
No es considera VMP...
La normativa no té afectació sobre 
els patinets sense motor, monopa-
tins, bicicletes, bicicletes de pedala-
da assistida (regulades en l'orde-
nança de circulació) ni vehicles per a 
persones amb mobilitat reduïda.

Tampoc afecta els vehicles de tipus 
L1e-B (ciclomotors de dues rodes, 
inclosos en el reglament UE 
168/2013), ni els artefactes que 
agafen velocitats de fins a 6 km/h, 
que tenen la consideració de joguines.

Patinets elèctrics i altres vehicles 
de mobilitat personal



Poden circular:
Pels carrils bici i voreres bici

Per carrers pacificats on la velocitat permesa sigui de 
20 km/h, a 1,5 m de vianants i façanes. En cas d'aglo-
meracions, cal adaptar la velocitat del VMP a la dels 
vianants

Per calçades on la velocitat màxima permesa sigui de 
30 km/h (només els majors de 16 anys)

No poden circular:
Per voreres

Per àrees de vianants, passeigs i rambles

Per calçades on la velocitat màxima permesa sigui 
superior a 30 km/h

Cal tenir en compte:

No hi pot anar 
més d'una 
persona

Els menors de 
12 anys no els 
poden utilitzar

Cal disposar 
obligatòriament de 
timbre, elements 
reflectants, llums i 
sistemes de control de 
velocitat i d'aturada

No està permès fer 
servir telèfon mòbil ni 
auriculars mentre se 
circuli

Sempre cal 
complir les 
normes 
generals de 
circulació

La velocitat màxima a 
la qual es pot circular 
és de 25 km/h

Els menors de 16 anys 
han d'anar amb casc, tot 
i que es recomana el 
seu ús a tothom

La Direcció General de Trànsit 
defineix el VMP com aquell vehicle 
d'una o més rodes, d’una sola plaça 
i propulsat exclusivament per 
motors elèctrics que poden assolir 
una velocitat d’entre 6 i 25 km/h i 
que només poden disposar de 

Què són els VMP?

seient si estan dotats d'un 
sistema d'auto-equilibrat. 

Vilanova i la Geltrú disposa d’una 
normativa reguladora dels VMP 
que cal conèixer i respectar 
(www.vilanova.cat/vmp).
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