Hiszpania
Co trzeba wiedzieć, żeby dojechać bezpiecznie i nie dać się zaskoczyć
Niniejsza notatka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie informacji zawartych w Informacjach ogólnych
[tu link do strony głównej z informacjami tematycznymi]
Ograniczenia prędkości
Standardowe ograniczenia prędkości dla samochodów osobowych bez przyczep, które mogą być
modyfikowane znakami drogowymi, wynoszą:

W terenie zabudowanym

- 50 km/h

W terenie niezabudowanym drogi bez twardego pobocza (<1,5m)

Samochody osobowe - 90 km/h

Małe busy

- 80km/h

Busy i samochody dostawcze – 70km/h
W terenie niezabudowanym drogi z twardym poboczem co najmniej 1,5m lub co najmniej dwoma
pasami ruchu w jednym kierunku

Samochody osobowe

Małe busy

- 100 km/h

- 90 km/h

Busy i samochody dostawcze

- 80km/h

Autostrady

- 120 km/h

Autostrady i dwujezdniowe w terenie zabudowanym – 80 km/h

Prędkość minimalna na autostradach i dwujezdniowych - 60 km/h
Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne 10km/h mniej

Skutery, kłady – 45km/h
Pasy bezpieczeństwa
Obowiązkowe z przodu i z tyłu, o ile pojazd jest w nie wyposażony.
Osoby zwolnione z obowiązku: kierowcy cofający lub parkujący, osoby niepełnosprawne, osoby ze
zwolnieniem lekarskim, taksówkarze w terenie zabudowanym, pasażerowie taksówek poniżej 135cm
wzrostu na tylnym siedzeniu w terenie zabudowanym, dostawcy podczas ładunku/rozładunku,
kierowcy oraz pasażerowie pojazdów ratunkowych na służbie, instruktorzy nauki jazdy podczas
szkolenia.
Foteliki i przewożenie dzieci
Dzieci do 12 roku życia i 135 cm wzrostu muszą podróżować z wykorzystaniem urządzeń
zabezpieczających dostosowanych do ich wzrostu i wagi i spełniających wymogi konstrukcyjne UE.
Wyjątek: jazda taksówką w terenie zabudowanym. Dzieci wyższe niż 135cm mogą korzystać z
normalnych pasów dla dorosłych.
Jazda pod wpływem
Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi 0,5 promila, a dla kierowców zawodowych i kierowców z
prawem jazdy krócej niż 2 lata – 0,3 promila. Konsekwencje są poważne, łącznie z zatrzymaniem
prawa jazdy i osadzeniem w areszcie.
Obowiązek jazdy na światłach
Zakaz używania świateł drogowych (długich) w terenie zabudowanym. Światła mijania muszą być
włączone w tunelach i przy słabym oświetleniu drogi. Podczas jazdy w złych warunkach
atmosferycznych (mgła, deszcz, śnieg) obowiązek używania świateł przeciwmgielnych; przy ich braku
– świateł mijania i pozycyjnych jednocześnie.
Mandaty i kary
Kierowcy zagraniczni są zobowiązani do regulowania mandatów na miejscu. W przypadku odmowy
zapłacenia mandatu policja ma prawo unieruchomić pojazd aż do momentu uregulowania mandatu.
Przykładowe mandaty: brak pasów lub korzystanie z telefonu: 200 euro; przekroczenie prędkości:
200 euro; prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających: do 1000 euro i
zatrzymanie prawa jazdy na okres od 3 miesięcy do 4 lat i/lub kara aresztu na 8-12 tygodni; przy
zawartości alkoholu we krwi 0,12% i wiecej kara wynosi od 360 do 72000 euro, w zależności od
przychodów kierowcy + od 6 do 12 miesięcy aresztu lub od 31 do 90 dni prac publicznych oraz
zatrzymanie prawa jazdy na okres od 1 do 4 lat.

Niewłaściwe zaparkowanie samochodu może pociągać za sobą klamrę na kole lub sholowanie na
koszt właściciela.
Motocykle i skutery
Światła mijania obowiązkowo również w porze dziennej przez cały rok. Kask ochronny obowiązkowy,
również na quadzie i trójkołowcu, chyba że jest wyposażony w pasy. Dzieci w wieku 7 - 11 lat mogą
podróżować jako pasażer tylko przewożone przez jedno z rodziców lub przez osobę upoważnioną i w
kasku dostosowanym do wieku i wielkości głowy. Dzieci poniżej lat 7 w ogóle nie wolno przewozić.
Kierowcy skuterów poniżej 18 roku życia nie mogą brać pasażera.
Ubezpieczenie
Obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Paliwo, karty i opłaty
Benzyna bezołowiowa (95 & 98 oktanów) – dostępna
Benzyna ołowiowa - niedostępna
Olej napędowy (Gasoleo A lub Gas-oil) – dostępny; Uwaga: Gasoleo B to olej opałowy!
LPG – dostępny pod nazwą Autogas, ale punktów sprzedaży jest niewiele. Można je znaleźć w
serwisach: www.repsolypf.com i www.spainautogas.com
Nie ma zakazu transportu paliwa w kanistrach.
Większość stacji paliwowych akceptuje karty płatnicze głównych systemów. Przed wyjazdem do
Hiszpanii upewnij się u wydawcy karty, że będzie tam akceptowana.
Obowiązkowe wyposażenie pojazdu
- Koło zapasowe, lub zestaw naprawczy plus niezbędne narzędzia
- Kamizelka odblaskowa – obowiązkowa dla kierowcy bądź pasażera w przypadku wyjścia z pojazdu
(np. awaria pojazdu), ale policja nie kontroluje i nie karze za jej brak w aucie. Uwaga: wypożyczalnie
rzadko mają kamizelki na wyposażeniu.
- Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt. (nie dotyczy motocykli)
- komplet żarówek zapasowych i narzędzi do ich wymiany
- zapasowe okulary, jeśli kierowca jest zobowiązany prowadzić w okularach
- Wyposażenie zimowe: Opony zimowe – brak przepisów. Łańcuchy śniegowe – obowiązkowe, ale
tylko przy grubej warstwie śniegu; maksimum 50 km/h. Opony z kolcami – zakazane.
- Apteczka - rekomendowana
- gaśnica – obowiązkowa dla autobusów i dużych pojazdów dostawczych

Inne obowiązujące wymogi / przepisy
Zakaz używania urządzeń z monitorami innych niż GPS w zasięgu wzroku kierowcy. Programowanie i
obsługa wymaga zatrzymania pojazdu w bezpiecznym miejscu.
Zakaz przewożenia urządzeń antyradarowych (wykrywających urządzenia kontrolne). Konsekwencje
są poważne.
Zakaz używania telefonów komórkowych, podczas jazdy, bez zestawu głośnomówiącego. Słuchawka
nie wystarcza. Mandat – 200 euro.
W miastach zakaz korzystania z klaksonu poza sytuacjami zagrożenia. Zamiast klaksonu zaleca się
miganie światłami.
W niektórych miastach parkowanie w ulicach jednokierunkowych dozwolone jest po stronie
numerów parzystych w dni parzyste i po stronie numerów nieparzystych w dni nieparzyste.
W Madrycie zostały utworzone strefy ograniczonego parkowania (SER). Parkometry wydają kwity w
różnych kolorach. Turystów obowiązują kwity w kolorze niebieskim, które uprawniają do 2 godzin
parkowania.
Kaski dla rowerzystów obowiązują poza terenem zabudowanym, są rekomendowane w terenie
zabudowanym. Kamizelka odblaskowa, odblaski i oświetlenie roweru obowiązkowe.
Zastrzeżenie: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego dokłada wszelkich starań, żeby przedstawione informacje były
aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zalecamy jednak potwierdzenie aktualnego stanu na krajowych stronach
odpowiednich instytucji dla odwiedzanych państw.

