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Gràcies al comportament responsable que hem demostrat, Palma entra a la fase 3. 
Ja podem gaudir de les platges, dels comerços, dels bars, dels restaurants... però, 

no ho oblidis, per a no haver de fer cap passa enrere: 

RESPECTAR
LA DISTÀNCIA DE    

                   SEGURETAT

Fase3 
ESTAT 

D'ALARMA

Passejos i esport al carrer: sense horaris.

Escoletes: El Patronat Municipal d’Escoles d’In-
fants reobrirà de manera esglaonada els seus centres 
a partir del 15 de juny i fins a final d’estiu. 

Comerços: sense límits de superfície 
i 50% de la cabuda. 

Mercats: a l’aire lliure amb el 50% de paradetes 
permeses. Inici d'activitat per als negocis de restau-
ració situats a l'interior dels mercats permanents.

Platges: grups amb un màxim de 20 persones 
i 2 metres entre banyistes.

Museus, cinemes i teatres: 50% de la cabuda 
i seients.

Bars i restaurants: 75% de la cabuda, consum a la 
barra amb la distància de seguretat, terrasses al 75% de 
les taules i 2 m entre si.

Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OACs): 
obertes Cort, Avingudes, Sant Ferran, Son Ferriol i Sant 
Agustí per a tots els tràmits, els de padró han de ser 
amb cita prèvia. L'Arenal i Son Moix estaran obertes per 
a tràmits de padró amb cita prèvia al 010 o a la web 
palma.cat.

Benestar Social: s'inicia la intervenció dels serveis 
socioeducatius i es recupera el servei dels centres de dia 
i dels casals d'autonomia.

Mobilitat: l'Empresa Municipal de Transports (EMT) 
reforça el servei a les zones més densament poblades, 
on el servei oscil·larà entre el 95 i el 100 per cent. Es 
reforçaran les hores punta.

Esports (IME): a les piscines s'amplia a dos neda-
dors per carril. Es permetran reserves a clubs espor-
tius i s'amplia l'ocupació del velòdrom, de les pistes 
d'atletisme o tennis i s'obre la pista exterior de Son 
Moix a reserves d'esports col·lectius.

Joventut: es reactiven l'atenció presencial dels serveis 
de Joventut: Palmajove (8 de juny), Espais Joves i Dinamo 
(ambdós a partir del 15 de juny).

PalmaActiva: Atenció al públic presencial amb cita 
prèvia a les àrees d’ocupació, promoció econòmica i 
comerç.El Centre de Formació obrirà l’atenció al públic i 
les aules formatives.

Consum: reobertura de l'Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor. 
Horari: de 8.30 a 14 hores. 
S'ha de demanar cita prèvia als telèfons 
971 724 650 / 971 712 748.


