
                                                                                                                          

Joel Bastons i Vilaltella, com a portaveu del grup polític del PSC a l’empara 

del que disposa l’art 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de 

novembre. Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de 

les Entitats Locals, sotmeto a la consideració del Ple de l’Ajuntament de 

Mollerussa la següent moció. 

 

MOCIÓ ELABORACIÓ D'UNA ORDENANÇA SOBRE USOS I CIRCULACIÓ DELS 

PATINETS ELÈCTRICS I ALTRES VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL 

 

 

Atès que l’adquisició, ús i circulació de patinets i altres Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) 

similars impulsats per un sistema de motor elèctric s’ha incrementat considerablement i s’ha fet 

visible a Mollerussa.  

Atès que la circulació d’aquesta tipologia de VMP es produeix sovint sense sorolls i pot passar 

perillosament inadvertida per als vianants i encara més considerant que, ara mateix, els usuaris 

dels VMP circulen indistintament i sense control tant per la calçada, places o voreres del nostre 

àmbit urbà amb una velocitat en alguns casos que pot arribar a ser considerable i per tant pot 

generar lesions greus en un accident amb vianants o altres vehicles similars.  

Atès que el codi de circulació és imprecís en aquest punt i que la normativa més apropiada i 

concreta acaba sent normalment l’expedida pels ajuntaments, cadascun dels quals amb el seu 

criteri.  

Atès que la majoria de les mobilitats que es realitzen dins l’espai urbà són de curta distància, el 

foment d’aquests VMP són un bon mecanisme que ajuda a implantar un model de mobilitat més 

sostenible, perquè són molt més ecològics i disminueixen la quantitat de trànsit de vehicles a la 

calçada.  

Atès que l’Ajuntament pot regular de manera especifica a través d’una ordenança municipal i 

adaptar la normativa estatal sobre VMP Real Decreto 970/2020 a la nostra ciutat. 

 

Per tots aquests arguments i fets exposats anteriorment, el grup del PSC a l’Ajuntament de 

Mollerussa, sol·licita al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 

 



PRIMER: Que es realitzi una campanya de freqüència de pas i control municipal de la quantitat 

i tipologia dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) elèctrics a Mollerussa  i s’estudiï la 

viabilitat d’un registre d’aquests vehicles i, posteriorment, es traslladi aquesta informació a tots 

els grups municipals. 

SEGON: Que s’elabori una ordenança municipal, en coherència amb el codi de circulació i 

altres normatives vigents, que estableixi els espais i el mode de circulació dels VMP.  

TERCER: Que es discuteixi, es complementi i es ratifiqui aquesta ordenança en el debat d’una 

comissió política i social, amb la participació de tots els agents implicats, grups municipals, i 

entitats de la ciutat.  

QUART: Que el compliment de tots els punts anteriors es realitzi en el termini màxim d’un any 

a partir de l’aprovació d’aquesta moció.  

CINQUÈ: Que es creïn campanyes de difusió de la nova normativa per als usuaris dels patinets 

elèctrics i altres VMP, oferint formacions gratuïtes.” 

 

 

23 de Novembre de 2022 

Joel Bastons Vilaltella 

 


