ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DELS VEHICLES
MOBILITAT PERSONAL (VMP) AL MUNICIPI DE CALVIÀ

DE

QUÈ ÉS UN VMP?
Les sigles VMP es refereixen als Vehicles de Mobilitat Personal que compleixin les següents
característiques:
-

Una o més rodes.

-

Propulsats per motors elèctrics.

-

Dotats d’una única plaça.

-

Amb velocitat màxima de disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h.

La gamma de vehicles que es consideren VMP són els següents:
-

“Scooter” o patinet elèctric

-

Monopatí elèctric

-

Monocicle elèctric

-

“Hoverboard”

-

“Segway”

QUÈ ES REQUEREIX PER PODER CIRCULAR AMB VMP?
-

Certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics, elaborat
per l’Organisme Autònom de la Prefectura Central de Trànsit.

-

Marcatge CE de dispositiu electrònic.

-

Disposar de timbre i sistema de frenat, i quan la conducció sigui nocturna de llums i
elements o peces reflectores

-

L’edat mínima permesa per circular és de 16 anys. Els menors de 16 anys poden
circular amb VMP si disposen de carnet de ciclomotor (AM).

PER ON PODEN CIRCULAR ELS VMP?
Vorera, places,
parcs i jardins

Carrers
peatonals i
passejos
compartits amb
vianants

Carril bici

Calçada de
zones 30 i 50

Carril bus-taxi

Exclusiu per a
vianants.

Velocitat màxima
de 10 km/h.

Velocitat
màxima de 20
km/h.

Velocitat
màxima de 25
km/h.

Exclusiu per
transport públic.

Preferentment
pels carrils bici
segregats en
calçada.

Pel carril de la
dreta.

Preferència als
vianants.
Distància
mínima de
seguretat d’un
metre.

ON ES PODEN ESTACIONAR ELS VMP?
Als llocs específicament destinats a aquesta finalitat, en aparcaments de bicicletes o en cas
de no haver-ni, en altres parts de la via, sempre i quan:
-

No es lliguin a elements de mobiliari urbà dificultant la seva funcionalitat.

-

No s’estacionin en zones amb reserves d’estacionament o guals permanents.

-

No s’estacionin a les voreres amb amplària inferior a dos metres i a menys de dos
metres dels límits d’un pas de vianants, zones de càrrega i descàrrega i parades de
transport públic; i que no s’impedeixi el pas dels vianants o dificulti l’obertura de les
portes de vehicles.

RÈGIM SANCIONADOR
Infraccions
lleus

a. Circular sense mantenir la separació mínima d’un
metre amb els vianants

Sanció amb
multes de 80 €.

b. No respectar els llocs autoritzats d’estacionament
del VMP
c. Circular amb VMP destinat per a activitats
econòmiques de tipus turístic, sense respectar la
distància entre grups, o amb un nombre superior de
10 persones per grup.
d. Circular amb més d’una persona amb VMP, o amb
animals subjectes amb corretja.
Infraccions
greus

a. Incomplir les limitacions de velocitat, quan no es
considera com a infracció molt greu.
b. Circular amb VMP sense tenir l’edat mínima
permesa.
c. Circular amb VMP fent ús d’auriculars o mòbil.
d. Circular sense les mesures de seguretat
establertes o sense casc homologat sense casc
homologat o armilla reflectant..
e. Circular sense assegurança de responsabilitat civil
en el cas de VMP llogats, d’ús turístic o comercial.
f.

Circular per vies zones prohibides.

g. Circular de manera negligent.

Sanció amb
multes de 200 €.

Infraccions
molt greus

a. Circular excedint la velocitat màxima permesa en
més d’un 50 per cent.

Sanció amb
multes de 500 €.

b. Circular amb taxes d’alcohol superiors a les
permeses o sota els efectes d’altres drogues.

Exceptuant la
circulació sota els
efectes de
l’alcohol (500 o
1.000 € en funció
de la tasa) o
d’altres grogues
(1.000 €).

c. Circular amb temeritat posant en risc la pròpia
seguretat o la de tercers.
d. Circular amb VMP que ofereixen prestacions
superiors a les establertes per als VMP, o han sigut
manipulats per a alterar la velocitat o les
característiques tècniques.

RECORDA QUE…
… és recomanable la utilització de casc homologat i armilla reflectora i a partir de l’1
de juliol de 2021 serà d’obligat compliment.
… els menors de 16 anys amb permís de conduir AM, han de portar obligatòriament
casc homologat .
… no es pot circular amb auriculars ni utilitzant dispositius mòbils.
… no es pot circular amb taxes d’alcohol superiors a les establertes
reglamentàriament, ni sota els efectes d’altres drogues.
… està prohibit circular portant animals subjectes amb corretja.
… s’ha de circular respectant la preferència del vianant i mantenir la distància
mínima d’un metre respecte del vianant i de la línia de façanes.
… en els pasos dels vianants s’ha de reduir la velocitat a pas de vianant i passar un
cop poden ser vistos pels vehicles de la calçada.
… s’ha de conduir amb diligència i precaució per evitar danys propis o aliens i obeir
els senyals de circulació.

Per a més informació consulteu el següent enllaç:
http://www.calvia.com/servlet/model.web.ShowDoc?KDOCUMENTACIO=53248&TABLENA
ME=WEB.DOCUMENTACIO&pageProcessKey=LOADINGDOCUMENT&ts=161520042542
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