
Preguntes freqüents
Preguntes i respostes sobre les mesures adoptades per l’Ajuntament de Palma a 
causa de la crisi del COVID-19

Com puc consultar els serveis que ofereix 
l’Ajuntament de Palma? 
El telèfon d’informació 010 està plenament operatiu per a resoldre qualsevol 
dubte. També al web www.palma.cat i a bit.ly/covidpalma. 

I les oficines d’atenció a la ciutadania (OAC)? 
Estan obertes les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de Cort, Avingudes, Sant 
Ferran, Son Ferriol i Sant Agustí per a tots els tràmits. Per als de padró serà ne-
cessari demanar cita prèvia. Durant l’estat d’alarma els certificats d’empadrona-
ment es poden demanar per correu electrònic a l’adreça certificatscovid@palma.
cat. Pel que fa a les OACs de Son Moix i l’Arenal, únicament estaran obertes per 
a tràmits de padró amb cita prèvia. La cita prèvia es pot sol·licitar al 010 o al web 
palma.cat. Hi haurà un horari d’atenció preferent per a gent major de 65 anys, de 
10 a 11 hores, i limitació d’aforament (5 usuaris per OAC).

Com funciona l’EMT? Manté els mateixos horaris? 
Cal dur mascareta per a pujar al bus? 
És obligatori dur mascareta per a pujar al bus. Els horaris de l’EMT s’han anat 
ampliant. Recomanam consultar la web emtpalma.cat abans de realitzar els vi-
atges. El trajecte es validarà preferentment amb targeta ciutadana o bé amb 
Bono 10, però també s’admeten pagaments en metàl·lic. En aquest cas recoma-
nam dur l’import just. 

I si em vull treure la targeta ciutadana o 
fer alguna consulta?
Les consultes es poden fer per telèfon al 971 214 444 o al web de l’EMT: www.
emtpalma.cat 

Quin servei hi ha a la Policia Local? 
La línia d’emergència habitual, el 092. L’Oficina de Denúncies roman oberta les 
24 h. L’Oficina d’Objectes Trobats està oberta amb cita prèvia al 971 22 59 06 de 
dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h.

Està operativa la zona ORA? 
Sí, amb l’objectiu de garantir la rotació de vehicles i coincidint amb l’obertura 
de comerços, les 8 zones ORA de Palma tornen a estar operatives. Recomanam 
realitzar el pagament de l’ORA mitjançant l’app mobiApparc, però també es pot 
pagar en metàl·lic. Les màquines d’ORA es desinfecten a diari is’ha de mantenir 
la distància de dos metres amb els agents. En cas d’haver de tramitar la targeta 
ORA, podeu demanar cita prèvia a palma.cat o al telèfon: 971 22 55 22.

Puc agafar un taxi? 
Sí. S’han acordat amb els taxistes mesures específiques de descontaminació dels 
vehicles.
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Puc utilitzar Bicipalma? 
Sí, per als desplaçaments permesos durant l’estat d’alarma. És obligatori emprar 
guants. Per a més informació sobre el servei, podeu consultar mobipalma.mobi o 
bé enviar un correu a bicipalma@palma.cat. 

Puc anar a parcs, zones verdes, 
pistes esportives o poliesportius?
Els parcs i zones verdes de Palma estan oberts en horari de 8 a 21 h.

Continuaré rebent ajuda o menjar 
a domicili per part de Benestar Social? 
Sí, aquests serveis continuen actius i se n’afegeixen d’altres com el servei de compra 
de medicaments i alimentació per a persones vulnerables que no poden sortir de 
casa. Es tanquen, en canvi, els menjadors de persones majors. Benestar Social ha 
habilitat els telèfons 676 758 317 /  971 225 977 perquè la ciutadania pugui adreçar 
les seves demandes d’urgències socials bàsiques sense haver-se de desplaçar. 
Els serveis centrals estaran oberts de 9 a 14 h.

Els centres de dia i els casals de barri 
estaran oberts? 
Els centres de dia romanen oberts al 50 per cent del seu aforament. Els casals de 
barri ofereixen activitats a casalsdebarri.cat.

El servei d’atenció a les víctimes de 
violència de gènere segueix obert? 
Sí, mantenint les recomanacions sanitàries. És un servei fonamental. Telèfon de 
contacte: 971 178 989 / 639 837 476 (WhatsApp) / Urgències 112 / Informació 016.

Tenc una llicència d’obra concedida. 
Puc seguir amb les obres? 
Si la llicència està concedida es pot continuar amb les obres. Instam a complir amb 
màxim rigor les recomanacions en seguretat i salut a les obres

Puc aparcar en un càrrega i descàrrega? 
El codi de circulació es manté i, per tant, s’han de seguir les normes. No, no es 
pot aparcar en un càrrega i descàrrega ni damunt un pas de vianants o a la vorera. 

Puc dur els infants a l’escoleta? 
Les escoles d’educació infantil del PMEI han reobert a partir del 15 de juny. Quatre 
de les onze escoletes estaran obertes fins al 31 d’agost. 

Puc anar a biblioteques o espais culturals? 
Les biblioteques municipals estan obertes per a consulta a sala (aforament del
50 % sempre que l’espai i la distància ho permeti), préstec i devolució de llibres, 
també interbibliotecari, internet i sala d’estudi. El Castell de Bellver, el Casal So-
lleric, Can Balaguer i la Fundació Pilar i Joan Miró estan oberts amb aforament limi-
tat a la meitat de la seva capacitat.
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Si necessit contactar amb els serveis d’ocupació 
i promoció econòmica, com ho faig? 
Ambdós serveis de PalmaActiva ofereixen informació telefònica (900 13 91 38) 
i a través de correu electrònic (info@palmaactiva.es). L’atenció presencial s’ha reobert 
amb cita prèvia a les àrees d’ocupació, promoció econòmica i comerç: 900 139 138.

Els fems es recullen? 
Sí, EMAYA presta amb normalitat el servei habitual de recollida de residus. Els 
fems s’han de dipositar al contenidor corresponent.

Tenim a casa un cas confirmat de coronavirus 
o pendent d’estudi. Què feim amb els fems? 
A les cases on hi hagi casos d’infecció per coronavirus o pendents d’estudi indi-
cats pels serveis sanitaris, tots els residus s’han de tirar, en bosses tancades, al 
contenidor de rebuig. Així ho han determinat les autoritats sanitàries. 

Hi ha servei de recollida de trastos d’EMAYA? 
Sí, s’ha reactivat la recollida de residus voluminosos un dia a cada barri amb l’ho-
rari habitual.

Hi ha servei de neteja de la ciutat? 
Sí, EMAYA segueix netejant la ciutat. La neteja s’adapta a les necessitats actuals. 
Els parcs verds han reobert i també s’ha recuperat la ruta del camió del reciclatge.
.
.
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