PREGUNTES FREQÜENTS
SOBRE L’ORDENANÇA DE
VEHICLES DE MOBILITAT
PERSONAL
(VMP)
Per la teua seguretat
i la dels altres,
informa’t i
compleix les normes

Per a més informació, es pot consultar
l’Ordenança municipal reguladora de les
condicions de circulació dels vehicles de
mobilitat personal a les vies urbanes de la
ciutat d’Alacant, completa en la pàgina web
municipal:
https://www.alicante.es/es/normativa/
ordenanza-reguladora-circulacionvehiculos-movilidad-personal-vmp

MÉS INFORMACIÓ:
https://www.alicante.es/es/
area-tematica/trafico-y-transportes

AJUNTAMENT D’ALACANT

Regidoria de Mobilitat i Trànsit
Regidoria de Transport i Accessibilitat

Què és un vehicle de mobilitat personal (VMP)?
És un vehicle d’una o més rodes dotat d’una
única plaça i propulsat exclusivament per
motors elèctrics que poden proporcionar al
vehicle una velocitat màxima per disseny
compresa entre 6 i 25 km/h.
Només poden estar equipats amb un seient o
selló, si estan dotats de sistema d’autoequilibrat.

Puc circular amb VMP amb auriculars?
No, està prohibit per la teua seguretat.

Quina és l’edat mínima per a circular amb un VMP
per la via pública?
Com a mínim, 16 anys, però també
podran circular-hi les persones
menors de 16 anys que disposen del
corresponent carnet de ciclomotor
(Permís de conduir AM).

És obligatòria l’assegurança de responsabilitat
civil?
No, però sí que és recomanable. Tindrà caràcter
obligatori per als titulars d’activitats turístiques i
de repartiment de mercaderies.

És obligatori l’ús de casc?
Sí, per la teua seguretat.

Poden anar dues persones sobre un VMP?
No, mai.
Quins són els requisits de seguretat per a circular
amb VMP?
Tots els VMP disposaran de sistema
de frenada, a més:
Els patinets elèctrics han de portar
timbre, llums davanteres i posteriors
i elements reflectors degudament
homologats.
En la resta dels VMP, quan circulen a la
nit o en condicions de baixa visibilitat,
les persones que els conduïsquen
han d’usar una peça de roba, jupetí o
bandes reflectores.

Puc circular amb un VMP parlant per telèfon mòbil?
No, està prohibit per la teua seguretat.

Per on puc circular amb un VMP i a quina
velocitat?
• Carrers residencials: a velocitat de
vianant
• Parcs públics amb vies ciclistes:
a velocitat de vianant
• Zones 30, ciclocarrers i carrers amb
limitació de velocitat a 30 km/h: a 25
km/h
• Carrers d’un carril i un sentit de
circulació: 25 km/h
• Carrils bici i pistes bici: a 20 km/h
• Sendes ciclables i passejos de terra:
a 10 km/ h
Les definicions de les distintes infraestructures
ciclistes es poden consultar en l’Annex II de
l’ordenança i en la Guia Urbana (activant la capa
“Infraestructures ciclistes” en botó dret blau):
https://www.alicante.es/es/normativa/
ordenanza-reguladora-circulacion-vehiculosmovilidad-personal-vmp
https://guiaurbana.alicante.es/

Pot circular un VMP per un pas de vianants?
No. Pot passar com a vianant, o
siga, l’usuari caminant amb el VMP
al costat.
Quan un VMP circula per calçada per on ha de
fer-ho?
Pel centre de la calçada.
Poden circular els VMP per vies de dos o més
carrils de circulació per sentit?
Únicament quan tots els carrils de circulació
tenen limitada la velocitat a 30 km/h
mitjançant senyals de circulació.
Si la velocitat de la via és major, només podrà
circular quan hi haja ciclocarrer.
Pot circular un VMP per la vorera, encara que
siga lentament o amb cura?
No, ni tan sols anant lentament o
amb cura. La vorera i els espais de
vianants són per als vianants.
Pot circular un VMP per les voreres bici?
No, ni tan sols anant lentament o amb cura.
Pot circular un VMP pel carril bus o per les vies
del tramvia?
No, mai.
Pot circular un VMP per l’Esplanada d’Espanya
o els passejos de vianants de l’av. de Niça, el
Postiguet i Urbanova?
No, mai.
On puc estacionar el meu VMP?
Podran estacionar-se als espais
destinats a l’aparcament de
bicicletes.

