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Un model de ciutat 
pensat per als vianants

Transformar Palma en una ciutat 30 és una ambiciosa
aposta per un model de ciutat on els vianants

guanyin espai front al cotxe i fer de Palma una ciutat
amb un trànsit més calmat.

Palma 30, comparteix l’espai sostenible.
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Millora la convivència 
entre diferents 

modalitats de transport
El vehicle privat deixa de ser el protagonista i s’afavoreixen els

hàbits saludables com ara els desplaçaments a peu per a 
distàncies curtes, en bicicleta o VMP per a trajectes mitjans o 

en transport públic per a trajectes més llargs.
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Reduïm emissions CO2
Palma 30 és un salt qualitatiu en la lluita contra el canvi climàtic.

Perquè reduir la velocitat disminueix el consum de
combustible i les emissions contaminants.
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Palma sostenible. 
Fora renous

Reduir la velocitat canvia els hàbits de conducció i redueix 
la pressió medioambiental pel que fa a la contaminació

acústica, reduint el soroll.
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La Palma més amable
Convertim Palma en una ciutat 30 on la reducció de 
la velocitat augmenta la seguretat vial en general i 
la del vianant en particular. 
En un atropellament a 50 km/h el risc de mortalitat 
és 8 vegades major que si es produís a 30 km/h.

Tranquil·la, pròxima, còmoda i atractiva
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Per què 30 km/h?
Redueix el número i la gravetat dels accidents.
El camp de visió del conductor és més precís.
La distància de frenat és més curta.

Salva vides!
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Tota la ciutat a 30 km/h?
No, la limitació de 30 km/hora té un caire genèric i s’aplicarà al 90% dels carrers,
però no a les vies principals ni a les vies col·lectores de la xarxa viària de Palma, 

que tenen un caràcter transversal i radial i on estarà permès circular a 40 i 50 km/hora. 
Per harmonitzar aquesta nova Palma 30 es revisaran i rebaixaran els límits

                       de velocitat permesos a les vies principals i col·lectores.
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Com respon la gent?
Una vegada han provat la ciutat 30 la majoria ho prefereix, 

la ciutat esdevé més habitable i humana

Les persones primer
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Respecta, conviu, 
comparteix...
circula tranquil. 
Palma és ara 
una ciutat 30



Campanya de 
comunicació
L’Ajuntament posa en marxa una campanya 
informativa en diferents suports amb l’objectiu 
de conscienciar a la ciutadania del canvi de 
model via anuncis a premsa escrita, diaris 
digitals, televisió, ràdio, xarxes socials i 
publicitat exterior com, per exemple, Bicipalma
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