prestación de los mismos.
Al adoptar estas medidas se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos
puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario.
d) (...)
e) En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de transporte de
viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte, de
acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad.
f) Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta de los
billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones
inaplazables. Por orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán
establecer las características y contenido de este anuncio. (Ordre que ja s’ha dictat i és l’Ordre
TMA/231/2020 del Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana, de 15 de març, per la que
es determina l’obligació de disposar de missatges obligatoris en els sistemes de venta de bitles
on line).

g) En aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los
operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación
posible entre los pasajeros.”
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Atès que continúa el RD 463/2020, en el seu article 14.5, dient que “5. Las autoridades
competentes delegadas podrán adoptar todas aquellas medidas adicionales necesarias para
limitar la circulación de medios de transporte colectivos que resulten necesarias y
proporcionadas para preservar la salud pública” i que aquesta disposició ha estat ampliada
per l’ordre TMA/230/2020, que en el seu article 1 diu que “Cada autoridad autonómica o
local competente podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte
público de su titularidad que estime convenientes, de acuerdo a la realidad de las
necesidades de movilidad existentes en sus territorios y a la evolución de la situación
sanitaria, garantizando, en todo caso, que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de
trabajo y los servicios básicos en caso necesario.
Podrán, así mismo, establecer condiciones específicas de prestación de dichos servicios.”
Atès l’establert a la Ordre TMA/231/2020 del Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda
Urbana, de 15 de març, per la que es determina l’obligació de disposar de missatges
obligatoris en els sistemes de venta de bitllets on line de totes les companyies marítimes
aèries i de transport terrestre, així com qualsevol altre persona, física o jurídica, que
intervengui en la comercialització dels bitllets que habilitin per realitzar un trajecte amb
origen i/o destinació en el territori espanyol, i que determina que totes les companyies
marítimes aèries i de transport terrestre, així com qualsevol persona, física o jurídica que
intervengui en la comercialització dels bitllets que habilitin per realitzar un trajecte amb
origen i destí en territori espanyol , han de incloure al l’inici del procés de venta dels bitllets
un missatge que desaconselli viatjar excepte per raons inajornables amb les Condicions
establertes a l’article 3 de l’ordre i que són:
Atès que d’acord amb el que s’ha esmentat fins ara, s’ha proposat a les empreses
operadores del transport a Menorca una reducció dels serveis de transport regular prevists
per als propers dies, amb la intenció d’evitar al màxim possible els contactes i els
desplaçaments entre les persones, d’acord amb les restriccions a la mobilitat que s’han
imposat per mitjà de la declaració de l’estat d’alarma.
Atès que igualment s’han de dictar mesures complementàries de seguretat en consonància
amb el que disposa la normativa esmentada.
Atès que d’acord amb la Disposició addicional tercera del Rd 462/2020 “Se suspenden
términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que
pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”
Atès l’establert en al Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria de transport per carretera i,
de conformitat amb el procediment establert en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
D’acord amb les competències desplegades per mitjà del Decret de Presidència núm.
425/2019, de 10 de juliol,
D’acord amb l’establert a l’article 34.1.i de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local.
PROPÒS A LA PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA QUE ADOPTI
L’ACORD SEGÜENT:
PRIMER. Autoritzar la reducció del número d’expedicions previstes en les línies de transport
de les concessions IB-06, IB-08, IB-07 i IB-37 que consten en els annexes a la present
proposta.
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SEGON. Establir les mesures de seguretat següents:
1. En compliment de l’article 14.2.e) del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, les empreses
estaran obligades a portar a terme una neteja diària dels vehicles que destinin al transport,
d’acord amb les recomanacions que estableixi a l’efecte el Ministeri de Sanitat i les
establertes a l’acord del Consell de Govern de data 13 de març de 2020 pel que s’aprova el
Pla de Mesures Excepcionals per limitar la propagació i el Contagi del COVID -19 i que
figuren al BOIB núm 33 de data 13 de març del 2020, i altres que es puguin dictar, en el
marc de la situació de l’Estat d’Alarma.
2. Es prohibeix temporalment la presència de viatgers drets en els vehicles.
3. La primera fila a banda i banda de l’autobús haurà de restar lliure d’ocupació.
4. Els vehicles reduiran la seva capacitat al 50% de les seves places amb seient, de manera
que no es puguin asseure dues persones juntes, excepte en els casos excepcionals per edat
o per necessitats especials en que no sigui possible que una persona s’assegui sola.
5.- En el cas de venta on line de bitllets s’haurà d’estar a l’establert a la Ordre
TMA/231/2020, de 15 de març, per la que es determina l’obligació de disposar de missatges
obligatoris en els sistemes de venta de bitllets on line de totes les companyies marítimes
aèries i de transport terrestre, així com qualsevol altre persona, física o jurídica, que
intervengui en la comercialització dels bitllets que habilitin per realitzar un trajecte amb
origen i/o destinació en el territori espanyol, i que determina que totes les companyies
marítimes aèries i de transport terrestre, així com qualsevol persona, física o jurídica que
intervengui en la comercialització dels bitllets que habilitin per realitzar un trajecte amb
origen i destí en territori espanyol, han de incloure al l’inici del procès de venta dels bitllets un
missatge que desaconselli viatjar salvo per raons inajornables amb les Condicions
establertes a l’article.
TERCER. Traslladar el present acord a l’òrgan competent de la Comunitat autònoma d’acord
amb el que disposa l’article 2 de l’Ordre TMA/230/2020, de 15 de març, per mitjà de la qual
es concreta l’actuació de les autoritats locals respecte de la fixació de serveis públics de la
seva titularitat.
QUART. Establir que les presents mesures seran vigents a partir de l’endemà a la seva
aprovació, i mentre duri l’estat d’alarma, execepte resolució en contra.
ANNEX
IB- 06
- L18 Maó – Llançadora Instituts: es suprimeixen totes les expedicions.
- L33 Cala en Porter – Alaior: es suprimeixen totes les expedicions.

- L54 Es Migjorn Gran – Ferreries: es suprimeixen totes les expedicions.
- L90 Bus Nit: es suprimeixen totes les expedicions.
- L01 Maó – Ciutadella:
Dilluns – divendres:
Sortida Maó: 06:45 - 07:15 - 08:15 - 08:45 - 13:20 - 14:20 - 15:20 - 20:30 - 21:30 22:15
Sortida Ciutadella: 06:30 - 07:15 - 08:15 - 08:45 - 13:30 - 14:30 - 15:30 - 21:00 21:30 - 22:30
Dissabtes:
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Sortida Maó: 08:00 - 11:30 - 16:00 - 20:00
Sortida Ciutadella: 08:00 - 11:30 - 16:00 - 20:00
Diumenges:
Sortida Maó: 08:00 - 11:30 - 17:30 - 20:00
Sortida Ciutadella: 08:00 - 11:30 - 17:30 - 20:00
- L14 Maó – Ciutadella Exprés:
Dilluns – divendres:
Sortida Maó: 06:45 - 08:00 - 13:20 - 14:20
Sortida Ciutadella: 06:45 - 08:00 - 13:20 - 14:20
- L02 Maó – Es Castell:
Dilluns – dissabtes:
Sortida Maó: 07:15 - 07:45 - 08:45 - 09:45 - 10:45 - 12:45 - 13:45 - 14:45 - 15:45 16:45 - 18:45 - 19:45 - 20:45
Sortida Es Castell: 07:30 - 08:10 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00 16:00 - 17:00 - 19:00 - 20:00 - 21:00
Diumenges:
Sortida Maó: 09:15 - 10:45 - 12:45 - 13:45 - 15:45 - 16:45 - 18:45 - 19:45 - 20:45
Sortida Es Castell: 09:30 - 11:00 - 13:00 - 14:00 - 16:00 - 17:00 - 19:00 - 20:00 21:00

- L03 Maó – Sant Lluís:
Dilluns – dissabtes:
Sortida Maó: 07:15 - 08:45 - 09:30 - 12:30 - 13:45 - 14:45 - 16:30 - 19:30 - 21:05
Sortida Sant Lluís: 07:30 - 09:00 - 10:05 - 13:05 - 14:05 - 15:05 - 17:05 - 20:05 21:15
Diumenges:
Sortida Maó: 08:45 - 09:30 - 12:30 - 13:45 - 16:30 - 19:30
Sortida Sant Lluís: 09:00 - 10:05 - 13:05 - 14:05 - 17:05 - 20:05
- L21 Maó – Sant Climent:
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Dilluns – divendres:
Sortida Maó: 09:30 - 13:00 - 20:15
Sortida Sant Climent: 07:20 - 10:10 - 13:40 - 20:20
Dissabtes:
Sortida Maó: 09:30 - 13:00 - 20:15
Sortida Sant Climent: 10:10 - 13:40 - 20:20
Diumenges:
Sortida Maó: 09:15 - 12:15 - 18:15
Sortida Sant Climent: 09:20 - 12:20 - 18:20
- L31 Maó – Cala en Porter:
Dilluns – divendres:
Sortida Maó: 09:30 - 13:00
Sortida Cala en Porter: 07:10 - 09:45 - 13:15
Dissabtes:
Sortida Maó: 09:30 - 13:00
Sortida Cala en Porter: 09:45 - 13:15
- L73 Maó – Es Migjorn Gran:

Dilluns, dimecres i divendres:
Sortida Maó: 08:15 - 14:20 - 17:00
Sortida Es Migjorn: 08:45 - 14:50 - 17:30
Dimarts i dijous:
Sortida Maó: 08:15 - 13:20 - 17:00
Sortida Es Migjorn: 08:45 - 13:50 - 17:30
Dissabtes:
Sortida Maó: 08:30 - 14:00
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Sortida Es Migjorn: 09:00 - 14:30
- L75 Es Migjorn Gran – Es Mercadal:
Dilluns – divendres:
Sortida Es Migjorn: 09:45 - 13:00 - 17:15
Sortida Es Mercadal: 09:30 - 12:45 - 17:00

IB- 07
- L60 Bus Ciutadella:
Sortida Pl. Pins: 08:00 - 09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00

(excepte dissabtes i festius)
- L61 Ciutadella-Cala en Blanes:
Sortida Pl. Pins: 7:00 - 8:15 - 13:00 - 15:00 - 20:00
- L65 Ciutadella-Cala Blanca-Cala en Bosc:
Sortida Pl. Pins: 7:40 - 12:00 - 13:00 - 15.00 - 19:00
IB- 08
- L41 Maó – Fornells:
Dilluns – divendres:
Sortida Maó: 11:30

Sortida Fornells: 08:40
- L41 Fornells – Es Mercadal:
Dilluns – divendres:
Sortida Fornells: 08:40 - 12:40
Sortida Es Mercadal: 08:30 - 12:10
- L41 Maó – Arenal d'en Castell:
Dilluns – divendres:
Sortida Maó: 11:30
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Sortida Arenal d’en Castell: 09:05
IB- 37
- L10 Maó-Aeroport:
Sortida Est. Autobusos: 05:45 - 06:45 - 07:45 - 08:45 - 09:45 - 10:45 - 11:45 - 12:45
- 13:45 - 14:45 - 15:45 - 16:45 - 17:45 - 18:45 - 19:45
Sortida Aeroport: 05:55 - 06:55 - 07:55 - 08:55 - 09:55 - 10:55 - 11:55 - 12:55 - 13:55 14:55 - 15:55 - 16:55 - 17:55 - 18:55 - 20:00 - 21:15 - 22:15
- L11 Maó-Estació Marítima: es suprimeixen totes les expedicions.
- L15 Maó-Centre: 06:15 - 07:15 - 08:15 - 09:15 - 10:15 - 11:15 - 12:15 - 13:15 - 14:15
- L19 Maó-Llucmaçanes: Dimarts i divendres: 08:15 - 13:15

La presidenta ,
Se n'ha pres nota
Secretaria General
Susana Irene Mora Humbert

Susana Mora Humbert
18/03/2020 13:08:41
Signatura electrònica
Maó

Rosa Salord Oleo
18/03/2020 13:20:03
Firma
Maó

