


L’Hospitalet és una gran ciutat que 
ens estimem i que hem de cuidar 
entre tots i totes.

Ara, volem abordar de forma integral 
els problemes de convivència, que 
s’han agreujat. L’ús dels patinets 
elèctrics n’és un bon exemple. Les 
noves formes de mobilitat personal 
poden ajudar-nos a millorar la 
qualitat de l’aire que respirem, 

però s’han d’endreçar perquè puguin conviure amb els 
vianants. 

Molt sovint els veïns i veïnes m’heu fet arribar que us 
preocupa especialment no poder caminar tranquils 
pel carrer per culpa dels que van com bojos amb els 
patinets elèctrics. I no hi puc estar més d’acord. Cal 
plantar cara al mal ús del patinet, i ja ho estem fent.

És molt difícil multar a tots els incívics que fan servir 
el patinet com si fos un fórmula 1. Hauríem de tenir 
un agent de Guàrdia Urbana a cada cantonada, i això 
no és possible, però anem pel bon camí. No parem de 
treballar per tenir uns carrers segurs i endreçats.

Perquè a L’Hospitalet l’espai públic és un dels nostres 
béns comuns més preuats, i mantenir-lo net i segur 
requereix el compromís de tots nosaltres.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat



 

respecta 
la velocitat

PlantEM cara 
al mal ús del patinet 
Per què ho fem?
Perquè ens importen les persones.  
La Guàrdia Urbana va posar quasi 2.000 multes al 
llarg de tot el 2022, gairebé un terç més que al 2021. 

Si et mous en patinet elèctric,
recorda les següents normes:
La velocitat màxima és de 25 km/h.

no portis 
a una altra 
persona 
al patinet

Al patinet només hi pot anar una persona.



 

respecta 
els senyals 
de trànsit

Condueix per 
la carretera
o carril bici

utilitza 
el casc

Mai circulis per les voreres o zones de vianants. 

A la nit, és obligatori fer servir els llums per fer-se 
visibles. 

És obligatori dur el casc posat en els termes que 
reglamentàriament es determinin.

Com a conductor d’un vehicle, has d’acatar les 
normes de circulació.



 

Condueix
sense parlar
per telèfon

condueix 
sempre sobri

respecta 
els senyals 
de trànsit

sense
auriculars

L’incompliment d’aquestes normes comporta 
sancions d’entre 100 i 1.000 euros. 

Està prohibit conduir amb els auriculars posats.

Està prohibit conduir utilitzant el mòbil.

Com amb qualsevol altre vehicle, no condueixis si has 
begut o has consumit drogues. Estàs obligat a passar 
els controls pertinents si t’aturen.




