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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà 

FORMULO 

La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic 
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit 
en un termini màxim d’un mes. 

Antecedents 

Hem observat que moltes bicicletes que circulen per Gavà no porten la il·luminació 
necessària i obligatòria. 

La Llei 43/1999, de 25 de novembre, sobre adaptació de les normes de circulació a la 
pràctica del ciclisme, estableix: 

 “Artículo cuarto 

Se añade un nuevo apartado al artículo 42 del Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 
de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, quedando redactado en los siguientes 
términos: 

«3. Las bicicletas, además, estarán dotadas de los elementos reflectantes 
debidamente homologados que reglamentariamente se determinen. Cuando sea 
obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de bicicletas además llevarán 
colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana.»” 

Com elements de seguretat, en el cas de que la bicicleta circuli de nit, passos soterranis i 
túnels, serà necessari portar l’enllumenat que correspongui. 

Aquest sistema d’enllumenat obligatori consistirà en: 
En la part davantera una llum de posició de color blanc. 
En la part posterior una llum de posició de color vermell i un catadiòptric no 
triangular, del mateix color. Opcionalment es podran afegir catadiòptrics de color groc 
auto, en els radis de les rodes i dos en cada pedal. 

Quan sigui obligatori l’ús de l’enllumenat els ciclistes portaran, a més a més, una peça 
reflectant si circulen per vies interurbanes, amb la finalitat de que els conductors i la resta 
d’usuaris els puguin distingir a una distancia de 150 metres. 
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Tot i això, observem un gran nombre de ciclistes circulant per les vies de la ciutat que no 
compleixen la normativa esmentada, cosa que constitueix un perill per a ells mateixos i per 
a d’altres. 

Vist això, formulem la següent 

Pregunta 

•Quines mesures adopta l’Ajuntament per tal de donar compliment a la normativa vigent en 
relació a la il·luminació de les bicicletes? 

Gavà, 29 de setembre de 2015 

Albert Massana i Gràcia 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ
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