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Canvis en la regulació
El 2017 Barcelona va desenvolupar una ordenació
sense precedents per regular els vehicles de mobilitat
personal (VMP) i els cicles de més de dues rodes,
amb l’objectiu de resoldre problemes de convivència
a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible
i segura, atesa la presència creixent d’aquesta nova
mobilitat, que ha anat guanyant espai dia a dia.
El novembre del 2020, un reial decret va regular els
requisits tècnics i les condicions dels vehicles de
mobilitat personal, els quals van passar a ser definits
formalment com a vehicles i, per tant, a tenir prohibida
la circulació per les voreres o les zones de vianants.
Aquesta nova regulació va entrar en vigor el 2 de gener de 2021.

Quins són els vehicles
de mobilitat personal?

• Es tracta de vehicles
d’una roda o de més rodes
dotats d’una única plaça per
a un ocupant i propulsats
exclusivament per motors
elèctrics que poden
proporcionar als vehicles una
velocitat màxima d’entre 6 i
25 km/h.
• Només poden estar
equipats amb un seient
o selló si estan dotats de
sistemes d’autoequilibri.

Àmbits de circulació
i normativa
• Les persones conductores dels
vehicles de mobilitat personal han de
circular amb diligència i precaució
per evitar danys propis o aliens. No es
poden posar en perill ni poden posar
en perill la resta de persones usuàries
de la via.
• Cal respectar les normes de
circulació, la senyalització viària, els
semàfors i els passos de vianants.
• Els vehicles de mobilitat personal no
poden superar, en cap cas, els 25 km/h.
• Cal portar elements reflectors,
llums i timbres, per a una millor
visibilitat a la via pública.

Per on poden circular?

• Carrils bici a la vorera, a un màxim de 10 km/h.

• Carrils bici a la calçada, a un màxim de 25 km/h,
amb l’obligació de reduir la velocitat als passos de
vianants.

• Carrers de plataforma única en què es permet
l’accés i la circulació de vehicles.

• Calçada dels carrers 30, a un màxim de 25 km/h.

• Parcs, a un màxim de 10 km/h i respectant la
prioritat dels vianants.
Als espais compartits és necessari respectar la prioritat dels
vianants, adequar la velocitat al seu pas i no fer cap maniobra
que n’afecti negativament la seguretat.

Per on NO poden circular?

• Per voreres ni altres zones de vianants, com
plataformes úniques en què la circulació de
vehicles està prohibida.

• Per calçades de la xarxa bàsica de la ciutat.

• Per travessies, túnels urbans, vies interurbanes,
autopistes o autovies que passen per dins de la
ciutat.

Edat mínima

+16

• L’edat permesa per conduir

un vehicle de mobilitat
personal és de 16 anys.
-16

• Els menors de 16 anys poden

fer-ne ús fora de les zones de
circulació, en espais tancats al
trànsit, sota la responsabilitat
de pares o mares i tutors o
tutores, sempre que el vehicle
resulti adequat a la seva edat,
alçària i pes.

Règim sancionador

S’estableixen multes de:

• fins a 100 euros per les infraccions de

caràcter lleu
• fins a 200 euros per les de caràcter

greu
• fins a 500 euros per les de caràcter

molt greu

