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L’Ajuntament de Barcelona classifica els tipus de 

ginys elèctrics que circulen per la ciutat  
 

» A partir d’aquesta classificació tècnica, els equips municipals, juntament amb els 

veïns i els sectors implicats, treballaran per elaborar una proposta d’ordenació 

definitiva d’aquests mitjans de transport  

 

» La regulació es farà mitjançant una modificació de l’Ordenança de circulació de 

vianants i vehicles i té per objectiu garantir la convivència i fomentar una mobilitat 

sostenible i segura  

 

L’Ajuntament de Barcelona aposta per implantar un model de mobilitat sostenible a la ciutat, en 

què es prioritzin els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic. No obstant, aquests 

darrers anys, la innovació i la tecnologia actuals han fet que hagin proliferat nous mitjans de 

transport com són els ginys a diverses ciutat del món, i entre elles a Barcelona. Es tracta de 

vehicles que faciliten un altre tipus de mobilitat i que, necessàriament, han de conviure amb els 

modes tradicionals.  

 

La ràpida proliferació i la tendència creixent a la ciutat d’aquests nous mitjans de transport, que 

inclouen vehicles de mobilitat personal amb motor (VMP) i cicles de més de dues rodes, 

conjuntament amb la feble situació legal pel que fa a la seva regulació, provoquen certes 

incidències i disfuncions en la mobilitat: vianants i ciclistes, veuen envaït el seu espai per altres 

tipus de mobilitat amb característiques molt diferents, i d’altra banda, els usuaris dels nous 

mitjans de desplaçament tenen un buit normatiu pel que fa a la regulació de les seves 

condicions de circulació.  

 

Davant d’aquesta situació, el Govern municipal s’ha marcat com a objectiu dotar la ciutat amb 

una ordenació d’aquests nous elements per resoldre els problemes de convivència a l’espai 

públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura. Aquesta regulació es vol fer mitjançant la 

modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, on es té la voluntat d’incorporar 

l’ordenament dels vehicles de mobilitat personal amb motor i els cicles de més de dues rodes. 

D’aquesta manera es treballarà per establir un marc legal per regular:  

 

 Els criteris de classificació i d’identificació d’aquests vehicles.  

 Els àmbits i les condicions de circulació d’aquests vehicles a la via pública.  

 Els àmbits i les condicions d’estacionament d’aquests vehicles a la via pública.  

 

Seran objecte de regulació tots els VMP d’ús personal assistits amb motor, així com els VMP 

com a ús d’activitat econòmica o d’activitat de caire lucratiu, ja siguin assistits per motors 

elèctrics o per força mecànica i els cicles de més de dues rodes.  
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Com a punt de partida per dur a terme aquest ordenament s’han realitzat dos treballs d’anàlisi 

de la situació:  

 

 L’informe sobre els locals de lloguer de VMP i cicles de més de dues rodes (realitzat per 

Ródenas-De Paladella&Asociados).  

 L’anàlisi i classificació dels VMP i cicles de més de dues rodes (realitzat pel Centre de 

Disseny d’Equips Industrials de la UPC). 

 

Locals de lloguer de VMP i cicles de més de dues rodes 

 

El primer informe estudia la situació actual de les empreses que lloguen VMP i cicles de més de 

dues rodes i ofereixen circuits turístics per la ciutat de Barcelona. L’estudi s’ha centrat en els 

àmbits de Ciutat Vella, Sant Martí, Gràcia (Vila de Gràcia) i l’Eixample (entorn de la Sagrada 

Família).  

 

El document ressenya el nombre de locals de lloguer detectats en aquests espais i conclou 

que:  

 La majoria dels locals de lloguer de VMP i cicles de més de dues rodes es troben a 

Ciutat Vella (65%), seguits del districte de Sant Martí (20%) i en tercer lloc a Gràcia i 

l’entorn de la Sagrada Família (15%). 

 Diverses empreses no tenen local fix, sinó que es troben a diferents indrets i ofereixen 

els serveis des de la via pública.  

 En general es respecta el pas de vianants per la vorera, tot i que s’han detectat 

determinats casos en què s’ocupa la vorera amb els ginys de lloguer i s’obstaculitza el 

pas dels vianants.  

 Els locals ocasionen problemes de convivència amb els veïns en determinades zones 

on hi ha una pressió turística molt elevada.  

 Les principals rutes que ofereixen transcorren per: Ciutat Vella, el passeig de Colom, 

l’Hotel Vela, el passeig Marítim de la Barceloneta, el Port Vell, el Port Olímpic, el parc de 

la Ciutadella i l’Arc de Triomf. En algunes ocasions arriben fins al passeig de Gràcia (la 

Pedrera i la Casa Batlló), la Diagonal, la Sagrada Família i la plaça d’Espanya.  

 Quan el circuit es fa amb guia, aquesta persona es responsabilitza que el grup compleixi 

les normes per circular i intenta no dificultar el pas dels vianants. Quan el lloguer es 

realitza sense guia, no es garanteix el compliment de les normes de circulació ni que no 

es molesti els vianants.  

 Els circuits amb segway, algunes bicicletes i tricicles amb conductors es fan amb guia.  

 Els circuits amb patinets elèctrics, bicicletes elèctriques i tricicles sense conductor es 

realitzen sense guia.  
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Classificació dels ginys 

 

El segon treball ha permès desenvolupar una metodologia de classificació dels VMP i cicles de 

més de dues rodes que permet establir si són segurs per a la circulació a la  ciutat, i en quin 

tipus de vies haurien de transitar. Per fer-ho se n’han analitzat les característiques tècniques 

més rellevants, que són les següents:   

 

 
 

 

La categoria C0 inclou tots els cicles de més de dues rodes que tenen un ús no lucratiu i com a 

tals tenen una regulació assimilable de la bicicleta.  

 

A partir d’aquesta classificació s’establiran uns àmbits de circulació pels quals podran circular 

els diferents VMP en funció de la classificació (A,B,C1 o C2). El C0 sempre es regirà per les 

condicions de circulació de la bicicleta.  

 

Full de ruta  

 

Les conclusions dels estudis s’utilitzaran com a punt de partida per engegar un procés de 

participació tant amb el sector dels VMP i cicles de més de dues rodes com amb els ciutadans, 

per rebre les diferents opinions, inquietuds i necessitats de cada un dels agents. El procés 
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inclourà associacions de veïns i veïnes, empreses i entitats del sector dels VMP i cicles de més 

de dues rodes, empreses i entitats relacionades amb la mobilitat i els grups municipals.  

 

A partir d’aquí es treballarà per elaborar una proposta d’ordenació per a cada una de les 

tipologies detectades, que s’haurà de complementar amb la definició d’unes rutes per a la 

circulació de grups i zones d’espera, la definició d’un règim sancionador, l’elaboració d’un 

catàleg de VMP i cicles de més de dues rodes, la definició d’un sistema d’identificació 

d’aquests vehicles i, finalment, la modificació de la normativa existent.  

 

La classificació i regulació d’aquest tipus de vehicles és una experiència de la qual no hi ha 

precedents, i que podria ser una base de cara a futures normatives de caire estatal en l’àmbit 

de la regulació urbana.   

 

 


