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Davant la gran proliferació dels patinets, sobretot elèctrics, que s’ha produït en els últims temps, i a
l’espera de l’existència d’una normativa reglada que regule el seu ús, l’UJI redacta el següent protocol
(d’acord amb la Instrucció 16/V-124 de la DGT) d’ús dels patinets a l’interior del campus, la qual
serà la normativa vigent per a tots els usuaris i usuàries, mentre no existisca una normativa superior
reguladora. L’objectiu d’aquestes normes és garantir que els desplaçaments i utilització d’aquests
vehicles de mobilitat personal es realitzen amb seguretat i respecte mutu.


Els patinets i altres vehicles de mobilitat personal (VPM) de tipus A i B segons s’estableix en
l’annex I de la Instrucció 16/V-124 de la DGT s’assimilaran a les bicicletes pel que fa al seu
ús a l’interior del campus. Podran circular exclusivament pels carrils bicis.



La circulació dels patinets per les voreres, zones per als vianants, etc. es limitarà al trajecte
necessari per a arribar des d’aquest carril bici a la zona d’aparcament establida, sempre amb
precaució i a velocitats adequades a les d’un vianant (4 o 5 km/h).



De manera ordinària, l’aparcament dels patinets es realitzarà en les zones habilitades en
diversos punts del campus i s’anima a tots els usuaris i usuàries a utilitzar aquests llocs.



Queda prohibit estacionar els patinets en altres elements del mobiliari del campus com ara
fanals, baranes, etc.



Quan els usuaris o usuàries es dirigisquen als aparca patinets situats a l’interior d’edificis, ho
faran sempre a peu, espentant el patinet i mai sobre aquest, amb la finalitat d’evitar conflictes
amb altres usuaris de l’edifici.



De la mateixa manera, a l’interior dels edificis mai es podrà circular sobre els patinets, els
quals caldrà portar-los desmuntats i, de manera excepcional, dipositar-los en un lloc adequat.
Si no se’n, caldrà utilitzar els aparca patinets.

