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1.1 Vehicles de mobilitat Personal: S’entén per Vehicle de mobilitat personal (VMP),
com aquell vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat
exclusivament per motor elèctrics que puguin proporcionar al vehicle una velocitat
màxima per disseny compresa entre els 6 i 25 km/h. ( entre 0 i 6 km/h seran
considerats joguines).
Tant sols podran estar dotats de seient si estan dotats de sistema de auto-equilibri.
Resten exclosos d’aquesta consideració:
-

Vehicles sense sistema d’auto-equilibri i amb seient.
Vehicles concebuts per a competicions.
Vehicles per persones amb mobilitat reduïda.
Vehicles amb una tensió de treball superior a 100 VCC o 240 VAC.
Vehicles inclosos a l’àmbit del Reglament (UE) N2 168/2013.

1.2 Els VMP, resten fora de l’àmbit d’aplicació del reglament (UE) 168/2013 del
Parlament Europeu i del consell, de 15 de gener de 2013, relatiu a l’homologació de
vehicles de dos o tres rodes i quadricicles. Per aquests motiu, els VMP no necessiten
autorització administrativa per a conduir ni per circular ni, assegurança obligatòria de
responsabilitat civil.
Com a norma general:
1. No podran circular per les voreres, andanes, passeigs i pels carrers
peatonalitzats.
2. La edat mínima per poder conduir un VMP serà de 16 anys.
3. No es podrà transportar passatgers.
4. Resta prohibit conduir fent ús d’aparells de telefonia mòbil.
5. Resten obligats a sotmetre´s a les proves de detecció d’alcohol i de presència
de drogues a l’organisme.
6. No es podrà circular amb taxes d’alcohol superiors a les establertes
reglamentàriament ni amb presencia de drogues a l’organisme.
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Data 12-3-2021

La qual cosa es publica íntegrament el text de l’article modificat:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Per acord plenari de 19.11.2020 s’aprovà inicialment la modificació de l’Ordenança
Municipal de Circulació i guals. Per resolució de l’Alcaldia 661/2021, de 04.03.2021
s’ha declarat aprovada definitivament de forma tàcita atès que no s’ha presentat cap
al·legació dins del tràmit d’informació pública.
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Bicicletes de pedaleig assistit.
Es tracta d’una bicicleta dotada d’un motor elèctric auxiliar, de potencia nominal
continua màxima inferior o igual a 250W.
La potència disminueix progressivament i, finalment s’interromp abans de què la
velocitat del vehicle arribi als 25 km/h o, si el ciclista deixa de pedalejar.
No es troben dintre de l’àmbit d’aplicació del Reglament (UE) núm. 168/2013,
motiu pel qual no necessiten cap autorització per conduir, circular ni assegurança.
Respecte de les normes de conducció i circulació, resten sotmeses a les mateixes
que afecten als VMP.

1.4. S’estableixen les següents condicions específiques de circulació dels vehicles de
mobilitat personal i cicles de més de dues rodes, que suposin una activitat d’explotació
econòmica:
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7. Resta prohibit conduir amb auriculars connectats a aparells receptors de
música i/o similars.
8. Han de portar timbre.
9. En condicions climatològiques adverses, de poca visibilitat i/o durant la nit,
hauran de portar llums i elements reflectants homologats que puguin fer visible
la presència del vehicle a la resta d’usuaris de la via pública.
10. S’ha de conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar danys
propis, a tercers o aliens, evitant posar en perill la resta d’usuaris i usuàries de
la via.
11. S’ha circular respectant la preferència de les persones vianants.
12. S’ha de mantenir una distancia de separació mínima d’un metre respecte de les
persones vianants.
13. S’ha d’adequar la velocitat al pas de les persones vianants i no es pot fer cap
maniobra que afecti negativament la seguretat.
14. S’ha de circular mantenint un metre de distancia mínima respecte de la línia de
les façanes.
15. Podran circular pels carrils bicis. Per les vies de plataforma única, on també
poden circular vehicles.
16. Respecte de l’estacionament, hauran d’estacionar-se en als llocs
específicament destinats a aquesta finalitat i llocs destinats a l’estacionament
de bicicletes. En cas de no existir lloc a les immediacions o si aquests estan
ocupats, poden estacionar-se en altres parts de la via no prohibides per
aquesta Ordenança, amb compliment de les regles específiques de l’article
17.7 que s’apliquen amb caràcter supletori.
17. Han de portar un codi QR que ens permeti conèixer les característiques
tècniques del vehicle, o be, una xapa identificativa amb les seves dades
tècniques, especialment; núm. sèrie, pes, potencia i velocitat màxima. En cas
que no portin aquest QR, la policia local podrà retirar de la via pública el
vehicle que serà dipositat a les dependències de la policia local fins que el seu
legítim propietari procedeixi a la seva retirada.
18. Si en el termini de sis mesos des que ha estat dipositat ningú el reclama es
procedirà al seu tractament com a residu i la seva destrucció, de la que se
n’estendrà l’acta corresponent.

Joan Mercader Carbó
Alcalde
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Data 12-3-2021

La present modificació entrarà en vigor als quinze dies, comptats des de l’endemà de
la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a) L’obertura de l’activitat està sotmesa al procediment d’intervenció previst a la Llei
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica o a la legislació que la substitueixi.
b) Els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes que suposin una
activitat d’explotació econòmica han d’estar identificats i, si així ho disposa la
normativa aplicable, han d’estar inscrits en el registre que correspongui.
c) Les persones físiques o jurídiques titulars, ja sigui a títol de propietat o qualsevol
altre títol, dels vehicles de mobilitat personal o de cicles de més de dues rodes,
han de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys
a tercers, i els danys i perjudicis que es puguin derivar amb caràcter subsidiari
per l’ús d’aquells vehicles i cicles que en facin els usuaris i usuàries als quals els
cedeixin o lloguin.
d) Les persones usuàries han de portar casc.
e) La persona física o jurídica titular de l’explotació econòmica vetllarà perquè els
usuaris i les usuàries dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues
rodes disposin d’un nivell d’habilitat mínim que garanteixi la seva seguretat i la de
la resta d’usuaris i usuàries de la via pública.
f) El vehicle i les persones usuàries podran portar elements que els identifiqui com
a pertanyents a la persona física o jurídica titular de l’explotació econòmica. La
publicitat als vehicles o a les persones usuàries es regularà pel que disposa
l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana.
g) La persona física o jurídica titular de l’explotació econòmica ha d’informar els
usuaris i les usuàries dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues
de les rutes autoritzades i les condicions de circulació.”

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

