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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - 
Els Verds - Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 
66,3del Reglament Orgànic Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal 
ordinari, en base als següents 
 
Antecedents 
Actualment hi ha vigents dues ordenances que estableixen regulacions contradictòries pel que fa a 
la circulació amb bicicleta per l’Illa de Vianants. 
 
Així, l'Ordenança Municipal de les Illes de Vianants, publicada al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 129 de 31 de maig de 2006, en vigor des del dia 18 de juny de 2006, estableix, a 
l’article 4.e), que «excepte si una senyal ho prohibeix expressament, es permetrà la circulació de 
bicicletes, patins i patinets per l’illa de vianants, si bé hauran de cedir la prioritat de pas als 
vianants i adaptar la seva velocitat a la passa d’una persona. Aquests vehicles hauran de circular, 
en cas d’estar senyalitzat, pel carril especialment reservat aquests efectes». 
 
D’altra banda, el Text refós de l’Ordenança municipal de Circulació de vianants i vehicles, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 33, de 7 de febrer de 1966, en vigor des del 26 de 
febrer de 1966, modificada segons es va publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 32, de 6 
de febrer de 1999, en vigor des del 6 de febrer de 1999, modificada ulteriorment segons el que es 
va publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 274, de 15 de novembre de 2002, en vigor des 
del 3 de desembre de 2002, i finalment modificada d’acord amb el publicat al Butlletí Oficial de la 
Província, núm. 42, de 18 de febrer de 2004, en vigor des del 7 de març de 2004, estableix, a 
l’article 53.2, que «Queda expressament prohibida la circulació de bicicletes per l’interior de l’Illa de 
vianants, excepte per aquelles que siguin conduïdes per menors de 12 anys i adeqüin la seva 
velocitat a la normal d’un vianant». 
 
És evident doncs que hi ha una contradicció per a la circulació en bicicleta per l’Illa de Vianants per 
als majors de 12 anys, que en el cas de l’ordenança de l’Illa de Vianants es permet, mentre que en 
el cas de l’ordenança de Circulació de vianants i vehicles es prohibeix expressament. 
 
Creiem que aquesta contradicció legal –que ja vam fer notar amb motiu de la tramitació de la 
darrera versió de l’ordenança municipal de les illes de vianants, sense que se’ns fes cap cas– ha 
de ser resolta, ja que un dels principis rectors del regiment públic ha de ser la claredat, la manca 
d’arbitrarietat i la coherència de les regulacions vigents. 
 
Per tot això, el grup sotasignant formula el següent 
 
Prec: 
Que es modifiquin les ordenances municipals necessàries per tal que les disposicions relatives a la 
circulació de bicicletes per l’Illa de Vianants per a majors de 12 anys siguin concordants. 
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