
ELS VEHICLES 
DE 
MOBILITAT 
PERSONAL 
(VMP)



 ÉS UN VEHICLE D’UNA O MÉS RODES

 UNA ÚNICA PLAÇA

 EXCLUSIVAMENT PER MOTORS ELÈCTRICS (NO EBIKES)

 VELOCITAT MÀXIMA ENTRE 6 I 25 KM/H

 PODEN ESTAR EQUIPATS AMB UN SISTEMA 

D’AUTO-EQUILIBRAT (NO PODEN PORTAR SEIENT)



PATINET ELECTRIC

MONOCICLE

HOVERBOARDS
SEGWAYS





VORERES

ZONES DE VIANANTS



VIES INTERURBANES

Via pública situada fora del poble

TRAVESIES

Tram de carretera que passa

pel poble

TÚNELS URBANS



Plataforma única de calçada i vorera

Un únic sentit per carril de

circulació

Dos o més carrils per 

sentit de circulació





No regulat per llei Regulat per 

Ordenances Municipals



Llums

Casc

Armilla reflectant

Guants



Reglamento General de Vehículos

Art. 1 Apartado 1

La circulación de vehículos exigirá que éstos obtengan 

previamente la correspondiente autorización administrativa, dirigida 

a verificar que estén en perfecto estado de funcionamiento y se 

ajusten en sus características, equipos, repuestos y accesorios a 

las prescripciones técnicas que se fijan en este Reglamento. Se 

prohíbe la circulación de vehículos que no estén dotados de la 

citada autorización.



Usar el teléfono móvil mientras se conduce un patinete eléctrico. 

Esto incluye el teléfono móvil o cualquier otro sistema de comunicación.





 Patinets de tracció humana o petits dispositius elèctrics

 Velocitat màxima a 6 Km/h del pas humà

 Circulen per les voreres

 Són vianants

 No tenen prioritat respecte als vianants



 Les bicicletes elèctriques de pedaleig assistit compten 

amb un motor elèctric amb una potència màxima ha de 

ser com a molt de 250 W

 Aquest només assisteix al ciclista si fa girar els pedals 

i, com a molt, fins als 25 km/h.

 És a dir, no pot existir un accelerador o un impulsor 

que posi en marxa el motor sense pedalar

 Són considerades com a bicicletes convencionals, tant 

a afectes administratius com penals



 Cicles dissenyats per funcionar a pedal que compten amb una 

propulsió auxiliar l'objectiu principal és ajudar a la pedalada.

 La potència de la propulsió auxiliar s'interromp a una velocitat 

del vehicle menor o igual a 25 km/h.

 La potència nominal o neta contínua entre 251 W i 1000 W.

 Velocitat màxima: Menor o igual a 45 km/h.

 Es classifiquen com a equivalents tècnicament els vehicles 

L1e-A de dues rodes.

Es requereix:

 Permís de conduir AM, A1, A2, A o B

 Han d’estar matriculats

 Han de tenir Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria

 Permís de circulació

 ITV



Ciclomotor: de 1000 W a 4000 W

Motocicleta: més de 4000 W

Es considera a tots els efectes (penals i administratius) vehicle a motor

Requisits per poder circular:

 Estar matriculats

 Tenir Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria

 Permís de Circulació

 ITV

 Permís de conduir AM, A1, A2, A o B

 Han de tenir número de bastidor (xassís) i Certificat de Característiques Tècniques














