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Gratuït  i adreçat a tots els majors de 18 anys 

El RACC crea el primer curs online de formació  

teòrica per a usuaris de patinets  
 

▪ Es tracta d’un curs gratuït, amb contingut audiovisual sobre normativa i consells, 

que es dirigeix a qualsevol persona interessada que tingui més de 18 anys. Superat 

el curs, els usuaris reben una certificació que acredita els coneixements adquirits. 

▪ Aquesta formació pionera al nostre país té l’objectiu de millorar la seguretat viària 

de les persones que fan servir els VMP mitjançant la formació i la conscienciació 

sobre les normes de circulació urbana. I a la vegada pretén contribuir a millorar la 

integració d’aquest nou mode de transport a  la ciutat i la seva convivència amb la 

resta d’usuaris de la via.  

▪ En el darrer estudi del RACC sobre els VMP a Barcelona, els usuaris de patinet han 

manifestat desconeixement sobre la meitat dels aspectes bàsics de la normativa per 

circular i el 83% ha admès que anteriorment feien servir el transport públic, anaven 

a peu o en bicicleta, de manera que en molts casos no tenen formació prèvia en 

seguretat viària. 

Barcelona, 4 d’abril de 2022 – El RACC ha creat el primer curs online de formació teòrica 

per a usuaris de patinets elèctrics i altres tipologies de vehicles de mobilitat personal 

(VMP). Es tracta d’una formació per aprendre a circular amb aquests vehicles per la ciutat, amb 

l’objectiu final d’integrar-los de la manera més segura en el conjunt de la mobilitat urbana. 

Aquesta iniciativa formativa és pionera i respon a la voluntat del RACC de fomentar la presa de 

consciència sobre la necessitat que tots els usuaris coneguin la normativa de circulació a la ciutat 

per tal d’impulsar els beneficis que aporta aquest nou mode de transport i reduir-ne 

l’accidentalitat. 

L’ús dels VMP ha crescut ràpidament en els darrers anys i tot i que encara representen només 

l’1% de tota la mobilitat a Barcelona, són, de fet, l’únic mode de transport que va créixer el 2020, 

en el context de la pandèmia.  

Aquest curs formatiu, elaborat per professionals del RACC especialistes en els àmbits de la 

Mobilitat i les Autoescoles, permet als usuaris conèixer de primera mà la normativa vigent referent 

als patinets elèctrics, que no sempre coneixen. En el darrer estudi sobre el comportament dels 

usuaris dels VMP a Barcelona elaborat pel RACC el 2021, els usuaris de patinet enquestats 

manifestaven desconeixement sobre la meitat dels aspectes bàsics de la normativa per circular, 

fet que posa de manifest la necessitat d’incidir en la formació d’aquestes regles. 
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El mateix informe identificava que el 83% dels usuaris de patinets anteriorment feien servir el 

transport públic, anaven a peu o en bicicleta, de manera que en molts casos no tenen formació 

prèvia en seguretat viària. 

 

Els  usuaris de patinet manifesten que desconeixen la meitat dels aspectes bàsics de la 

normativa per circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONT: Estudi RACC “El comportament dels usuaris dels vehicles de mobilitat personal (VMP) a Barcelona (2021)” 

 

El curs és totalment gratuït i està obert a qualsevol persona que hi estigui interessada. En 

una primera fase, la formació es dirigeix a persones majors d’edat, però el Club estudiarà poder-

la obrir a joves d’entre 16 i 18 anys. La formació es pot seguir a través de la pàgina web del 

RACC en català i castellà, previ registre. 

El contingut formatiu està plantejat per poder-se adaptar a la realitat urbana de qualsevol ciutat 

amb presència de VMP i, a banda de plantejar les principals característiques de la normativa, 

també permetrà a les persones que hi participin rebre consells per seguir bones pràctiques.  
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D’aquesta manera, la formació s’estructura en cinc grans apartats: 

▪ Com s’han de protegir els usuaris de VMP i quins elements de seguretat han de fer servir 
▪ Per on es pot circular amb patinet 
▪ Normes de convivència amb la resta de mitjans de transport 
▪ Regles bàsiques de seguretat viària 
▪ Consells i recordatoris 
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Entre d’altres, s’inclouen vídeos on s’exemplifiquen bones i males pràctiques, apunts en format 

de text, així com tests d’autoavaluació perquè l’usuari comprovi el seu coneixement i nivell 

d’aprenentatge, a través de  preguntes sobre els límits de velocitat, l’ús dels carrils bici, o 

l’equipament de l’usuari, entre d’altres. El curs es considera aprovat si les persones que el 

realitzin superen el 80% d’una prova final i podran descarregar-se un document que així ho 

acrediti. 

El RACC és també pioner en l’impuls dels cursos de formació presencials i pràctics per als usuaris 

de patinets a casa nostra, així com en la realització del primer estudi sobre el comportament 

dels usuaris dels VMP a Barcelona, presentat el passat mes de setembre de 2021. 

 

 Sobre el RACC 
 
El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les 
necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en la 
prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa 
d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza més d’un 
milió d’assistències l’any i gestiona més de 425.000 pòlisses d’assegurances de diferents 
rams. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el 
medi ambient, i té una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats amb 
la millora de la seguretat viària, la reducció dels accidents i les infraestructures. 
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