
 

L’Ajuntament fixa noves mesures en aplicació del Reial 

Decret que regula l’estat d’alarma 

 

L’ORA queda suspesa des de demà i Bicipalma, des d‘avui 

 

Palma, 15 de març de 2020.- L’Ajuntament de Palma fixarà noves mesures 

relacionades amb la mobilitat en aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària 

ocasionada pel COVID-19. El decret limita els moviments de la ciutadania als 

estrictament necessaris i marca que s’ha d’evitar tota sortida que no s’ajusti en 

allò que marca el decret. 

 

D’aquesta manera, les mesures adoptades són les següents: 

 

• Bicipalma. L’empresa de bicicleta pública deixarà de prestar el seu servei 

des d’avui i durant 15 dies. Les bicicletes s’han retirat del carrer. 

 

• ORA. Es suspèn el servei de l’ORA a partir de demà i durant 15 dies. La 

zona blava no estarà en funcionament durant aquests dies. 

 

• Galeres. Es suspèn el servei de galeres. 

 

• Taxis. Respecte de les llicències d’auto-taxi, amb l’objecte de les 

possibles afectacions al servei, es publicarà un protocol per tal de 

coordinar i regular el servei dels autotaxis a Palma. Al mes de Març a 

Palma ja està fent feina el 50 per cent de la flota. Si l’estat d’alarma es 

perllonga al mes d’abril, una Mesa amb representants del sector decidirà 

les possibles modificacions de cara al servei. 

 

Seguretat Ciutadana 

L’Àrea de Seguretat Ciutadana recorda que s’han de seguir les instruccions de 

l'estat d'alarma que determinen de forma clara quines són les sortides permeses. 

Les actuacions de la Policia Local estan coordinades amb el Cos Nacional de 

Policia sota les instruccions del Ministeri de l’Interior. 



 

Altres mesures adoptades 

Divendres passat es varen acordar mesures per contenir l’expansió del COVID-

19 que es mantenen vigents. Són les següents: 

 

Tancament des de dissabte 14 de març i durant dues setmanes de les següents 

instal·lacions: 

• Poliesportius i pistes esportives. 

• Parcs i jardins. 

• Casals de barri. 

• Centres de dia. 

• Casals d’autonomia personal. 

• Escoletes. 

 

Tancament des de dissabte 14 de març i durant un mes de les següents 

instal·lacions: 

• Biblioteques. 

• Castell de Bellver. 

• Casal Solleric, Can Balaguer i Fundació Pilar i Joan Miró. 

• Arxiu municipal. 

 

Atenció a la ciutadania 

Les Oficines d’Atenció a la Ciutadania romandran tancades. Estarà oberta la de 

Cort per a tràmits essencials: registre General d'entrada estrictament necessaris 

i empadronaments urgents per obtenir targeta sanitària 

 

Les Oficines d'Informació Turística romandran tancades. 

 

Els serveis d'ocupació i promoció econòmica oferiran informació telefònica i via 

mail. 

 

El telèfon 010 està plenament operatiu per resoldre qualsevol dubte. 

 

Els punts verds d’Emaya estaran tancats. 

 

 


