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LA NOVA MOBILITAT A CANET DE MAR
La nova ordenança de mobilitat regula com moure'ns per Canet d'una

forma segura i sostenible  per conciliar la circulació de vehicles afavorint

i protegint els vianants

NORMES D'ÚS DELS PATINETS ELÈCTRICS

La circulació de VMP s'ha de
realitzar per la calçada, per les
vies ciclistes i per zones
especialment habilitades.

Els patinets elèctrics i els altres vehicles de mobilitat personal (VMP) són
un vehicle més i estan obligats a seguir les normes de circulació. No

respectar-les pot suposar una sanció d'entre 100 i 1000 euros.

És obligatori l'ús de casc

homologat per circular.

El vehicle, haurà de circular

amb llums homologats de nit i
quan hi hagi condicions. que
disminueixen la visibilitat

La persona conductora
haurà de dur elements

reflectors.

No es pot circular a més de 25

km/h per les calçades de les
vies amb la velocitat limitada a
30 km/h. Prohibit circular per

vies de més de 50 km/h.

No es pot fer servir el telèfon

mòbil ni circular amb
auriculars.

No es pot circular per la vorera,
ni per zones de vianants.

No poden anar dues o més

persones sobre del mateix patinet.

Els conductors de VMP han
d'adoptar les mesures
necessàries per garantir la

convivència amb la resta

de vehicles i persones. 

No poden circular amb un VMP els
menors de 16 anys.

No consumeixis drogues. No pots
superar la taxa de 0.25mg/l

d'alcoholèmia. En menors, la taxa és
0. 
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BICICLETES I ALTRES GINYS MECÀNICS

BICICLETES GINYS MECÀNICS

PER ON ES POT CIRCULAR ?

Per vies ciclistes i zones habilitades. Per
la calçada (ocupant la part central del
carril). Per vies de 50 km/h.

No es pot circular per les voreres,
andanes i zones de passeig destinades
a vianants. 

VELOCITATS PERMESES

En la majoria de
carrers i carrils bici.

Vies senyalitzades a
50: 50 km/h.

Carrers residencials.
Voreres bici i
senders pedalables
de passejos i parcs.

QUÈ HEM DE TENIR PRESENT?

A la ciutat, els menors de 16 anys han
de circular amb casc homologat. 
L'ús de casc en vies interurbanes és
obligatori per tothom.

En bicicletes d'1 persona, si
aquesta és adulta pot portar 1
infant de fins a 7 anys en un
seient addicional homologat.

Patins, monopatins,
patinets no elèctrics, etc.

QUÈ SON?

PER ON ES POT CIRCULAR ?

Només per voreres, senders

pedalables de passeigs i parcs. 

VELOCITATS PERMESES

Només a la velocitat de pas de
les persones.

QUÈ HEM DE TENIR PRESENT?

Casc homologat obligatori
per a menors de
16 anys.


