
Modificació	de	l'Ordenança	de	circulació	de	vianants	i	vehicles	de	
Barcelona 

	
Aquí	teniu	un	resum	de	la	modificació	de	la	normativa	amb	lo	que	afecta	als	Vehicles	de	
Mobilitat	personal	
	
Punt	Vint-i-Vuit	classificació	dels	MBP	
	
Les	cicletes	no	son	explícitament	reconegudes.	
A	la	taula	de	característiques	quedarien	així		
	

Característiques	 Cicletes	 A	 B	 C0	
Velocitat	Max.	 21-45	km/h	 20	km/h	 30	km/h	 45	km/h	
Capacitat	Max.	 1	 1	 1	 1	

Massa	 14-20	kg	 <=	25	kg	 <=	50	Kg	 <=	300	Kg	
Ampl.	Max.	 <	0,2m	 0,6	m	 0,8	m	 1,5	m	
Radi	Gir	Max.	 <	1	m	 1	m	 2	m	 2	m	
Perillositat	sup.	frontal	 1	 1	 3	 3	

Alçada	Max.	 <	2,1	m	 2,1	m	 2,1	m	 2,1	m	
Longitud	Max.	 <	0,5m	 1	m	 1,9	m	 1,9	m	
Timbre	 SI-OPCIO	 NO	 SI	 SI	
Frenada	 SI	 NO	 SI	 Si	
	
Les	cicletes	NO	coincideixen	amb	cap	d’aquestes	categories	doncs	tenen	lo	“bo”	de	totes,	es	
a	dir,	permeten	velocitats	superiors	a	20	km/h	amb	lo	que	no	han	de	ser	impediment	als	
carrils	30	i	tenen	una	perillositat	de	la	sup.	Frontal	i	una	ocupació	de	calçada	inferior	a	altres	
dispositius	(incloses	les	bicicletes)	i	una	agilitat	superior.	També	disposen	de	les	
característiques	de	seguretat	com	una	frenada	eficient.	
	
Entenem	doncs	que	o	be	tenen	una	categoria	per	elles	mateixes	o	be	haurien	de	ser	
assimilades	a	la	categoria	B	doncs	la	assimilació	a	la	categoria	A	seria	com	dir	que	com	un	
Ferrari	es	mes	petit	que	un	tractor,	l’assimilem	a	la	categoria	de	tractor.	
	
Punt	Tres	Modificació	de	l’article	11	
	
La	modificació	diu	
	
6. No està permès circular per les vies de la ciutat amb vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues 
rodes de no complir amb els requisits tècnics de certificació establerts i, en el cas que sigui requerit per la 
normativa aplicable, de no estar homologats. 
	
En	el	cas	de	les	cicletes,	quins	on	els	requisits	tècnics	de	certificació	establerts	?	
	



Punt	Quatre	article	14	sobre	usos	i	circulació	
	

a) L'edat permesa per circular amb un vehicle de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes és de 
16 anys. En cas de transportar persones en un dispositiu homologat, els conductors i conductores han 
de ser majors d'edat. 
 
 

b) No es pot circular per les calçades obertes al trànsit de vehicles a motor, amb excepció del que 
estableix l'apartat 3, lletres f) i g) d'aquest article. 

 
	
3.	A	més	de	les	condicions	generals,	els	vehicles	de	mobilitat	personal	i	els	cicles	de	més	de	
dues	rodes	han	de	complir	les	següents	condicions	específiques	de	circulació,	atenent	al	tipus	
de	via	i	de	vehicle:		

a)	Per	les	voreres,	andanes	i	passeigs	d'amplada	superior	a	4,75m	hi	poden	circular	els	
vehicles	de	mobilitat	personal	del	tipus	C2	només	per	accedir	als	locals	i	botigues	on	
s'efectua	la	càrrega	i/o	descàrrega,	sense	superar	la	velocitat	màxima	de	10	km/h,	així	com	
els	vehicles	de	persones	amb	diversitat	funcional,	que	també	poden	circular	per	aquestes	
vies.		

b)	Per	les	vies	de	plataforma	única	de	vianants	hi	poden	circular	els	vehicles	de	mobilitat	
personal	dels	tipus	A	i	C2,	sense	superar	la	velocitat	màxima	de	10	km/h.	En	els	passos	de	
vianants,	han	de	reduir	la	velocitat	i	passar	un	cop	poden	ser	vistos	pels	vehicles	de	la	
calçada.		

c)	Per	les	vies	de	plataforma	única	on	poden	circular	vehicles	hi	poden	circular	els	vehicles	
dels	tipus	A,	B,	C1	i	C2,	sense	superar	la	velocitat	màxima	de	20	km/h.	Els	vehicles	tipus	A	i	B	
poden	circular	en	ambdós	sentits,	i	els	dels	tipus	C1	i	C2	només	ho	poden	fer	en	el	sentit		

d)	Pels	carril	bici	no	segregats	de	l'espai	de	vianants	hi	poden	circular	els	vehicles	dels	tipus	
A,	B,	C1	i	C2	(quan	l'amplada	del	vehicle	ho	permeti),	sense	superar	la	velocitat	màxima	de	
10	km/h.	En	els	passos	de	vianants	han	de	reduir	la	velocitat	i	passar	un	cop	poden	ser	vistos	
pels	vehicles	de	la	calçada.		

e)	Pels	carril	bici	segregats	de	l'espai	dels	vianants,	hi	poden	circular	els	vehicles	dels	tipus	A,	
B,	C1	i	C2	(quan	l'amplada	del	vehicle	ho	permeti),	sense	superar	la	velocitat	màxima	de	30	
km/h.	En	passos	de	vianants	han	de	reduir	la	velocitat	i	passar	un	cop	poden	ser	vistos	pels	
vehicles	de	la	calçada.		

f)	Per	les	calçades	zona	30,	hi	poden	circular	els	vehicles	dels	tipus	A,	B,	C1	i	C2,	sense	
superar	la	velocitat	màxima	de	30	km/h.	Els	vehicles	del	tipus	A	únicament	circularan	pel	
carril	bici	en	el	sentit	de	circulació	establert.	Els	vehicles	dels	tipus	B,	C1	i	C2	circularan	tant	
per	la	calçada	com	pel	carril	bici,	sempre	en	el	sentit	de	circulació	establert.		

No	acabo	de	entendre	lo	del	carril	bici.	Sempre	hi	ha	a		calçades	de	zona	30?	
	
g)	Per	la	calçada,	excepte	en	les	vies	incloses	en	la	xarxa	bàsica	determinada	a	l'annex	XII,	o,	
en	el	seu	cas,	a	l'annex	XIII,	hi	poden	circular	els	vehicles	dels	tipus	C1	i	C2,	sense	superar	la	
velocitat	màxima	de	45	km/h	i	només	en	el	sentit	senyalitzat.		



h)	Pels	parcs	públics,	hi	poden	circular	els	vehicles	dels	tipus	A,	B	i	C2	sense	superar	la	
velocitat	màxima	de	10	km/h,	seguint	les	vies	ciclistes	i	itineraris,	si	existeixen.	No	poden	
circular	sobre	les	zones	verdes.		

	

Aquí	us	faig	una	proposta	
	

Situació	 Cicleta	 A	 B	
Voreres	>	4,75m	 <	7	km/h	 	 	
Plataforma	única	de	
vianants	

<=	10km/h	 <=	10km/h	 	

Vies	plataforma	
única	

<=	20	km/h	2	sentits	 <=	20	km/h	2	sentits	 <=	20km/h	2	sentits	

Carril	bici	NO	
segregat	

<=	10	km/h	 <=	10	km/h	 <=	10	km/h	

Carril	bici	segregat	 <=	30	km/h	 <=	30	km/h	 <=	30	km/h	
Calçades	30	 <=	30	km/h	 <=	30	km/h	tan	sols	

carril	bici	
<=	30	km/h	

Calçada	NO	xarxa	
bàsica	

	 	 	

Parcs	Públics	 <=	10	km/h	 <=	10	km/h	 <=	10	km/h	
	
	
	
Punt	Vint	i	Dos	Disposició	transitòria	tercera	Circulació	temporal	en	voreres	d’amplada	
superior	a	4,75	m	
	
1.	Durant	el	termini	de	18	mesos	des	de	l'entrada	en	vigor	de	la	present	modificació	de	
l'ordenança,	les	bicicletes	podran	circular	per	les	voreres	d'amplada	superior	a	4,75	metres	i	
3	metres	d'espai	lliure,	sempre	que	no	existeixi	una	zona	especialment	habilitada	per	la	
circulació	ciclista	en	calçada.		

Compte	que	únicament	parla	de	les	bicicletes,	per	tant	tindríem	prohibit	el	circular	per	totes	
les	voreres.	
	
	
	
	
	
	


