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Dimecres, 17 juny 2009 

 

Constituït el Grup de Treball de Legislació de la Bicicleta  

 

La identificació de la legislació actual entorn la bicicleta és l’objectiu del nou grup de 

treball format des de la Mesa de la Bicicleta de Catalunya per experts del Parlament 

i la Generalitat de Catalunya, diputacions, ajuntaments 

i grups vinculats al món del ciclisme. 

 

El propòsit del grup de Treball de Legislació de la Bicicleta és compilar tota la 

legislació vinculada a aquest mitjà de transport per millorar-la. Amb aquest objectiu 

s’han planificat reunions mensuals al Parlament de Catalunya on s’analitzaran totes 

les lleis que afecten la bicicleta a Espanya i es treballarà sobre les diferents 

legislacions existents i les seves vessants: legislació europea, espanyola, 

autonòmica, local, comparada amb els països on tenen més desenvolupat l’ús de la 

bicicleta -com els Països Baixos o Alemanya-, protocol de Kyoto, ordenances 

Municipals, sentències del Tribunal Suprem; a més, es faran propostes de 

modificacions de les lleis, suggeriments de redacció de la Llei de Mobilitat 

Sostenible i propostes de redacció del Reglament Municipal de Mobilitat Sostenible. 

 

El Grup de Treball té un caràcter obert i està coordinat pel lletrat del 

Parlament de Catalunya, el Sr. Ferran Domínguez Garcia. Entre les entitats 

representades al grup es troben els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el 

Servei Català de trànsit i el departament de Política Territorial i Obres Públiques, de 

la Generalitat de Catalunya. L’encarregada de portar la secretaria tècnica és la 

Fundació ECA Bureau Veritas. 

 

Aquest nou grup de treball s’ha constituït en el marc de l’organització del III 

Congrés de la Bicicleta, que se celebrarà del 15 al 19 d’abril de 2010 a Lleida i 

versarà especialment sobre legislació i infraestructures, on s’exposaran i posaran a 

debat els resultats del grup de treball. L’esdeveniment compta amb el suport de La 
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Paeria, amb la que l’entitat organitzadora del congrés, la Fundació ECA Bureau 

Veritas, va signar un conveni de col�laboració el 27 de maig. 

 

La Mesa de la Bicicleta, l’òrgan creador del grup de treball, està constituït per 

representants d’institucions, administracions públiques, federacions, associacions 

d’usuaris, empreses del sector i diverses entitats que promouen l’ús de la bicicleta; 

coordinada per la Fundació ECA Bureau Veritas. Els seus principals objectius són 

promoure la reflexió i l’acció en el camp de la bicicleta, fent un seguiment de les 

accions sorgides de cadascun, donar suport a les accions que es duen a terme a 

Catalunya en l’àmbit de la mobilitat amb la bicicleta, promoure la sensibilització social 

sobre l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual a Catalunya, poder oferir un 

espai de debat per a les institucions, administracions, entitats, usuaris i empreses 

relacionades amb la bicicleta. La Mesa de la Bicicleta va ser l’entitat organitzadora del 

1r Congrés Català de la Bicicleta i de les I Jornades de la Bicicleta Pública. 

 

El III Congrés de la Bicicleta pren el relleu de les edicions celebrades a 

Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, durant les quals es destaca que representants 

de diferents grups polítics van signar el “Manifest de la bicicleta” i es va donar 

impuls a la instauració de la bicicleta pública a Espanya.  
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