Normes d'ocupació als serveis de transport públic
De conformitat amb l’Acord del Consell de Govern d’11 de gener de 2021 pel qual s’estableixen els
nivells d’alerta sanitària per illes que estaran vigents a la comunitat autònoma de les Illes Balears,
publicat en el BOIB núm. 5 de 12 de gener de 2021, s'estableixen les següents condicions d'ocupació
als serveis d'autobús, tren i metro:
• En els busos interurbans només es poden ocupar les places amb seient.
• En els serveis de tren i metro es poden ocupar la totalitat dels seients i només les places de dret
expressament senyalitzades a terra.
• Aquesta norma no serà aplicable a les persones amb mobilitat reduïda, que podran emprar el servei
malgrat que s’hagi assolit el límit màxim d’ocupació.
• Es manté l’obligatorietat de l’ús de la mascareta i no està permès menjar ni beure en els serveis de
transport públic de viatgers en tots els àmbits.
Es recomana:
• Fer el trajecte en silenci i utilitzar el gel hidroalcohòlic o rentar-se les mans abans i després de cada
viatge.
• Mantenir la distància entre usuaris sempre que sigui possible, tant a les estacions i parades com a
l’interior dels vehicles.
• Planificar els desplaçaments amb temps, procurant evitar les hores de major afluència.
• Viatjar sempre que pugueu amb la Targeta Intermodal o amb la targeta bancària per evitar l’ús
d’efectiu.

Normas de ocupación en los servicios de transporte público
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el que se
establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de
las Illes Balears, publicado en el BOIB núm. 5 de 12 de enero de 2021, se establecen las siguientes
medidas de ocupación en los servicios de autobús, tren y metro:
• En los buses interurbanos solo se pueden ocupar las plazas con butaca.
• En los servicios de tren y metro se pueden ocupar la totalidad de los asientos y solo las plazas de pie
expresamente señalizadas en el suelo.
• Esta norma no será aplicable a las personas con movilidad reducida, que podrán utilizar el servicio
aunque se haya alcanzado el límite máximo de ocupación.
• Se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarilla y no está permitido comer ni beber en los
servicios de transporte público de viajeros en todos los ámbitos.
Se recomienda:
• Realizar el trayecto en silencio y utilizar el gel hidroalcohólico o lavarse las manos antes y después de
cada viaje.
• Mantener la distancia entre usuarios siempre que sea posible, tanto en las estaciones y paradas como
en el interior de los vehículos.
• Planificar los desplazamientos con tiempo, procurando evitar las horas de mayor afluencia.
• Viajar siempre que puedan con la Tarjeta Intermodal o con la tarjeta bancaria para evitar el uso de
efectivo.

