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SEGURETAT VIÀRIA

AQUESTS SÓN ELS FACTORS A TENIR EN
COMPTE PER TRIAR EL MILLOR PATINET
ELÈCTRIC, SEGONS L'OCU
El patinet elèctric és una bona opció, Vehicles de Mobilitat Personal (VPM), per a realitzar trajectes
curts. Però per escollir un bon patinet hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte, com els frens,
l'autonomia que necessitarem o fins i tot el preu.

L'Organització de Consumidors i
Usuaris (OCU) ha comparat diversos patinets que hi ha a dia d'avui
al mercat per poder treure les conclusions necessàries per poder
saber quin és el millor patinet
elèctric.

amb un bon equipament i suplir totes
les necessitats que busquem a l'hora
de realitzar la compra.
Conèixer la normativa és molt
important

Frens, autonomia i preu
A l'hora de triar un bon patinet cal
mirar les diferents característiques que inclou i, després de l'avaluació de l'OCU, els que millors resultats
ofereixen a l'hora de la frenada són els
frens de disc en la roda posterior, es
tracta d'un dispositiu de frenada més
lleuger i que ofereix una major seguretat.
Cal no perdre de vista el sistema antirobatori que incorpora el patinet, ja que
en la majoria dels casos pot descansar al
carrer. Molts ofereixen un sistema de bloqueig de rodes i altres van vinculats a
una aplicació a el telèfon mòbil que adverteixen de qualsevol moviment.
Autonomia per a 12 km com a mínim
Un altre aspecte a tenir en compte és
la durada de bateria i l'autonomia que
et permet, a més de l'equipament i la
comoditat per transportar-lo.

En la diferent gamma de patinets que
hi ha al mercat es troben diferents autonomies, que alguns permeten fins a 35
quilòmetres. Aquí el que més caldria tenir
en compte és el recorregut que vols fer
amb el mateix per a poder triar-ne un.
Alguns compten amb una bateria extraïble, cosa que és molt bona opció quant
a comoditat per a la seva recàrrega.
Quant costa un bon patinet?
Els patinets que ha analitzat l'OCU
oscil·len entre els 250 euros i els 675
euros. Per fer-te amb un bon patinet no
cal comprar el més car, simplement
tenir en compte les especificacions que
millor s'adapten al teu necessitat.
Segons l'organització, un patinet que
costi al voltant dels 300 euros pot comptar

Els usuaris de tots els VPM, com
és el cas dels patinets elèctrics,
han de seguir la normativa de circulació imposada. Per exemple,
està prohibit circular per la vorera,
ni es pot utilitzar el telèfon mòbil mentre
es condueix ni portar auriculars.
Pel que fa a l'ús de casc, a Barcelona
és obligatori des el 31 d'abril de 2021 i a
Madrid el casc serà obligatori l'ús de casc
en bicicletes i vehicles de mobilitat personal per als menors de 18 anys en el
nou Madrid Central.
A més, la DGT va confirmar que per
poder circular amb un VPM caldrà tenir
un mínim d'edat i es necessitarà un certificat de circulació que acrediti que compleixen els requisits establerts per poder
circular.
Els usuaris de patinets elèctrics ja tenen oberta la primera acadèmia per a cursos específics i gratuïts realitzats pel
RACC per garantir que coneguin la normativa i es circuli amb la màxima seguretat per evitar accidents.
Font: Motorpasion
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DEL 16 AL 22 DE SETEMBRE ES VA CELEBRAR
A CATALUNYA LA SETMANA EUROPEA DE
LA MOBILITAT
Del 16 al 22 de setembre es va celebrar a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu,
en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en
l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.

Amb el lema «Fes salut. Mou-te de manera sostenible» i en línia amb el tema
d'aquest any, «Seguretat i salut amb
una mobilitat sostenible», la Setmana
del 2021 vol incidir en quatre temes: la
salut mental i física, la seguretat i la res-

bilitat activa. En l'àmbit de la seguretat
en el transport volem destacar millores
recents en la seguretat, la integració de
persones amb mobilitat reduïda i l'aplicació de mesures de seguretat viària a l'entorn urbà. També es vol destacar la resposta de les administracions davant
la COVID-19, i centrar-nos en els aspectes positius de la pandèmia en la
mobilitat urbana i la importància de
restablir la confiança en el transport
públic.
Els objectius principals de la Setmana són els següents:

posta davant la COVID-19.
No és una coincidència que la salut
mental sigui un tema prioritari, ja que la
Setmana Europea de la Mobilitat vol centrar-se en l'estreta relació que hi ha entre
la salut mental i la mobilitat urbana, un
tema que ha esdevingut especialment
important durant la pandèmia. Un altre
punt prioritari és la salut física, que inclou
l'impacte de la contaminació acústica i atmosfèrica, i els beneficis que té una mo-

- Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle,
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb
la protecció de la qualitat de l’aire, la
prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum
racional dels recursos energètics.
- Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents
modalitats.
- Impulsar l’ús dels mitjans de transport

sostenibles i, en particular, el transport
públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i
els vehicles elèctrics.
- Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
- Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació
atmosfèrica i la congestió que generen
tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per
una altra, propicien el sedentarisme i la
inactivitat física.
20 anys de la Setmana Europea de la
Mobilitat
A nivell Europeu, aquest any se celebren dues dècades de campanyes que
continuen donant suport a iniciatives locals en els seus esforços per fer les ciutats més segures, verdes, inclusives i
accessibles.
Durant aquests anys, s'hi han implicat, a banda dels municipis, moltes administracions, ONG i empreses que han
ajudat a encaminar-nos cap a una mobilitat cada cop més sostenible.

Més informació sobre seguretat viària i el permís per punts a Font: www.recuperapunts.cat

