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Contingut de la iniciativa :
Tal com declara l’exposició de motius del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del Règim
Especial de les Illes Balears, la “insularitat és una característica física del territori que genera un
conjunt de desequilibris que es poden resumir en els punts següents: un encariment superior de la
vida; més costos de producció de les empreses que s’aprovisionen d’inputs intermedis; un
encariment superior dels productes energètics; més costos d’inversió en béns d’equipament; més
costos de funcionament de l’Administració en la provisió de béns públics; un aprofitament inferior
de les economies d’escala; la proliferació de conductes anticompetitives en els mercats; una alta
dependència dels ports i els aeroports, i una gran vulnerabilitat davant de conjuntures externes”.
Per tots aquests motius, assegurar una bona connectivitat aèria i marítima entre les illes que
conformen l’arxipèlag de les Illes Balears és una qüestió de vital importància per als ciutadans i
per al teixit econòmic d’aquest país. Precisament per aquest motiu, i entenent que la regulació
adequada del transport marítim de passatgers i de mercaderies és un instrument de política
legislativa de gran importància per al foment del desenvolupament econòmic i la cohesió social a
les Illes Balears, el 2010 el Parlament va aprovar la Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació
del transport marítim, que va desenvolupar la competència exclusiva que, des de l'any 1983,
ostenta la Comunitat Autònoma en matèria de transport marítim exclusivament entre ports o punts
de les Illes Balears, recollida a l’article 30.6 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
L’esmentada llei atorga importants atribucions al Govern de les Illes Balears. En aquest sentit, cal
destacar que l’article 15 estableix que el Govern pot establir obligacions específiques singulars a
les empreses navilieres per motius de protecció ambiental o per altres causes greus d’utilitat
pública o d’interès social. Per la seva banda, l’article 16 de la llei autonòmica esmentada estableix
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que el Govern de les Illes Balears establirà “obligacions de servei públic per garantir un servei
suficient de transport regular interinsular de passatgers, de mercaderies o mixt, en les línies que
atenen línies d’interès estratègic de comunicació”.

Tot i que fa onze anys de l’aprovació d’aquesta llei que desplega una competència tan important
com la connectivitat marítima, cal denunciar que encara avui existeixen moltes disfuncions en les
línies marítimes que connecten les illes. En aquest sentit, un bon exemple és que les tarifes que
existeixen actualment no tenen un topall de preus. Aquest fet ha quedat pal·liat gràcies a les
bonificacions existents, però sovint els preus per als no residents esdevenen prohibitius,
especialment en temporada baixa. En aquest sentit, les importants bonificacions existents
empenyen els preu a l’alça de forma injustificada, de manera que els residents també acaben
pagant més del que els correspondria per aquest servei essencial. Per aquest motiu, es fa
necessari que el Govern de les Illes Balears reglamenti, abans del termini d’un any, i a l’empara
de la potestat d’establir obligacions de servei públic que recull la llei d’ordenació del transport
marítim de les Illes Balears, les obligacions de servei públic en les diferents línies declarades
d’interès estratègic per a les Illes Balears (article 14, apartat 1 de l’esmentada llei) i que les
esmentades obligacions de servei públic incloguin topalls en els preus que poden fixar les
companyies que operen les esmentades rutes.
Aquesta necessitat ja es va fer palesa amb motiu de l’aprovació de la llei 11/2010, que estableix,
en el seu article 14.2, que el Govern de les Illes Balears ha de fixar en el termini d’un any des de
la seva aprovació -per tant, s’acumulen deu anys d’endarreriment en aquesta matèria- “les
condicions de continui¨tat, de frequ¨e`ncia, de capacitat i de preu que es considerin el mi´nim
indispensable per garantir un servei suficient, amb esment especial dels costs derivats de la doble
insularitat dels residents a les illes de Menorca i d’Eivissa, i de la triple insularitat dels residents a
l’illa de Formentera”. Ara bé, no consta que el Govern hagi fixat mai aquestes condicions, de
manera que la cobertura del servei de transport marítim entre illes ha quedat exclusivament a
l’empara de la voluntat de les companyies navilieres. El resultat ha estat que les freqüències i els
horaris han obeït a interessos únicament comercials, sense tenir en compte les necessitats de
mobilitat dels residents. Un bon exemple el tenim en la línia Alcúdia-Ciutadella i viceversa, que
habitualment presenta uns horaris exclusivament pensats per al tràfic de mercaderies, que
acostumen a ser exactament inversos als que convindrien als residents a Menorca, en aquest cas
teòrics destinataris de les polítiques de compensació dels costos de la doble insularitat que
proclama l’esmentat article 14, però que, deu anys després de la seva aprovació, no s’han
implementat encara.
Ara bé, en determinats moments de l’any també es produeix l’efecte contrari en aquesta ruta:
sobretot durant la setmana de les festes de Sant Joan, aquesta ruta experimenta una gran
afluència de passatgers, amb una gran programació de freqüències per part de les companyies
navilieres i amb tarifes molt barates. Aquesta situació comporta molts de problemes per al
municipi de Ciutadella, que durant uns dies experimenta una gran massificació que es fa
impossible de gestionar per part de les autoritats locals. El passat 27 de setembre, l’Ajuntament
de Ciutadella va sol·licitar a Ports de les Illes Balears mesures per contenir l’arribada de vaixells a
Ciutadella per les festes de Sant Joan. La gerent de l’ens portuari, emperò, va tancar la porta a
aquesta possibilitat. Per aquest motiu, cal explorar les eines que ofereix la llei d’ordenació del
transport marítim per tal de racionalitzar l’arribada de vaixells a Ciutadella durant aquest punt de
l’any.
Un altre exemple d’excés d’oferta és el cas la ruta entre Formentera i Eivissa, on l’interès
especulatiu de les companyies navilieres ha comportat una situació en la qual aquestes
companyies programen molts més trajectes dels que serien necessaris per cobrir la demanda en
aquesta ruta. En aquest cas, a més, l’elevat trànsit en aquesta ruta té un impacte ambiental molt
greu sobre la zona del Parc Natural de Ses Salines.
Per altra banda, i a més de la necessitat d’imposar obligacions de servei públic o limitar l’arribada
de vaixells en determinades rutes i moments de l’any, cal fer front a una altra disfunció que
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presenta el transport marítim interinsular, com és el de la manca de bonificació de la tarifa
corresponent al cotxe amb el qual viatgen els passatgers. Les compensacions i bonificacions per
atenuar els efectes negatius de la insularitat o doble insularitat estan inspirades pel principi de
continuïtat territorial. És a dir, les polítiques públiques van adreçades a neutralitzar els costos
econòmics i els obstacles a la mobilitat i la lliure circulació que suposa el fet insular. En aquest
context, una bonificació per al transport marítim entre illes que inclogui la tarifa del passatger, però
no inclogui la tarifa del cotxe amb el qual viatja, frustra la finalitat per a la qual ha estat concebuda
aquesta bonificació, que no és altra que la de permetre que els residents en una illa es puguin
traslladar i moure’s a l’illa veïna o a la península en condicions anàlogues com ho farien els
ciutadans del destí.
Per tots aquests motius, Més per Menorca presenta la següent proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a, abans de l’1 de juny del
2022, establir reglamentàriament l’obligació de servei públic en la línia marítima entre Ciutadella i
Alcúdia -declarada d’interès estratègic per a les Illes Balears-, en compliment de l’article 14 de la
llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir, en el
desenvolupament reglamentari de l’obligació de servei públic en la línia marítima entre Ciutadella i
Alcúdia prevista en l’article 16 de la llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport
marítim de les Illes Balears, una tarifa màxima que no podrà superar, en cap cas, el preu final de
40 euros per persona i trajecte, incloses les taxes. En ambdós casos, han de ser aplicables
addicionalment les bonificacions per a residents i per a famílies nombroses establertes en la
legislació aplicable.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir, en el
desenvolupament reglamentari de l’obligació de servei públic en les línies marítimes entre
Ciutadella i Alcúdia previstes en l’article 16 de la llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del
transport marítim de les Illes Balears, que les freqüències en les esmentades línies prevegin
almenys, per tots els dies de la setmana, un servei abans de les 8:00 h en la ruta
Ciutadella-Alcúdia i un servei a partir de les 18:00 h en la ruta Alcúdia-Ciutadella.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a modificar el Decret
20/2019, de 15 de març, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de
transport marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en el sentit que la bonificació de residents del 75% de la tarifa sigui aplicable també als
vehicles dels passatgers residents.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure, en el pròxim
projecte de llei de pressuposts generals de la CAIB que s’aprovi a partir de l’aprovació d’aquesta
proposició no de llei, la partida pressupostària corresponent per donar compliment al contingut
material d’aquesta proposició no de llei.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a tenir, d’acord amb
l’Ajuntament de Ciutadella, un paper actiu en la limitació de l’arribada d’embarcacions al port de
Ciutadella a través de la ruta marítima entre aquesta ciutat i Alcúdia durant les setmanes de l’any
amb més trànsit de passatgers i, especialment, durant les festes de Sant Joan. En aquest sentit,
s’insta a estudiar l’aplicació dels mecanismes prevists als articles 14 (establiment de línies
d’interès estratègic) i 15 (obligacions específiques) de la llei 11/2010, de 2 de novembre,
d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears per tal d’establir un topall d’arribades de
passatgers no residents al port de Ciutadella. En conseqüència, s’haurà de preveure el règim de
control, inspecció i sanció del compliment d’aquest topall per part de les companyies navilieres
que operin en l’esmentada ruta marítima.
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