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AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL 

El passat mes de juny, entre els dies 7 i 11 , es va dura terme a Barcelona el 
Primer Congrés Catala de la Bicicleta. Hi van participar ponents del conjunt 
d'administracions locals del país, aixf com entitats, experts i representats de 
diferents ciutats europees. L'objectiu de la trobada va ser realitzar un fórum de 
trobada i comunicació deis coneixements i les experiéncies que afavoreixen l'ús 
de la bicicleta. 

En els darrers anys, a Barcelona ha anat incrementant-se d'una forma 
progressiva i constant la xifra de persones que es mouen dins de la ciutat de 
Barcelona d'una forma sostenible, principalment a peu, en bicicleta i en 
transport públic. En l'actualitat, deis més de 4 milions de despla9aments interns 
que es produeixen a la ciutat de Barcelona durant els dies laborables, un 39% 
ho fa en transport públic, un 36% ho fa a peu i en bicicleta i un 25% en 
transport privat. 

Es calcula que Barcelona compta avui amb, aproximadament unes 43.000 
persones usuaries de la bicicleta coma milja de transport quotidiá A tal efecte, 
ja des de fa temps es duen a terme accions per millorar les infrastructures al 
servei d'aquest mode de transport, destacant l'ampliació progressiva de l'actual 
xarxa basica de carrils bici, la implantació d'aparcaments en superfície i 
soterrats, la millora de les garanties de seguretat, la difusió d'informació i la 
realització d'activitats de promoció del seu ús entre la població. 

D'altra banda, Ajuntament, societat civil i altres institucions han creat 
organismes per tal de debatre, avaluar i proposar aven9os en la mobilitat 
sostenible. A tal efecte es va constituir el Pacte perla Mobi/itat de I'Ajuntament 
de Barcelona, que és l'instrument de consens i d'estratégia basica per 
promoure un model de mobilitat que faci compatible la necessaria competitivitat -
deis diversos sectors económics i socials i alhora garanteixi el respecte a les 
persones amb una circulació cada vegada més sostenible que permeti un nivell 
de vida de qualitat amb una mobilitat racional i segura. També és en aquesta 
línia que s'emmarquen els treballs de la Comissió Cívica del Vianant i de la 
Bicicleta, des d'on es van endegar els treballs per l'elaboració d'un pla 
estratégic per dissenyar i promoure les polítiques a favor de la mobilitat en 
bicicleta. 

Aquests treballs van culminar amb la presentació al Consell Plenari del febrer 
del 2006 del Pla Estratégic de la Bicicleta a Barcelona, el full de ruta que té per 
objectiu impulsar i fixar les principals linies d'actuació en la mobilitat en bicicleta 



.. 

des d'ara fins l'any 201 O, i que per aquest període disposa d'un pressupost de 5 
milions d'euros. 
Una societat amb més ús de la bicicleta és una societat més saludable, més 
habitable i més responsable respecte a les generacions futures. Barcelona és 
una ciutat compromesa amb la mobilitat sostenible, i com a tal, té la voluntat de 
desplegar el Pla Estratégic de la Bicicleta, i refor9<Jr aquelles iniciatives que en 
comparteixen els objectius. 

Per tot aixó es presenta la següent 

MESURA DE GOVERN 

L'Ajuntament de Barcelona pren en consideració i fa própies a la seva acció de 
govern les conclusions i recomanacions recollides en el Manifest del Primer 
Congrés Catala de la Bicicleta. 

A tal efecte, estan previstes les següents accions durant aquest any, tot seguint 
les directrius del Congrés Catala de la Bicicleta: 

• Modificació de I'Ordenan~a de Circulació de Vianants i Vehicles 

L'actual ordenan~a data del 1998 i va ser modificada l'any 2001. L'amplia 
implantació de la bicicleta com a mitja de transport en despla~aments diaris i 
quotidians porta a la necessitat de fer-ne una revisió per tal de garantir la 
convivencia entre els diferents modes de transporta l'espai públic. 

Aquesta nova situació ha estat ampliament debatuda en el si de la Comissió 
Cívica de la Bicicleta i el Vianant, on entitats i departaments implicats de 
I'Ajuntament han abordat aquesta qüestió. De manera que s'estan duent a 
terme els treballs per tal d'introduir un seguit de novetats i modificacions que 
han de concloure amb la seva aprovació per part del plenari del Consell 
Municipal en els propers mesos. 

Les modificacions tenen per objectiu garantir la seguretat de vianants, bicicletes 
i vehicles a la vía pública. Així, d'una banda es delimitaran amb més precisió en 
quins casos poden les bicicletes circular per les voreres (quan no hi hagi carril 
bici disponible, no es tracti d'una zona 30 i la vorera faci més de 3 metres 
d'amplada), en quines zones -donades aglomeracions de vianants- tindran 



restringit l'accés, i també es definira la prioritat deis vianants sobre la bicicleta 
en creuar els carrils bici pero sense poder-los ocupar. D'altra banda, s'inclouran 
mesures per garantir la seguretat de les persones usuaries de la bicicleta, 
establint l'obligatorietat de l'ús de timbre i llums per tal d'avisar de la seva 
presencia. 

• Pare públic de bicicletas 

Suposa la implantació d'un sistema públic de lloguer de bicicletes, per tal de 
promocionar-ne l'ús en els desplac;aments quotidians, facilitant-ne l'ús entre 
persones que no disposen d'aquest vehicle. Es tracta d'un sistema que ja 
funciona amb éxit en altres ciutats europees, que es basa en un sistema 
automatic composat per punts d'estacionament i lloguer distribu"its perla ciutat. 
Així qualsevol persona pot accedir amb facilitat i seguretat a una bicicleta. 

El temps de lloguer de cada vehicle es limitara en principi a 30 minuts, que es 
calcula que és un temps suficient per realitzar un desplac;ament en bicicleta per 
!'interior de la ciutat. Quan l'usuari arribi al seu destí, podra deixar la bicicleta en 
el punt d'estacionament més proper. Així mateix, quan torni a necessitar un 
vehicle, acudira a qualsevol punt per tornar a agafar una bici. Per facilitar la 
intermodalitat amb el transport públic, es col-locaran punts d'estacionament al 
costat de parades de metro, de ferrocarril, de tramvia i d'autobús. 

La previsió és que hi hagin entre 200 i 250 punts d'estacionament, amb un 
total de 3.000 bicis, distribu"its per tots els districtes de Barcelona. En una 
primera fase -primer trimestre de 2007-, es posaran en funcionament uns 100-
150 punts d'estacionament, amb unes 1.500 bicicletes en total. 

S'esta redactat el plec de condicions necessari per treure durant a concurs 
públic la posada en marxa i gestió del servei, que es financ;ara amb els 
ingressos procedents del sistema de regulació de l'estacionament a Barcelona. 

• Noves places d'aparcament 

Actualment, els aparcaments per bicicletes sumen unes 5.000 places 
d'estacionament en superficie, 290 en recintes tancats i 983 subterranies. 
S'han establert nous sistemes d'aparcament, com el biceberg, ja en 
funcionament a l'aparcament de BSM a la zona Fórum, i que mitjanc;ant un 
sistema de rotació posa a disponibilitat de les persones usuaries fins a 500 
places al dia. D'altra banda, enguany s'han licitat 2.000 noves places 
d'aparcament que estaran enllestides els propers mesos. 



• lnformació i formació de persones usuaries de bicicleta 

En aquest nou context d'ús cada vegada major de la bicicleta a la ciutat, es fa 
imprescindible continuar i ampliar l'abast i informació de les infrastructures i 
normes a l'entorn d'aquest mode de transport. 

Es revela fonamental , dones, la formació de persones usuaries de la bicicleta. 
A tal efecte, s'endegaran un seguit d'actuacions per complementar les que, de 
manera puntual, ja es duen a terme en coHaboració amb entitats. Mitjan~ant 
convenís amb entitats ciclistes, fundacions i altres coHectius, es dura a terme 
formació continuada durant tot l'any, que consistiré en cursos sobre normativa i 
circulació urbana, tant a nivell d'iniciació com per persones ja iniciades a nivell 
d'aprofundiment. 

Jordi Portabella i Calvete 
Segon Tinent d'Aicalde 
President Comissió Cívica del Vianant i la Bicicleta 

Barcelona, 17 de juliol de 2006 
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ANNEX 

MANIFEST DEL 1 r 
CONGRÉS CATALA DE LA BICICLETA 

Conclós el 1 r Congrés Cata la de la Bicicleta, a Barcelona el 9 de juny de l'any 
2006, proclamem que tothom té dret d'anar en bicicleta sense patir lesions ni 
danys, gaudint, a més a més, del trajecte. Declarem que la consolidació d'una 
cultura favorable a l'ús de la bicicleta requereix major promoció de totes les 
organitzacions i de totes les institucions de Catalunya . 

L'ús de la bicicleta com a eina de mobilitat contribueix a millorar la qualitat de 
vida, és saludable, i té nombrosos avantatges tant per a l'individu com per a la 
societat: 

• La bicicleta és un vehicle silenciós, net, assequible i sostenible. 
• Ajuda a reduir la congestió a les ciutats i ajudar afer el transit més segur i 

fluid. 
• Millora la cohesió social i ofereix independencia i llibertat. 
• Precisa poc espai d'estacionament i millora la qualitat deis espais públics. 
• És una eina de mobilitat rapida pera distancies curtes. 
• Augmenta les oportunitats de lleure, esport i turisme. 
• Millora la salut física i mental per ser una activitat física moderada. 

A Catalunya, els despla9aments, que fa la major part deis ciutadans, són curts. 
La gran majoria de viatges es fan dins de la propia ciutat: entre un 60% i un 
90% deis despla9aments són inferiors a 8 km. En moltes ciutats i pobles, anar a 
peu i en bicicleta són els modes de transport més utilitzats. La bicicleta té un · 
gran potencial com a eina de mobilitat. 

• La participació de la bicicleta en el transport es pot incrementar i millorar. 
Pot constituir un mitja efica9 d'accés al transport públic. 

• La bicicleta és una eina de mobilitat alternativa al cotxe i la moto per a un 
50% deis despla9aments curts. 

Per desenvolupar el potencial de la bicicleta i fer que el seu ús sigui atractiu i 
segur, cal: 

• Dissenyar els espais urbans perqué la majoria deis viatges es puguin fer en 
bicicleta. 
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• Reconéixer a la bicicleta valor i funcionalitat igual a la deis altres mitjans de 
transport. 

• Millorar i incrementar la xarxa d'itineraris ciclistes, tant en l'ambit urba com 
en l'interurbá 

• Augmentar la seguretat contra robatoris de bicicletes. 
• Afavorir la intermodalitat i la multimodalitat. 
• Impulsar polítiques i campanyes de promoció de la bicicleta. 
• Incentivar fiscalment l'ús de la bicicleta. 
• Dissenyar la infrastructura de manera que s'evitin conflictes entre ciclistes i 

altres usuaris de la via pública, mitjan9ant la separació deis diferents tipus 
de transports i/o la reducció de la velocitat i del volum del transit motoritzat. 

• Preveure finan9ament suficient per a la gestió posterior i el manteniment de 
les infrastructures ciclistes. 

• Desenvolupar programes d'educació, formació i informació. La formació de 
tots els usuaris de la via pública, el coneixement i el compliment de les 
normes de seguretat viaria són fonamentals per incrementar l'ús segur de la 
bicicleta. 

El Pla Estratégic de la Bicicleta a Catalunya ha d'intensificar la promoció de la 
bicicleta, desplegar el seu potencial i millorar el clima favorable a la mobilitat en 
bicicleta. Els participants del 1 r Congrés Cata la de la Bicicleta fem una crida a 
totes les administracions de Catalunya perqué l'aprovin i el comencin a 
implementar de la manera més efica9, i que conjuntament amb les indústries 
relacionades ambla bicicleta: 

• S'esforcin per aconseguir que despla9ar-se en bicicleta sigui més atractiu i 
segur. 

• lncrementin les infrastructures pera l'ús de la bicicleta. 
• Destinin més recursos al finan9ament de projectes de promoció de la 

bicicleta. 
• lntensifiquin les vies de coHaboració amb totes les parts implicades, 

especialment amb les organitzacions d'usuaris de la bicicleta. 

Ens assegurarem que les nostres experiéncies estiguin disponibles per formar 
part de catalegs sobre polítiques relatives a la bicicleta. Treballarem coordinats 
perqué els plans i les bones intencions d'aquest congrés esdevinguin accions 
per aconseguir un major i més segur ús de la bicicleta, convidant a totes les 
persones i entitats a col· laborar en aquesta tasca. Avaluarem els resultats en el 
2n Congrés Catala de la Bicicleta. 


