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vehicle
Permís 

de conduir
Assegurança

Vehicles que podem trobar al mercat

Tipus

Joguina

Definició: no es consideren vehicles

Fins a 6 km/h

VPM
Vehicle de
Mobilitat
Personal

Definició: vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics Només
poden estar equipats amb un seient o selló si estan dotats de sistema d'auto-equilibrat. 

Bicicleta
amb pedals
de pedaleig

assistit

Definició: És una bicicleta dotada amb un motor elèctric auxiliar

-- -- No és necessària No és necessari No és necessari

VMP
Entre els 6 i
els 25 km/h __

No serà necessària
fins a: 24 mesos des
de la publicació del
manual de
característiques dels
vehicles de mobilitat
personal al Butlletí
Oficial de l’Estat.
Serà necessari el
Certificat de
Circulació.

No és necessari

No és necessariFins a 25
km/h

__
Menor o igual

a 250 watts
No és necessària No és necessari

No és necessari



Definició: Qualsevol altre vehicle de la categoria L1e que no pugui classificar-se d'acord amb els criteris de vehicles i que
sobrepassin les característiques de potència i / o velocitat dels cicles de motor. 

Si el vehicle sobrepassés la velocitat de 45 km / h. o la potència de 4000 watts seria del tipus L3e (motocicleta), i
requeriria el permís de la classe A1, A2 o A en funció de la potència 

Documentació

vehicle
Permís 

de conduir

Cicle de
motor

Definició: Són cicles dissenyats per funcionar a pedal que compten amb una propulsió auxiliar amb  l'objectiu
principal d’ajudar a la pedalada. 

Ciclomotor
o de dues

rodes 

Definició: Qualsevol altre vehicle o artefacte que no s’ajusti a alguna de les característiques definides
anteriorment, son il·legals 

L1e-B
(categoria de
ciclomotor)

Fins a 25
km/h

Menor o igual
a 1.000 watts

Fins a 45
km/h

De 1.000 a
4.000 watts

No poden circular per les vies públiques

Categoria Velocitat Potència AssegurançaTipus

Altres

L1e-A

Si

AM Si
Si

AM Si


