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1. SARRERA

Gipuzkoako Foru Aldundiak, txosten honen bidez, eduki sorta bat jarri nahi du
udalen eskura, hain zuzen udalerri mailan bizikleta bidezko mugikortasuna arautu
ahal izan dezaten.
Duela oso gutxi arte, pertsonak eta ibilgailuak zirkulatzeko udal ordenantzak
bide publikoen erabilera arautzera egon dira bideratuta, trafikoa harturik aintzat,
automobilari eta zirkulazioaren arintasunari protagonismo oso garrantzitsua
ematen zion ikuspegi batetik, oinezko eta txirrindularien beharrei, berriz, mendeko
eginkizuna atxikiz.
Baina azken urteotan gure herrietan izan den eboluzioak, mugikortasun iraunkorrerako politiken bultzadaz, oinezko eta bizikleta bidezko joan-etorrien gorakada
ekarri du berekin, oinezko, txirrindulari, mugikortasun urrituko pertsona eta garraio
publikoarentzat arreta publiko handiagoa erreklamatzen duen eskaera sozial eta
teknikoa azaleraraztearekin batera.
Aldaketa horiek agerian jarri dute tokiko araudia gaurkotu beharra, hain zuzen
iraunkortasunaren bidetik birplantea daitezen lehengo bide hierarkia eta espazio
publikoaren banaketa, oinezkoen eta txirrindularien eskubideak aitortu eta babestuta.
Gipuzkoako kasuan, errealitate honi gehitu behar gaur egun bertako herri gehienetan ez izatea zirkulazio, trafiko edo
mugikortasun ordenantzarik; izan ere, 7 besterik ez dira bizikleta bidezko eta oinezko mugikortasunarekin lotutako
erregulazioren bat badutela diotenak.
Egoera ikusirik, Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluak behin baino gehiagotan adierazi du udalak bere erregulazioetan
oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasunaren integrazio handiago baterantz bideratzeko gomendioak prestatu
beharra.
Eskaera hori bere gain hartu zuen Gipuzkoako Bizikletaren Estrategiak, erronka harturik, era berean, dagoeneko
mugikortasun edo trafiko ordenantzak badauzkaten bere udalerrietatik %75ek motorrik gabeko mugikortasunera
egokitzea horiek.
Helburu hori gogoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak Itziar Eizagirre Iruretari (Mirua 21 aholkularitza) eman zion lehen
txosten bat idazteko agindua; txosten hori eztabaidagai izan zen, 2016ko urriaren 19an Donostian eta udaletako
teknikari eta arduradunei zuzendurik egin zen lan jardunaldi baten esparruan.
Lehen dokumentu hori, jardunaldi aipatuan bildutako ekarpenekin batera, azken txosten hau idazteko oinarria izan da.
Honen bitartez eskertu nahi genuke bereziki honako lagunen ekarpenak: Alfonso Sanz (Gea21), Mariano Reaño (ConBici),
Norma Andrade (Elkartu), Mikel Bringas (Eusko Jaurlaritza) eta Josu Benaito (Donostiako Udala).
Espero dugu lagungarri izatea esparru honetan Gipuzkoan dauden ordenantzak hobetzeko eta orekatzeko, eta
mugikortasun iraunkorrari eta oinezko eta txirrindularien eskubideen babesari egokitutako beste berri batzuk prestatzea
ahalbidetzeko eta sustatzeko.
Marisol Garmendia Beloqui
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako foru diputatua
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Kapitulu honetan, trafiko eta zirkulazioaren arloko legediaren errepasoa egingo dugu. Lehen puntuan, administrazio
maila bakoitzak dauzkan eskumenak jasotzen dira, bai Gipuzkoako Lurralde Historikoarenak bai lurralde honetako
udalerrienak.
Bigarren puntuan, berriz, arau hierarkiaren gaineko gogoratze lana egingo dugu, oso printzipio garrantzitsua delako esku
artean dugun arloko legediaren esparruan tokiko araudiak prestatzera begira.

2.1

MUGIKORTASUN ETA GARRAIO ARLOKO ESKUMENAK

Apartatu honetan, berrikusi egingo dira mugikortasun eta garraioko eskumenak, estatu mailako lurralde esparrutik
abiatu, autonomia mailakotik segitu, eta, batetik, Gipuzkoako lurralde historikoan eta, bestetik, toki esparruan
amaituz.
Gipuzkoako kasuan, garrantzitsua da jasotzea badirela bizikletarako bide eta azpiegitura batzuei aplikatzen zaizkien foru
arauak.
Tokiko eskumenak ere jasotzearren, Gipuzkoako udalei aplika dakiekeen arloko araudia berrikusiko dugu.

2.1.1		

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren eskumenak

Estatu mailako lurralde esparrutik abiatuta, Espainiako Konstituzioak (1978)1 honakoa jasotzen du autonomia erkidegoen
eskumenei dagokienez:
148. artikulua
1. Honako gai hauek izan daitezke autonomia erkidegoen eskumenekoak:
5) Trenbideak eta errepideak, horien ibilbide osoa autonomia erkidegoaren lurraldean hasi eta amaitzen
denean, eta, baldintza berberekin, bide horietatik nahiz kable bidez egindako garraioa.
Euskal Autonomia Estatutuak (1979)2 puntu hau garatu, eta hurrengo administrazio mailara bideratzen du, hots, lurralde
historikoetako foru diputazioenera:

1
2

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
http://www.congreso.es/consti/estatutos/estatutos.jsp?com=76&tipo=2&ini=10&fin=23&ini_sub=1&fin_sub=1
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10. artikulua
Euskal Herriko Autonomia Erkidegoak bakarreko eskumena du honako gai hauetan:
34.- Bide eta errepide arloan, lurralde historikoetako foru aldundiek oso-osorik gordeko dituzte orain
dituzten lege araubidea eta eskumenak ala, hala dagokionean, Estatutu honen 3. artikuluaren arabera
berreskuratzeko dituztenak, Konstituzioaren 148. artikuluko 1. zenbakiko 5. paragrafoan jasotako
eskumenez gain.
Errepide eta Bideen Foru Arauak, 2006koak3, garatu egiten du Autonomia Estatutuak Gipuzkoako Lurralde Historikoari
emandako eskumen hori, baina kasu guztietan “ibilgailu automobilak” aipatzen ditu. Bizikleta bideak ezin ziren egokitu
aipatu arauak ematen zuen inongo definiziotan eta, horrenbestez, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Bizikleta Bideei buruzko
urtarrilaren 24ko 1/2007 Foru Araua eman zen4. Hau da, foru arau hori bizikleta bidezko zirkulazioa arautzeko nomenklatura
egokirik ez zegoelako sortu zen. Arauak foru titularitateko bizikleta bideak ditu gai espezifiko, eta Foru Bizikleta Bideen Sare
bat definitzeko Gipuzkoako Foru Bizikleta Bideen Lurraldeko Plan bat prestatzea aipatzen du (19.1 artikulua).

2.1.2		

Toki esparruaren eskumenak

Toki esparruari dagokionez, Toki Araubidearen oinarriak arautzen dituen Legeak (1985)5 honakoa ezartzen du espainiar
lurralde osorako:
25. artikulua
2. Udalerriak, beti, Estatuko eta autonomia erkidegoetako legedian ezarritako moduan, gai
hauetako eskumenak beteko ditu:
b) Herri barruko bideetan ibilgailuen eta pertsonen zirkulazioa antolatzea.
Autonomia mailak Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legean6 jasotzen ditu eskumen horiek,
udalerriei eskumenak ematen baitizkie mugikortasuna eta garraioa hiriko bideetan antolatzera begira:
17. artikulua. Udalerrien eskumen propioak
31) Udalerriarenak diren herri barruko bide publikoak eta baserri-bideak antolatzea eta kudeatzea (kontserbatzea eta mantentzea barne).
32) Udalerriko bideetan, pertsona, ibilgailu –motordun zein bestelako– eta animalien mugikortasuna eta
irisgarritasuna nahiz pertsona eta salgaien garraioa antolatzea, kudeatzea, sustatzea eta diziplina-modua
zehaztea; horretarako, beharrezko iritzitako baliabide materialak, teknikoak eta giza baliabideak jarri ahal
izango dituzte.
Hiri barruko bide” eta “hiriarteko bide” definizioa, Trafiko Legearen arabera (I. eranskina), honakoa da:
•
•

72. Hiriarteko bidea. Herritik kanpo dauden bide publikoak dira.
73. Hiri barruko bidea. Herri barruan dauden bide publikoak, zeharbideak izan ezik.

Hola, herri barrukoak ez diren bideetan edo udal titularitatekoak ez direnetan, mugikortasuna eta garraioa antolatzea
goragoko administrazio mailei egokituko litzaieke. Maila horiek, Euskadiren kasuan, honakoak dira: Lurralde Historikoak,
Autonomia Erkidegoa eta espainiar estatua.
Honi dagokionez, Zirkulazio Araudi Orokorrak honako aplikazio esparrua mugatzen du (1.1 artikulua):

3
4
5
6

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/LE0000231898_20060622.HTML
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/LE0000239989_20070201.HTML
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4171
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“jabari publikoko bideei; zirkulaziorako egoki diren pista eta lursail publikoei; titularren jardueren lagungarri
edo osagarri izateko eraikitako zerbitzu-bideei, eta antzeko helburuetarako eraikitakoei, baldin eta herritarrek
erabiltzeko irekita badaude; eta, oro har, edozeinek erabiltzeko diren bide publiko nahiz pribatu guztiei
aplikatzekoak dira”.
Beraz, eta foru bizikleta bideen salbuespenarekin, lehen aipatu den moduan hiri barrukoak ez diren beste bide guztietan
arloko araudiak hiriarteko bideetarako (hots, herritik kanpo kokatuetarako) xedatzen duenera jo beharko da. Horixe izan
daiteke hiri ingurutik kanpo, udal barrutian, dauden bidezidor, bide edo pista batzuen kasua; hau da, herri barrukoa edo
foru bizikleta bidea ez den edozeinen kasua.

2.2

ARAU HIERARKIA

Arau hierarkiaren printzipioaren arabera, arau batek ezin du goragoko mailako arau batek ezarria ezeztatu edo urratu.
Trafikoaren eta zirkulazioaren alorrari dagokionez, estatu mailako araudiaren hierarkia maila gorenak, Espainiako
Konstituzioak (1978), honakoa dio:
149. artikulua
1. Honako gai hauek estatutuaren eskumen esklusibokoak dira:
21) Autonomia erkidego bat baino gehiagoren lurraldetik dabiltzan trenbideak eta lehorreko
garraioak; komunikabideen araubide orokorra; ibilgailu motordunen trafiko eta zirkulazioa; posta eta
telekomunikazioak; aireko kableak, itsas azpikoak eta irrati-komunikazioa.
Ibilgailu motordunen trafiko eta zirkulazioaren gaineko estatu mailako eskumena esklusiboa da. Alabaina, ez du ezer
esaten bizikletei eta bestelako zikloei buruz (normalean bultzada mekaniko bidezkoak izaten dira). Ez dago estatuak hiri
esparruko mugikortasuna arautzeko inolako oztoporik. Dena den, esparru hori udal eskumenari atxikiko zaio.
Estatuaren eskumena garatzen duen Trafikoari buruzko legeak7 udal erregulazioaren eskumenak aipatzen eta hiri
esparrura mugatzen ditu:
7. artikulua. Udalerrien eskumenak
Udalerriei hauek dagozkie:
b) Hiri barruko bideen erabilera arautzea zirkulazioko udal ordenantzen bidez.
Are zehatzago, pasatzeko lehentasunak arautzen dituen 25. artikuluak bizikletak pasatzeko lehentasunei eskaintzen
die 4. puntua (araudiak puntu honetan ez du ziklorik aipatzen, bizikletak ez besterik). Artikulu honetan, “bizikleta baten
gidariari” ematen zaio pasatzeko lehentasuna, beste ibilgailuei baino lehenago (kontuan hartu behar da ez duela oinezkoen
gaineko lehentasunik), “bizikleta-errei batetik, txirrindularien pasagune batetik edo bizikleta-gidariek soilik erabiltzeko baimenduta dagoen bazterbide batetik” zirkulatzen ari denean. Pasatzeko lehentasun horiek orokorrean bide guztietan
aplikatzeko dira, baina artikuluak, amaitzeko, honakoa diosku: “Hiri barruko zirkulazioan, dagokion udal ordenantzan
xedatutakoa bete beharko da”.
Lege esparru honek udal mailari eragiten dion erronkaren jakitun balitz bezala, Zirkulazio Araudi Orokorrak (Trafiko
Legea garatzekoak) artikuluetan bertan gogorazten du arau hierarkiak ez duela gatazkarik onartzen estatu mailaren eta
toki mailaren artean:
93. artikulua. Udal ordenantzak
2. Udal ordenantzak inolaz ere ezin dira araudi honen aginduen aurka jarri, ez eta aginduok aldatu, hutsaldu
edo oker ulertzeko biderik eragin.
Gainera, artikulu horiek Araudi Orokorraren pean jartzen dituzte, zuzenean, ordenantzak. Araudi Orokorra estatu mailako

7

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11722
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irismena duen arau bat da, eta praktikan tarteko araudi gutxi ditu autonomia edo probintzia mailan, hiri barruko mugikortasunaren arauketaren kudeaketan laguntzeko.
Jurisprudentziak zehazten badu toki mailako arau batek “aurka jarri edo aginduak aldatu, hutsaldu edo oker ulertzeko
bidea eragiten” duela Zirkulazio Araudi Orokorrean irakurtzen den moduan, eskumen gatazka gertatuko da. Eskumen
gatazkak Auzitegi Gorenera irits daitezke, esaterako Sevilla eta Zaragozako hirietako mugikortasuneko ordenantzen
kasuan gertatu den moduan (Moreu Carbonell, 2012).

2.3

ZIGORTZEKO AHALMENA

Toki Araubidearen Oinarriei buruzko Legearen (1985) XI. tituluak zigortzeko ahalmena ematen die udalerriei, eta
ordenantza batek ezar ditzakeen zigor motak aurkezten ditu, horien muga ekonomikoekin batera.
Arloko araudiaren barnean, Trafiko Legeak V. tituluan jasotzen du zigor araubidea. V. tituluaren barnean, aurreikusten
diren arau-hausteen zerrenda jasotzen da, arinak, larriak edo oso larriak diren, tipologia bakoitzerako zenbateko ekonomikoekin batera, beste zenbait gaiz gain.
Auzitegi Konstituzionalak bi epaitan (2001eko ekainak 8 eta 2003ko irailak 29) emandako jurisprudentziak aukera ematen
du, gainera, udalerriek bere ordenantzetan zigorrak jaso ahal izan ditzaten, goragoko mailako arloko araudian jasota egon
ez arren. Betiere gai horretan eskumena baldin badute eta goragoko mailako arauen kontra ez baldin badoaz, noski.
Orokorrean, ordenantzen esparruan, zigor ekonomikoak aipatzen dira, baina Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak
(2016) badu Bigarren xedapen gehigarri bat, eta horren arabera “aukera egongo da –legeak isunak nahitaezkoak direla
ezarri ezean- ordenantzan, isunen ordez, tokiko komunitatearen aldeko lan baliokideak eta arau-haustearen larritasunarekiko proportzionalak izango direnak ezartzeko –hala nola prestakuntza saioetara joatea edo gizarte jardueretan parte
hartzea–, betiere organo zehatzaileak hala erabakitzen badu”.

2.4

ARLOKO ARAUDI APLIKAGARRIA

Ondoko taulan Gipuzkoan ordenantzak idazteko dagoen erreferentziazko araudia jasotzen da, bizikleta bidezko mugikortasunari
dagokionez. Xehetasunezko alderdi batzuen kasuan, eta beharrezko iritziz gero, beste araudi aplikagarri batzuk aipatu
ahal izango dira, esate baterako irisgarritasun parametroei buruzkoak8.

ESTATU MAILAKO ARAUDIA

TL

6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari
eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena9.

IAO

2822/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Ibilgailu Araudi Orokorra onartzen duena10.

ZAO

1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Zirkulazio Araudi Orokorra onartzeko dena11.

1.taula. Indarrean den erreferentziazko arloko araudia.
8
9
10
11

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-d68-2000.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11722
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-1826
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514
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Aurreko ataletan azaldu den moduan, Gipuzkoako lurraldean idazten diren ordenantzek errespetatu egin beharko
dituzte goragoko mailako araudiak, nahiz balizko murriztaileagoak edo indarrean dagoen araudian jaso gabeak
formulatu ahal izango dituzten.
Taulak araudi garrantzitsuaren azken argitalpen osoak erakusten ditu. Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta
Bide Segurtasunari buruzko Legearen kasuan (aurrerantzean TL), aipatu beharrekoa da ezen 2014ko apirilean TLren
aldaketa bat argitaratu zela, zikloak aipatzen dituzten alderdi batzuk jasoz horretan. Zehazki, ordenantzen kasuan
garrantzitsua da 16 urtez azpikoentzat kaskoa erabiltzeko derrigortasuna jaso dela, bizikletak erretiratzeko kasuistikarekin
batera (berriro ere, araudia bizikletetara mugatzen da, ez baitu “ziklo” terminoa erabiltzen).
Azken urteotan, txirrindulari elkarteek (ConBici-k ordezkatuta) eta udalek (FEMP, Red de Ciudades por la Bicicleta)
ahalegin handia egin dute hiri barruko txirrindularitzaren beharrei egokitutako Zirkulazio Araudi Orokorraren (aurrerantzean ZAO) aldaketa bat lortzeko. Aldaketa hori 2014ko TLren aldaketa baino lehen argitaratzeko puntuan egon
zen, baina gobernu aldaketa gertatu zela eta ez zen azkenean gauzatu. Trafiko Zuzendaritza Nagusiak TLren aldaketa
abiatu du; horrenbestez, geroratu egingo da ZAOren aldaketa. Une honetan, oraindik ez dakigu ZAO noiz aldatuko
den. Alabaina, egoera horrek ez die ez kontzeptu ez printzipio nagusiei eragiten, horiek ez baitaude indarrean den
araudiaren mende.

2.5

IZENDEGIA

Araudian erabiltzen diren terminoen definizioa oso-oso garrantzitsua da. Araudiaren interpretazio eta aplikazio praktikoa
definizio horiek diotenaren eta onartzen dutenaren araberakoa izango da. Txosten honetan zehar izango da aukerarik,
definizio horietako zenbait berrikusi eta baloratu ahal izateko. Atal honetan, bizikleta bideei eta zikloei buruzkoak nabarmenduko ditugu.

2.5.1		

Bizikleta bideak

Hizkuntza komuna ezartzera begira, ikus dezagun Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari
buruzko Legeak zer aukera ematen dizkigun:

TL – I. ERANSKINA. OINARRIZKO KONTZEPTUAK

74

Bizikleta bideak. Zikloak ibiltzeko berariaz egokitutako bidea, seinale horizontal eta bertikal bereziez
seinaleztatua, eta ibilgailu horiek segurtasunez igarotzeko adinako zabalera duena.

75

Bizikleta erreia. Galtzadaren ondotik, noranzko bakarrean nahiz bietan doan bizikleta bidea.

76

Bizikleta errei babestua. Galtzadatik eta espaloitik fisikoki bereizita egoteko, alboetan elementu batzuk
jarrita dituen bizikleta erreia.

77

Bizikleta espaloia. Espaloi gainean kokatutako bizikleta bide seinaleztatua.

78

Bizikleta pista. Ibilgailu motordunen zirkulaziotik bereizita dagoen bizikleta bidea, errepideenaz bestelako
ibilbidea duena.

79

Ziklo bidexka. Oinezkoentzako eta zikloentzako bidea, ibilgailu motordunen zirkulaziotik bereizia, eta
eremu zabaletatik, parkeetatik, lorategietatik edo basoetatik igarotzen dena.

2. taula. Bizikleta bide moten izenak. Iturria: TLren I. eranskina.
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2.5.2		

2. BIZIKLETA BIDEZKO MUGIKORTASUNAREN ARAUKETA

Zikloak

Printzipio gidarietan zehaztuko den moduan, bizikleta ibilgailua da. Gainera, “bizikleta” ziklo mota bat besterik ez da,
baina dokumentu honetan proposatzen diren erregulazioetako asko ziklo guztiei aplikatu ahal izango zaizkie. Horregatik,
bereziki zaindu dira bizikleta eta zikloei buruzko aipamenak, bai definizio hauen bai lege testuetan egiten diren aipamenen
arabera.
Arloko araudian jasotako definizioak honakoak dira:
TL – I. ERANSKINA. OINARRIZKO KONTZEPTUAK

6

Ibilgailua. 2. artikuluan aipatzen diren bide edo lurretan zirkulatzeko balio duen gailua*.

7

Zikloa. Gutxienez bi gurpil dituen ibilgailua, eta ibilgailuan dauden pertsonen muskulu-energiaren bidez
bakarrik edo nagusiki bultzatzen dena, batez ere pedalei eraginez.
Ziklo elektrikoak ere sartzen dira definizio honetan.

8

Bizikleta. Bi gurpil dituen zikloa.

*Bide edo lur publikoei buruz ari da, erabiltzaile komunitate zehaztugabe batek erabiltzen dituen erabilera
komuneko edo pribatukoei buruz.

3. taula. Bizikleta eta bestelako zikloei buruzko izendegia. Iturria: TLren I. eranskina.

Gizarteratzearen ikuspegitik, bakarrik “bizikleta” hitza erabili beharrean “ziklo” hitza erabiltzeak garrantzi berezia
izango du. Desgaitasunen bat edo behar espezifikoak dauzkaten pertsonek erabiltzen dituzten zikloak mota jakin
batekoak izan daitezke: tandemak, trizikloak, ziklo etzanak, edo ziklo egokituak, adibidez handbikeak edo eskuen
indarrez eragiten zaien zikloak. “Ziklo” terminoa erabiltzean balizko horiek guztiak biltzen dira, gurpil biko bizikleta
tradizionalak erabiltzen ez dituzten ziklistetako asko baztertu gabe alegia. Horri dagokionez, gogoratu beharrekoa da
TLk, udalerrien eskumenei buruzko artikuluan (7.b artikulua, TL), eta hiri barneko bideak arautzeari dagokionez, zehazten
duela ezen bereziki aintzat hartu beharko dituztela “desgaitasun baten ondorioz mugikortasuna urrituta duten eta
ibilgailuak erabiltzen dituzten pertsonen premiak, pertsona horiek gizarteratzen laguntzeko”.

Ohar teknikoa: Mugikortasun urritua duten erabiltzaileek erabiltzen dituzten zikloei, txirrindulari horien premiei eta bizikleta
bidezko mugikortasun gizarteratzailearen beste alderdi batzuei
buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, Erresuma Batuan
bada gaiari buruzko ezagutza sortzen eta zabaltzen ari den eta
txirrindulari horiei ikusgarritasuna ematen ari zaien elkarte bat,
“Wheels for Wellbeing” 12 izenekoa. Espainian, Área Adaptada 13
elkartea kolektibo horrentzako gizarteratze jarduerak ari da
antolatzen.

12
13

http://wheelsforwellbeing.org.uk/
http://www.areadaptada.org/index_cast.php

BIZIKLETA BIDEZKO MUGIKORTASUNA UDAL
ORDENANTZETAN JASOTZEKO GOMENDIO TEKNIKOAK

13

3. PRINTZIPIO GIDARIAK

Printzipio gidariak arau elementu baten erredakzioa gidatzen duten kontzeptuak dira; kasu honetan, ordenantza bat
izango genuke arau elementu hori. Printzipioak arauen hitzaurrean jaso daitezke, testuak inspirazio dituen alderdiak
adierazteko.
Printzipio horiek izugarri garrantzitsuak dira. Edozein proiekturen helburuak finkatzea bezala da, norabide bat ezarri
behar da. Eta norabide horrek proiektuarekin zerikusia duen guztia gidatzen du. Proiektua ordenantza bat bada, arauko
artikulu bakoitzeko esaldi bakoitzeko hitz bakoitzak jarraitu egin behar ditu printzipio horiek.
Horregatik, zeharo garrantzitsua da, halaber, printzipio horiek eta udalaren printzipioak bat etortzea. Eta, behar izanez
gero, ordenantzaren erredakzio edo erreforma ororen abiapuntua izan behar dute.
Printzipioak biztanleria osoaren onerako daude pentsatuta, araudia aplikagarri izango den bitartean biziko diren etorkizuneko belaunaldiak ere kontuan hartuta. Bizikleta bidezko mugikortasunari lotutako printzipioen abiapuntuak osasun
eta ongizatea, ingurumena eta ekitatea dira.

3.1

MODUEN HIERARKIA: OINEZKOAK LEHENIK, TXIRRINDULARIAK GERO

Joan-etorri laburren kasuan oinez joateko aukerak lehena izan beharko luke mugikortasunaren kudeaketan. Oinez joatea
da garraio modurik unibertsalena eta, horrenbestez, biztanleria guztiarentzat bermatu beharko litzateke. Mugikortasun
urritua duten pertsonentzat, oinezkoen esparru beretan eta irisgarritasun baldintza egokietan desplazatzeko aukera
lehentasun erabatekoa da.
Bizikletak pertsonen mugikortasunaren irismenaren erradioa zabaltzea ahalbidetzen du, eta kasu askotan beharrezko
joan-etorri guztiak ahalbide ditzake hiri txiki edo ertainetan. Are gehiago, hiriguneen arteko lotura-ibilbideetan duen
potentziala agerian ari da geratzen, betiere distantziak eta baldintzak egokiak badira, edota bizikleta – garraio publiko
arteko intermodalitaterako formulak badaude.
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Hiri esparruetan, mugikortasun forma irisgarri, unibertsal eta merkeenak diren bi horien ondotik garraio publiko kolektiboak
datoz. Eta azkenik, mugikortasunaren hierarkian automobila, ziklomotoreak eta motozikletak izango genituzke.
Alabaina, autoak segitzen du izaten bere mugikortasunerako espazio handiena hartzen duena, inbertsio gehien daramatzana eta bultzada politiko sendoena jasotzen duena. Horrek osasunean, ongizatean, ingurumenean eta gizartean dituen
eragin kaltegarriak agerian geratzen ari direnez azterlan asko eta askoren emaitzetan, badirudi ezen, azkenean, mezua
indarrez ari dela iristen maila politikora, eta hala trantsizio baten, paradigma aldaketa baten hasieran gaude egun. Gero
eta pertsona gehiagok aukeratzen dute, eta aukeratu nahi dute, bere joan-etorriak bizikletan egin ahal izatea, eta gero
eta hiri gehiago ari dira modu horien aldeko gestio lana egiten.
Maila praktikoan, moduen hierarkiako lehentasunen aldaketa bide hierarkia bat finkatuz hasten da. Eta horretan araudiak
oso eginkizun garrantzitsua du. Jasaten dituzten erabileren arabera sailkatu beharko lirateke hiriko bideak, edo era
adostu batean ematen zaizkien erabileren arabera bestela. Normalean, hiri inguruetan, bideetatik % 30 baino gutxiagok
trafiko motordun gehiena hartzen du. Beste guztia egoitza erabilerak, sozialak edo komertzialak lehentasunezkoak diren
bideak dira. Bideak erabileraren arabera sailkatzeak abiaduraren kudeaketa dakar berekin. Are gehiago, badira hirigune
osoan 30 km/h abiadura-muga ezarri duten hiriak; ez dago hori galarazten duen ezer. Horrelakoetan, zaindu egin behar
da abiadura mugatze hori eraginkorra izatea, ingurune eraikiaren diseinuarekiko egokia alegia.
Bideko erabiltzaileen artean gerta daitezkeen talken larritasuna, besteak beste, erabiltzaile horiek daramatzaten abiaduren arteko aldearen eta ibilgailuen (ibilgailuan baldin badoaz) masen araberakoa da. Oinezkoak edo bizikletak hartzen
baditugu kontuan, horien erabiltzaileek bere gorputza erabiltzen baitute joan-etorrietarako, horien inguruan beste ibilgailuek daramaten abiadura erabakigarria da bai arriskua minimizatzeko bai eta, mugikortasuna bakarrik ez, baizik
eta espazio publikoan beste edozein praktika eta interakzio sozial ahalbidetzeko ere, haurrek jolas egin ahal izatea
esaterako.
Printzipio gidari honek araudian dituen inplikazio garrantzitsuak:
•

Espazio publikoan oinezkoen erabilerak izango duen lehentasuna araudian jasoko da, esate baterako ezarriz
bizikletek saihestu egin beharko dutela oinezkoek erabiltzeko gordetako espazioak erabiltzea, batez ere espazio
horiek bidearen zati bat (espaloiak) besterik ez direnean.

•

Bide hierarkiaren definizioaren esparruan, lehentasunezko erabilera batzuk zehaztuko dira bide sareko zona
edota alderdietan, betiere bide mota bakoitzeko baldintzekiko koherentziaz. Horrela, 30 km/h abiadura-muga
edo txikiagoa duten bideak egokiak izango dira bizikletek eta beste ibilgailu batzuek batera erabili ahal izan
ditzaten; eta zona horiek printzipio hauen arabera arautu ahal izango dira.

3.2

BIZIKLETA HIRI BARNEKO MUGIKORTASUNERAKO IBILGAILUA DA

Bizikleta ibilgailua dela jasotzen du arloko araudiak. Horren ondorioz, ibilgailuentzat diren espazioetan erabili behar da
bizikleta. Espazio horiek, normalean, galtzadak dira.
Gainera, hiri barneko mugikortasunerako ibilgailua da eta, beraz, beste edozeinek bezala eskubidea du bide publikoa
erabiltzeko (are eskubide handiagoa ere, hirugarren printzipio gidarian ikusiko dugun bezala). Mugikortasunaren paradigma aldaketa jada aipatuan, ekin behar zaion kontu konplexu bat bizikletaren estatusaren normalizazioa da. Gaur
egun, bizikletari oraindik ez zaio mugikortasuneko beste aukera bat irizten erabat eta, horrenbestez, ez da mugikortasun
pribatuko beste modu batzuk bezala gestionatzen, eta ez zaio (normalean motordunak diren) beste horietara bideratzen
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direnen pareko bitartekorik eskaintzen.
Alabaina, egia da ibilgailu gisa berezitasun batzuk dauzkala beste ibilgailuekiko. Eta ibilgailuen arteko desberdintasunen
mendean egongo da horiek espazioak oinarrizko segurtasun baldintzetan eta elkarrekiko egokitzapenez partekatzeko
aukera. Ohiko bizikleta bidezko mugikortasunaren berezitasunen artean (bizikleta elektrikoaren kasuan badira alde batzuk)
honakoak dauzkagu:
•
•
•
•
•

Hiri esparruko batez besteko abiadura 12-15 km/h ingurukoa;
Hasierako abiadura txikia edo abio progresiboa;
Ibilgailu arina;
Espazio kontsumo txikia;
Pertsonak bere gorputza jartzen du bizikleta erabiltzen duenean (ez dauka automobilek duten espazio itxiak eman
dezakeen babesa);
Txirrindularia edozein unetan jaits daiteke bere ibilgailutik, eta oinezko bihurtu.

•

Printzipio gidari honek araudian dituen deribazio garrantzitsuak:
•

Bizikletak zirkulatzeko espazioa, hau da, bizikletek erabili behar duten zatia ibilgailuek erabiltzeko espazioa
izango da, galtzada alegia. Galtzadaren eta espaloiaren artean bereizketarik ez dagoen bideetan (batzuetan
plataforma bakarreko esaten zaie), bizikletek espazioa partekatu beharko dute, beti oinezkoari emanez lehentasuna, nahiz lehentasuna izango duten erabilera berezikoak edo mugikortasun urrituko pertsonek erabiltzekoak
ez diren beste ibilgailu guztien aurrean.

•

Bizikleta bidezko mugikortasuna beste mugikortasun aukera guztiekiko seriotasun berberarekin ikusi behar da,
zeren eta txirrindulariak ere eskubidea baitu bere joan-etorrietan espazio publikoa erabiltzeko.

•

Kontuan hartu behar da araudian “ibilgailu” hitza erabiltzen den bakoitzean zikloak ere sartzen direla horretan; beraz, ibilgailuentzako baldintza orokorrak zikloei ere aplikatzen zaizkie (abiadura-mugak, esate baterako).
Horregatik, zikloei buruzko aipamenak zehaztu egin beharko dira, beste ibilgailu batzuetatik, normalean
motordunetatik, bereizten dituzten ezaugarriak direla eta tratamendu berezia behar dutenean.

3.3

BIZIKLETA DITUEN ONURENGATIK SUSTATZEA

Garraio motordunaren erabilera masibo eta bereizketarik gabeak eragiten duen kaltea erakusten duten gero
eta froga zientifiko gehiago dago: airearen kutsadurak osasunean dituen ondorio larriak; autoaren abusuzko erabilerak
berekin dakartzan zarata eta bizimodu sedentario eta estres sortzailea; zirkulazio istripuen kostu sozialak; azpiegituren
hesi efektua eta horren ondoriozko lurralde zatikatzea; arazo fisikoak edo ekonomikoak dituztela-eta horrelakoak erabili
ezin dituzten pertsonen isolamendu edo diskriminazioa...
Aldi berean, oinez eta bizikletaz ibiltzearen onura erakusten duten froga asko dira jada. Onura horiek osasun indibidualean ikus ditzakegu (ariketa fisikoa eta ongizatea), kolektiboan (baliabide motordunek eragiten dutena baino inpaktu
txikiagoa besteen osasunean), ingurumenean (bitarteko kontsumo txikiagoa, espazio publikoarekin hasi eta energiaraino
iritsiz), banakako ekonomian eta tokiko ekonomian, gizarte ekitatean...
Informazio pila horiek erakusten dutenez, murriztu egin behar da ibilgailu motordun pribatuaren erabilera, eta oinez eta
bizikletaz joatea sustatu. Are gehiago, ditugun frogak aintzat hartzen baditugu, helburu sozialen, ingurumenekoen eta
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ekonomikoen aldekoago diren moduetaranzko, hots, oinez eta bizikletaz joatearen aldeko diskriminazio positiboa
ezarri beharko genuke. Dena den, politika publikoak oraindik ez dira mugikortasun aukera horiek behar beste sustatzen
ari. Borondate politikoaz gain, badira hiriak habitagarriago egin ditzakeen mugikortasun bateranzko trantsizioa agian
oztopatzen ari diren beste gai estruktural batzuk. Araudia oso motel ari da aldatzen, eta aldi berean horrek bridatu egiten
du mendeko dituen beste prozesuek, hots, plangintzak eta kudeaketak, aldatzeko duten gaitasuna. Legeak onartzen ez
duenak ezin du aurrera egin, ezen bestela legez kanpo jarduten ariko gara. Horregatik, ordenantzak idaztea funtsezkoa
da, erronka izateaz gain inolaz ere, zeren eta aldaketarako motorra izan baitaiteke hirietako benetako premiak erakustean.
Baina dagoen goragoko mailako araudiak ezartzen dituen mugak ere kontuan hartu behar ditu, aurreko kapituluan ikusi
dugun moduan.
Bizikletaren aldeko diskriminazio positiboak, gainera, eragin sinergikoak ditu beste garraio modu onuragarri batzuekiko,
esaterako garraio publikoarekiko. Bizikleta eta garraio publikoa konbinatzen dituzten ibilbide intermodalek autoz egiten
diren ibilbideak ordezka ditzakete. Baina hori ez da bizikletak eragiten duen efektu sinergiko bakarra. Horretaz gain,
bizikletaren presentzia gero eta handiagoak lagundu egiten du beste erabiltzaileak (beste txirrindulari batzuk barne) era
seguru eta lasaiagoan mugi daitezen, istripu gutxiago eta larritasun apalekoagoak izan daitezen lortuz horrela.
Printzipio gidari honek araudian dituen deribazio garrantzitsuak:
•

Froga zientifikoak autoaren erabilera murriztearen eta oinez eta bizikletaz joatea sustatzearen aldeko erabaki
politikoaren sostengu dira. Araudiak kontuan hartu behar ditu ebidentziak.

•

Bizikletak lagundu egiten du gure hiriak behar beste habitagarriak ez izatea eragiten duten alderdietako asko
hobetzen. Ordenantzetan, bizikletak ez du soilik bizikleta bidezko mugikortasunari eskainitako ataletan agertu
behar, baizik eta baita sinergiak sortzen dituzten bestelako guztietan ere.
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4. ARAUDIA BIZIKLETAREN SISTEMA INTEGRALEAN

Dirudienez, mota desberdinetako politika publiko “sorta” deituen eragina mota jakin baten alde egitera baino urrunago
iristen da (Buehler, Gotschi & Winters, 2016). Behar-beharrezkoa da bizikleta sustatzeko neurriak taldean, multzoan
inplementatzea, hain zuzen sinergiak sortu ahal izan daitezen. Eta horrek esan nahi du plangintzarako tresnek ez dituztela
bakarrik azpiegiturak hartu behar aintzat, baizik eta baita bizikleta bidezko mugikortasunarekin lotutako bestelako
alderdiak ere.
Ondoko grafikoan bizikletaren politika integralerako eredu bat proposatzen da, alderdi garrantzitsu guztiak kontuan
harturik.

ARAUDIA

AZPIEGITURAK

KOMUNIKAZIOA

KULTUR
MUGIMENDUAK

BIZIKLETAREN
BIDEZKO
MUGIKORTASUNA

PARTE HARTZEA

PLANGINTZA

HEZIKETA ETA
GAITASUNA

1. irudia. Bizikleta bidezko mugikortasun politika integralaren elementuak. Iturria: Anaya eta Cebollada (2017).
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4. ARAUDIA BIZIKLETAREN SISTEMA
INTEGRALEAN

Alderdi horietako bakoitzak bere espazioa eduki behar du analisiak eta proposamen espezifikoak egiten diren estrategia
eta plangintzarako tresnetan.
Atal honetan azpimarratu egingo ditugu bizikletaren politika integraleko alderdiak, hots, ordenantza baten ezarpena,
politika integralaren alderditzat ulertuta eta beste neurri batzuekin batera aplikaturik, ahalik eta arrakastatsuena izan
dadin garrantzitsuak direnak.

4.1

PARTAIDETZA

Bizikletaren Udal Gidaliburuan (Sanz Alduan & Gonzalez Baragaña, 2015)14 deskribatzen den moduan, bizikletaren politiken
arrakastak hiru hanka dauzka, edo ezinbesteko hiru bektore: arduradun politikoak, teknikariak eta herritarrak. Ondorioz,
izugarri garrantzitsua da hiru bektore horiek elkartu eta hitz egin ahal izango duten organoak eta foroak sortzea. Onurak
denentzat izango baitira. Partaidetzarako organo horiek espektro zabalekoak izan daitezke, Agenda 21 deituen antzera
esaterako, eta horietan bereziki bizikletaren, oinezkoen eta bizikletaren, edo mugikortasun iraunkorraren gaia jorratzeko
zein gai espezifikoetarako lantalde edo batzordeak egon daitezke. Toki mailako adibidea genuke, esaterako, Donostiako
Udalaren Mugikortasuneko Kontseilu Sektoriala15, 2000ko urtean sortua eta 2015eko araudia indarrean daukana bera16.
2008ko urteaz geroztik Gipuzkoako Bizikletaren Kontseilua dago, Gipuzkoako esparruan bizikletari eskainitako partaidetzarako organoa; horren araudia irailaren 9ko 70/2008 Foru Dekretuak onartu zuen17. Dekretu horren arabera,
Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren18 eginkizunen artean daude honakoak:
5. artikulua. Eginkizunak
2. Aurrekoez gain, Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluak beste eginkizun hauek izango ditu, dagokion jardute eremuaren barruan:
a) Proposamenak egitea bizikletako mugikortasunarekin zerikusirik duten arautegi aurreproiektuei, planei
eta proiektuei buruz.
e) Egoki deritzon neurriak proposatzea garapen iraunkorrari buruz, ingurumenari buruz, partaidetzari buruz
eta bizikletako mugikortasunari buruz nazioartean eta Europan dauden erabakiak hobeto betetzeko, eta, oro
bat, egun dauden arautegiak eta programak berrikustea eta arautegi eta programa horiek eraginkorragoak
izan daitezen hobekuntzak proposatzea.
Adibidez, Bizikletaren Kontseiluaren eginkizuna da dokumentuak prestatzeko lanaren jarraipena egitea, toki mailan
bizikletaren arauketa lantzeko gida honi dagokionez.
Bizikletaren Udal Gidaliburuak (2015: 31.–33. or.) gomendioak eskaintzen ditu bizikletaren alorreko partaidetzaren inguruan.
Udalek erregelamendu aipatu horiek eta kontsulta eta aholkularitza organo horien funtzionamenduaren historikoa ere
(saioetako dokumentazioa) balia ditzakete, inspirazio iturritzat, bizikleta bidezko mugikortasuna barnean hartzen duten
materietarako

4.2

BESTE ARAUDI GARRANTZITSU BATZUK

Mugikortasunari buruzko araudiaz gain (sarrerako kapituluan aipatutako arauak), bizikleta bidezko zirkulazioaren kasuan
garrantzitsuak ditugu hirigintzari buruzko araudia eta irisgarritasunari buruzkoa, Bizikletaren Udal Gidaliburuak ongi
gogoratzen duen moduan (Sanz Alduan & Gonzalez Baragaña, 2015:p.58).

14
15
16
17
18

http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/documents/62561/0/Udal+gidaliburua_eus
https://www.donostia.eus/info/ciudadano/part_ciudadana.nsf/vowebContenidosId/NT0000096A?OpenDocument&idioma=e
us&id=&cat=Consejos%20asesores&subcat=Consejos%20Sectoriales&doc=D
http://www.donostia.eus/info/ciudadano/part_ciudadana.nsf/voWebContenidosId/F3647250CBDAEB59C1257E58004D361F
/$file/Mugikortasun%20Kontseilua%20Araudia%202015.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0000875e.pdf
http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/eu/bizikletaren-kontseilua
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Lurralde eta hirigintzako legedia garatu eta planifikatzeko, Gidaliburuak berak gaiari buruzko atal batzuk eskaintzen
ditu.
Irisgarritasunari dagokionez, Euskadiko legedira jo behar da, zehazki apirilaren 11ko 68/2000 Dekretura, hiri inguruneen,
espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazio sistemen irisgarritasun baldintzei buruzko arau teknikoak
onartzen dituenera19. Arau horren osagarri estatu mailako araudia etorri zen, espazio publiko hiritartuetara iristeko eta
espazio horiek erabiltzeko irisgarritasun eta bereizkeriarik ezerako baldintzen dokumentu teknikoa garatzeko VIV/561/2010
Agindua, otsailaren 1ekoa, argitaratu zutenean20. Agindu horrek badu bizikletak igarotzeko gordetako erreiei buruzko
artikulu bat (561. AG., VIII. KAP., 38. art.):
1. Bizikletak igarotzeko gordetako erreiek bere trazatu propioa izango dute espazio publiko urbanizatuetan, betiere
behar bezala seinaleztatuta eta oinezkoen ibilbidetik bereizia.
2. Horien trazadurak errespetatu egingo du oinezkoentzako ibilbide irisgarria, ibilgailuentzako ibilbidearekiko gurutzatzea
osatzen duten elementu guztietan.
3. Espaloian zehar doazen bizikletak igarotzeko gordetako erreiak ez dira inoiz ere sartuko oinezkoentzako ibilbide
irisgarrian, eta ez dute etengo azken honetatik pertsonak erabiltzeko diren hiri altzari edo instalazioetarako sarrera.
Horretarako, errei horiek espaloiaren kanpoaldeko mugatik ahalik eta hurbilen jarriko dira, saihestuz betiere espaloiaren
mailan dauden oinezkoak igarotzeko ibilbideekin gurutzatzea, eta oinezkoak igarotzeko lehentasuna mantenduz
uneoro.
Euskadiko lurraldean aplikagarriak diren irisgarritasun irizpide teknikoak Euskadiko Autonomia Erkidegoan irisgarritasunaren arloan indarrean dagoen araudi teknikoaren aplikazio gidan aurki daitezke (2012ko uztaila)21.
Azkenik, 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua dugu, desgaitasuna duten pertsonen eskubideen Lege Orokorraren Testu
Bategina; horren garrantzia zera da, 2017ko abendurako ezartzen duela espazio publikoa irisgarria izateko obligazioa.

4.3

PLANGINTZA

Gipuzkoako Lurralde Historikoaren eskalan bada bizikleta bideen foru sarearen plangintza egiteko tresna bat. Gipuzkoako
Bizikleta Bideen Foru Arauak (2007) Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana prestatzea jasotzen zuen;
plan hori 2013an onartu zen22.
Oro har, eta tokiko eskalan bereziki, plangintza-tresnek norabide biko harremana dute ordenantzekin:
•

Planak idazten diren bitartean kontuan hartu behar da bizikleta bidezko zirkulazioaren arloko tokiko araudia zertan
den. Bizikleta bidezko mugikortasunerako planek ordenantzak idaztea edo aldatzea proposa dezakete, tokiko araudia
planteatzen diren beste ekintzetara egokitzearren.

•

Ordenantzak idazteari dagokionez, garrantzitsua da udalerrian bizikleta bidezko mugikortasunak duen egoeraren eta
dauden plan eta helburuen kontzientzia izatea. Horregatik, bizikleta bidezko mugikortasunaren diagnostikoa egitea
komeni da, ordenantzak idazteko edo aldatzeko prestakuntza gisa. Diagnostiko hori bizikleta plan baten parte izan
daiteke, edo udalaren plangintza-tresnak edo txostenak gaurkotzeko balio dezake.

Azken batean plangintza-tresnek, bere erredakzioan bertan, kontuan hartu behar dituzte arau tresnak, baina bitarteko
horiek biek elkarrekin koordinatu behar dute, eta koherentziaren bidetik aurrera egin, paraleloan.
Planek bizikletaren politika integralaren alderdi guztien deskripzioa jasotzen dute, eta bide-orri gisa funtzionatu behar
duten tresnak dira. Horretarako, etengabe ebaluatu eta berritu beharko dira, partaidetza-prozesu garrantzitsuez egin
jarraipenaren bidez.
19
20
21
22

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-d68-2000.html
http://sid.usal.es/leyes/discapacidad/15121/3-1-6/orden-viv-561-2010-de-1-de-febrero-por-la-que-se-desarrolla-eldocumento-tecnico-de-condiciones-basicas-de-accesibilidad-y-no-discriminacion-para-el-a.aspx
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cvpa_normativa/eu_ncvpa/adjuntos/guia_normativa_cvpa_2015.pdf
http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/eu/bidegorrien-plana
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GIDALERRO TEKNIKOAK

Ordenantza batek bidearen erabiltzaileentzako portaera kode bat ematea izan behar du helburu. Alabaina, ordenantzak
sarritan gidaliburu tekniko gisa erabiltzen dira, bizikletarako azpiegiturak eta seinaleztapenak diseinatzeko jarraibideak
emanez horietan. Horren arrazoia arloko araudiak horrelako tresna teknikorik ez ematea izan daiteke. Baina mugikortasunari buruzko ordenantza bat ez da horrelako jarraibideentzako lekua. Ordenantzak gidalerro tekniko batzuk baliatzea
eskatzen badu eta gidalerro horiek ez badaude indarrean den arloko araudian jasota, gidalerro horiek publiko eta irisgarri
egin behar dira, beste bitarteko batzuk baliatuta, bai plangintza-tresnen bidez izan bai kasuan aplika daitezkeen eskuliburu
teknikoen bidez izan.
Beste arrazoi bat ere bada udal eskalan bizikletarako azpiegituren diseinu eta seinaleztapenerako irizpideei buruzko
gomendio edo araurik ez emateko; izan ere, horrelako irizpideak homogeneizatu beharko lirateke, ahalik eta administrazio
mailarik gorenean. Horrela, txirrindulariek ez dute une bakoitzean dauden udalerriko arauen gaineko dokumentazio
lanetan aritu beharko. Udal mailako gidalerro teknikoak jorratu beharra saihesteko, lurralde maila handiagoko iturrietara
jo daiteke.
ZAOren I. Eranskinak jasotzen duen seinaleztapen indizeaz gain, Gipuzkoako lurraldeko bizikleta bidezko zirkulazioaren
arloko gidalerro teknikoetarako ondoko iturriak dauzkagu:
•

GBBFA - Gipuzkoako Bizikleta Bideen Foru Araua: arau honek seinaleztapen, sekzio mota eta diseinu profilei eskainitako zenbait eranskin dauzka. Gogoratu horiek bakar-bakarrik bizikleta bideen foru sareari aplikatzen zaizkiola.

•

Gipuzkoako herri arteko bizikleta bideen seinaleztapenerako gomendioak (Girder Ingenieros SL, 2014): Ongi osatutako
eskuliburu honek egun dagoen araudia eta Gipuzkoako Bizikleta Bideen Eskuliburua ditu iturri, baina hiriarteko
bideetara mugatzen da.

•

Gipuzkoako bizikleta bideen eskuliburua. Plangintza eta proiekturako gomendioak (Sanz Alduan et al., 2006): eskuliburu honek hiri barnea zein hiritik kanpoko eremua hartzen ditu. Eskuliburuak gomendio sorta zabal eta zehatza
eskaintzen du, bizikleta bideak planifikatu eta proiektatzera begira.

Horiexek dira Gipuzkoako udalerriek bizikleta bidezko mugikortasunaren esparruan bere gaitasun teknikoak garatzeko,
edota bizikleta azpiegituren plangintza, proiektu edo kudeaketa ardurak ematen dizkieten hirugarrenen gaitasunak
ikuskatzeko, oinarri har ditzaketen iturri hurbilen eta bere errealitateei egokituenak.

4.5

KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA

Araudi berriaren onarpenarekin batera komunikazio neurriak jaso behar dira, herritarrei dituzten eskubide eta erantzukizunen
berri ematearren.
Oro har, bizikleta bidezko mugikortasunaren arloko komunikazioak zenbait alderdi hartu behar ditu aintzat, hala nola:
bizikletaren erabilerari buruz eskura dagoen informazioa, txirrindulari profilak eta txirrindulari aniztasuna, komunikazio
horren parte diren eragileak, eta mezua emateko eta jasotzeko testuinguru desberdinak (Anaya, 2016).
Zehazki, ordenantzei dagokienez, printzipio gidarietako indar ideiak eta artikuluetako edukiak erabiltzea gomendatzen
da, herritarrei, hots, bidearen erabiltzaile guztiei zuzendutako dibulgazioko eta gizalegez jardutea bultzatzeko kanpainak
egiteko, betiere elkarrekiko errespetua eta espazio publikoetako elkarbizitza sustatuz.
Talde jakin batzuei bideratutako kanpainak ere egin daitezke, esaterako gidari, txirrindulari, eskola eta abarri zuzenduak.
Eta barne kanpainak ere bai, esaterako udaltzainek lehen eskutik ezagut ditzaten ordenantzetan jasotako edukiak
(hurrengo atala ikusi).
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ZAINTZA

Ordenantzen erabilgarritasunari dagokionez, segurtasun indarrak oso eragile garrantzitsua dira. Horien mendean dago
araudiaren aplikazioa proportzionala izatea eta dituen printzipioekiko koherentziaz interpretatzea.
Udaltzainek ordenantzen gaineko zaintza lana egin eta, behar denean, zigorrak jarriko dituzte. Horregatik, ezinbestekoa
da horiek informatuta edukitzea eta bizikletari buruzko ordenantzak idazteko edo aldatzeko prozesuan parte hartzea,
eta, behar izanez gero, baita horiei gaiari buruzko lansaio espezifikoak eskaintzea ere.
Ordenantzaren eraginen jarraipen eraginkor baterako, zaintza lanen aldizkako ebaluazioak egitea komeni da, eta
segurtasun indarrekiko informazio trukea mantentzea. Izan ere horrela baloratu ahal izango da bizikletaren politikaren
alderdiren baten inplementazioan ordenantzaren osagarri izango den doikuntzarik egin behar den, edo ordenantzaren
artikuluren bat berrikusi beharko ote litzatekeen.
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5. BIZIKLETA BIDEZKO MUGIKORTASUNAREN TOKI
ARAUKETARAKO ELEMENTU TEMATIKOAK

Ondoren, ordenantza batean arautu behar diren alderdiak aurkezten dira, atalka banatuta. Alderdi horiek ordenantzako
artikulu edota tituluetan sartzea arauari eman nahi zaion egituraren mendean egongo da, edo abiatzeko unean dugun
egituraren mendean, aldaketa baten kasuan baldin bada.
Ageri diren arauaren egitura dena dela, ondoren datozenak dira Gipuzkoako tokiko zirkulazioaren arauketan bizikleta bidezko
mugikortasuna txertatzeko proposatzen diren elementuak.
Oinezko mugikortasunari buruzko hasierako atal bat ere jasotzen da, horrek ere garrantzi handia baitu bide hierarkian,
dagokion printzipio gidarian jasota geratu den moduan.

5.1

OINEZKOEN MUGIKORTASUNA

Arloko araudia bakar-bakarrik zirkulazioaz aritzen bada ere, garrantzitsua da gogoratzea oinezkoek espazio publikoa
erabiltzen dutenean ez dutela soilik mugitzeko egiten, baizik eta baita jarduera sozialetan, laketekoetan, aisiakoetan
(paseatzea kasu), osasun, adierazpen edo komertziokoetan aritzeko ere (Gonzalez Baragaña & Etxeberria Bereziartua,
2011). Bide publikoetan, mugikortasun motordunaren erabilerak behar duen espazioari eman zaio lehentasuna, eta
ez soilik unibertsalen eta irisgarriena den oinezkoen mugikortasunaren funtzioen kaltean, baizik eta baita beste funtzio
batzuen kaltean ere, egotearenean kasu (Sanz et al., 2016).
Arloko araudian oinezko mugikortasunari eman tratamenduari dagokionez, esan behar ezen Trafikoari buruzko Legean
oinezkoen zirkulazioari eskainitako atala artikulu bakarra dela, “Beste zirkulazio arau batzuk” izeneko kapituluan zehazki
(49. artikulua, TL); Zirkulazio Araudi Orokorrak, aldiz, kapitulu espezifiko bat garatzen du oinezkoei dagokienez, 5 artikuluz
guztira (121.-125. artikuluak, ZAO).
Arauketa edo erregulazio horien aurrean, ordenantzak arloko araudia gogoratzeko moduak erabil ditzake edo, besterik
gabe, balizko horiek aipatzeke utzi. Hurrengo apartatuetan deskribatzen den moduan, ibilgailu motordunen zirkulazioa
erraztera nabarmen bideratutako arauketak dira: hala, galtzadatik ibili beharrean diren oinezkoei araudiak galdatzen die
“premiarik gabe zirkulazioa ez oztopatzeko” moduan ibiltzea (122.5 artikulua, ZAO), egiaz galtzadatik ibili behar horren
eragilea segurtasunez ibili ahal izateko oinezkoentzako zonarik ez egotea denean. Espazio publikoan egoteko aukera
ere ez da kontuan hartzen espaloietan geratzea galarazten duten arauak ezartzen direnean (“baldin eta oinezkoentzako
pasagune bat zeharkatzeko edo ibilgailuaren batera igotzeko nahitaezkoa ez bada”, 121. 3 artikulua, ZAO). Dirudienez,
oinezkoak espazio publikoan duen helburu bakarra ibiltzea da, horrelako tratamendua ematen zaio behintzat, eta espaloietan eraman behar dituen norabideak ezartzen zaizkio. Argi eta garbi, arloko araudiak oinezkoen mugikortasunaren
gaineko birplanteamendua egin beharko luke, bere printzipio gidariak aldatuta.
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5.1.1		
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Oinezkoaren definizioa

Arloko araudiaren arabera, “gidari izan gabe, bide edo lursailetatik oinez dabilen pertsona” da oinezkoa (I.4 eranskina,
TL). Bizikleten zirkulazioaren ondorioetarako, “ziklo bat oinez gidatzen dutenak” ere jasotzen dituen oinezkoaren
definizioaren zatia garrantzitsua izango da halaber, 5.6.2. “Txirrindularia oinezko bihurtzea” atalean aipatuko dugun
bezala.

5.1.2		

Oinezkoen zirkulazio orokorra

Arau orokor gisa, Araudiak ezartzen duenaren indarrez oinezkoek oinezkoentzako zonatik ibili behar dute (121.1 artikulua,
ZAO). Oinezkoentzako gunea, berriz, “oinezkoentzat erreserbatuta dagoen bide eremua da, goratua edo beste era batez
mugatua. Definizio honen barruan sartzen dira espaloia, nasa eta pasealekua” (I.59 eranskina, TL).
Arau orokorreko salbuespenek oinezkoentzako zonarik ez egotea edo horietan ibiltzerik ez egotea aipatzen dute,
horrelako egoeretan onartzen baita bazterbideak erabiltzea, edota galtzada bera ere bazterbiderik ez badago edo
bertatik ibiltzerik ez badago. Horrelako egoerak herriz kanpo gerta daitezke sarrien, eta horrelako kasuetan kontu handiz
ibiliko dira oinezkoak bazterbidetik edo galtzadatik doazenean, eta ezkerreko aldetik oro har (ikusgarritasun arrazoiak),
nahiz eskuinetik ere joan ahal izango diren seguruago iritziz gero (122. artikulua, ZAO). Gauean, bazterbideetatik edo
galtzadetatik doazen oinezkoek argia islatzen duen elementuren bat eraman beharko dute (123. artikulua, ZAO).

5.1.3		

Oinezko kaleak edo bideak

Ordenantza batzuek oinezkoentzat gordetako bideak sortzea jasotzen dute, ibilgailuei (zikloak ibilgailuen artean egon
daitezke) sarrera galaraziz edo mugatuz horietan. Araudian ez dago horrelako kaleentzako izenik, nahiz oinezko kale
edo bide, oinezko eremu edo gune eta beste zenbait izen eman zaizkien. Bide horiek planteatzen duten kasuistika zail da
arloko araudian dauden definizioetan txertatzen, zeren eta oinezkoentzako zona bidearen parte bat baita, eta ez parte
osoa kasu hauetan bezala. Horregatik, ez dago argi oinezko zonaren ezaugarriak bide profil edo plataforma osoari aplika
dakizkiokeen. Oinezko zonaren ezaugarriak “oinezko kale” esaten diogun bide baten profil osoari aplikatzea aukeratzen
badugu, definizio horiek ordenantza bidez ezarri beharko dira.

5.1.4		

Oinezkoek espaloietan izan behar duten zirkulazioaren noranzkoa

ZAOren 121.3 artikuluak ezartzen badu ere oinezkoek eskuineko espaloitik ibili behar dutela bere martxa-noranzkoaren
arabera, jasotzen du, halaber, ezkerreko espaloitik baldin badabiltza pasatzen utzi behar dietela, beti, eskuinetik doazenei (hau da, ezkerreko espaloiaren noranzkoan doazenei). Ez dirudi, baina, arau horiek bat datozenik atal honetan
buru den kontzeptuarekin, oinezkoek espazio publikoa joan-etorrietarako eta beste hainbatetarako erabiltzen dutela
dioenarekin alegia. Ez dirudi, era berean, ezkerreko espaloia erabiltzeko inolako mugarik dagoenik, “eskuinetik doazenei
utzi behar diete pasatzen beti” (121.3 artikulua, ZAO) horretatik harago; zaila, inondik ere, kasuan kasuko agenteek
hori zaintzea. Artikulu berak galarazi egiten die oinezkoei espaloietan geratzea, non eta oinezkoentzako pasagune bat
zeharkatzeko edo ibilgailuren batera igotzeko ez den. Berriro ere, itxura batean oinezkoak espazio publikoan egotearen
kontzeptuarekin bat ez datorren arau bat. Izan ere horren arabera arauak galarazi egingo liguke ezagun bat agurtzeko,
ordua begiratzeko, oinetako bat lotzeko edo, besterik gabe, paisaia ikusteko geratzea.
Logikoa litzateke ordenantzak jasotzea oinezkoek oinezkoentzako zonetako edozein erabil dezaketela, bai mugitzeko bai
bertan egoteko, betiere beste oinezkoei aukera horiek eragotzi gabe noski.
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Oinezkoak igarotzeko lehentasunak

Oinezko zonetan, oinezkoek lehentasuna dute ibilgailu ororen aurrean; are gehiago, ibilgailuek galarazia dute horrelako
zonetan zirkulatzea (121.5 artikulua, ZAO).
Gainera, oinezkoek lehentasuna dute S-28 seinalearekin adierazitako egoitza edo bizitegi kaleetan, eta S-30 seinalearekin
adierazitako 30eko zonetan (159. artikulua, ZAO).

Ohar teknikoa: abiadura moderatuko bideak: Apartatu honetan
aipatzen den bezala, abiadura moderatu eta oinezkoen lehentasuneko
bi bide kategoria daude: egoitza kaleak eta 30eko zonak. Bi kategoria
horiek, horrelakotzat hartuak izan daitezen, S-28 eta S-30 seinaleekin
adierazita egon behar dute. Araudiak zehaztu egiten ditu seinale horiek instalatzen diren bideetan izango diren baldintzak (159. artikulua, ZAO):
S-28. Egoitza kalea. Lehenengo eta behin oinezkoentzat izendatu eta
berezi egokitutako zirkulazio guneak adierazten ditu. Zirkulazioko
arau berezi hauek aplikatzen dira guneotan: ibilgailuentzako gehieneko
abiadura 20 kilometro da orduko; oinezkoei eman behar diete lehentasuna
gidariek. Seinaleekin edo marrekin izendatutako tokietan baino ezingo
dira aparkatu ibilgailuak.
Oinezkoek zirkulazio gune osoa erabil dezakete. Onartuta dago eremu
horretan jolasak eta kirola egitea. Oinezkoek ez diete alferreko oztoporik
jarri behar ibilgailuetako gidariei.
S-30. 30eko zona. Lehenengo eta behin oinezkoentzat berezi egokitutako
zirkulazio guneak adierazten ditu. Ibilgailuentzako gehieneko abiadura 30
kilometro da orduko. Oinezkoek dute lehentasuna.

ZONA

30
2. irudia. Arauzko S-28 eta S-30 seinaleak, oinezkoek lehentasuna duten
eremuak mugatzekoak.
Horrelako seinaleak jartzen direnean, gogoratu behar da igarotzeko lehentasuna, bide osoan zehar, oinezkoak duela. 30 km/h edo 20 km/h abiaduramuga orokorrak aplikatzen badira, oinezkoaren lehentasuna oinezkoentzako
pasaguneetara mugatzen da (hurrengo apartatua ikusi).
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Hiriguneko muga orokorrei dagokienez, araudiak ezartzen du muga 50 km/h
abiaduran dagoela, baina udalerriek neurri murriztaileagoak ezar ditzaketenez, aukera egongo litzateke 30 km/h abiadura-muga jartzeko. Alabaina,
gogoratu behar da abiadura-mugak ez direla soilik dagokien seinalea jartzeagatik betetzen; horretaz gain, bidearen ‘ulergarritasunak’ eta diseinuak ere
muga horiek lortzera bideratuta egon behar dute.
Ordenantza batzuek “lehentasun alderantzikatuko kaleak” kategoria erabiltzen dute, normalean 20 km/h abiadura-muga duten kaleak aipatzeko,
nahiz 30 km/h muga dutenak ere izan daitezkeen. Muga orokorrez edo 2. irudian jasotako seinaleez adierazita egon daitezke. Lehentasun alderantzikatuko kaleak bereizten dituena espaloia eta galtzada maila berean egotea da, zintarririk gabe (horregatik, plataforma bakarreko oinezko kale
ere esaten zaie), baina zoladura nolabait bereizirik (testura, marrazkia
edo lauzak jartzeko modua, etab.). Ibilgailuentzat gordetako espaziorik
baldin badago, edo zikloentzako espazio espezifikorik, garrantzitsua da
oinezkoentzako zonatik ibilgailu edo txirrindularientzako zonarako aldaketa seinale podotaktilen bidez egoki seinaleztatzea.

5.1.6		

Galtzadak zeharkatzea eta oinezkoentzako pasaguneak

ZAOren 124. artikuluan jaso egiten dira oinezkoek galtzadak zeharkatzeko ezarrita dauden baldintzak. Arauak erakusten
duen eszenatokian, ibilgailu motordunen zirkulazioari eman lehentasunak espazio publiko zatikatua eragin du; horretan
oinezkoa, beste espaloira iritsi nahi duenean, zenbait mugarekin mugitzen da. Lehenik, oinezkoen pasagunerik baldin
badago, oinezkoak hori besterik ez du erabili behar galtzada zeharkatzeko. Pasagunean oinezkoentzako semafororik
baldin badago edo bidezainen batek arautzen badu, horiek eman aginduak bete behar dituzte oinezkoek. Semafororik
ez badauka baina dagokion bide-marraz seinaleztatuta badago, “nahiz eta lehentasuna oinezkoek izan, ezin izango
dira galtzadan sartu, harik eta, hurbiltzen ari diren ibilgailuen abiadura eta distantzia ikusita, galtzadan segurtasunez
sar daitezkeela jakin arte”. Beraz, igarotzeko lehentasun hori ibilgailuek halako segurtasun tarte bat ematearen mendean
dago.
Artikulu berak (124. artikulua, ZAO) aukera ematen du oinezkoentzako pasagunetik kanpo galtzada zeharkatzeko, baina
horretarako “ziur jakin behar da inolako arrisku edo oztoporik sortu gabe egin daitekeela”. Beraz, ulertzen da oinezkoek
aukera dutela oinezkoentzako pasagunetik kanpo galtzada zeharkatzeko, betiere bere kontura eta arriskua onartuta.

5.2

BIZIKLETEN ZIRKULAZIO OROKORRA UDALERRIETAN

Puntu honetan, zikloek zirkulatu behar duten espazioak adierazten dira, lehentasun eskala edo hierarkia bati jarraikiz.

5.2.1		

Galtzada erabiltzeko eskubidea

Zikloek, ibilgailuak izaki, eskubidea dute hiriguneko galtzada guztiak erabiltzeko. Beraz, eskubide hori uneoro errespetatzeko,
gomendio terminoak erabili beharko dira, ez behartzeko terminoak.
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Bizikletaz ibiltzeko espazio erabileretarako
lehentasun hierarkia

Ondoren, zikloak hirigunean ibiltzeko espazioetarako hierarkia bat proposatuko da. Hierarkia honen bidez adierazten den
ordena orientazio gisakoa da, ez derrigorrezkoa; beraz, “zikloek lehentasuna izango dute ibiltzeko, ordena honi jarraikiz”
esaldiaren bidez adierazi ahal izango litzateke.
Bizikletaz ibiltzeko espazioen hierarkia:
1. Bizikleta bideak.
Zikloei eskainitako espazio edo azpiegiturek lehentasuna izan behar dute, ezinbestean, zeren eta oraindik herri
gehienetan txikia bada ere bizikletaz ibiltzeko ohitura, bide horiexek baitira txirrindulariek segurtasun eta erosotasun
handiena sentitzen dutenak.
2. Abiadura-muga 30 km/h edo txikiagoa den galtzadak.
Kategoria honetan, plataforma bakarreko bideak ere sartuko dira; puntu honetan bertan zehatz daitezke, edo beste
puntu batean bereizirik jorratu.
3. Berariazko seinaleztapena duten bideak.
Zikloak zirkulatzea onartzen dela berariaz adierazten den galtzadak edo plataformak; horretarako, seinale horizontal
edo bertikalak erabiliko dira.
4. Beste galtzadetan (zikloentzako seinaleztapen berariazkorik gabeetan), bizikletak eta bestelako zikloak beste ibilgailuentzat ezarritako baldintzak betez ibiliko dira.
5. ZAOk ez du onartzen espaloietan inolako ibilgailurik ibiltzerik, ez da zikloak ere (121.5 artikulua). Alabaina, TLk
“bizikleta espaloi” kontzeptua jasotzen du, “espaloi gainean kokatutako bizikleta bide seinaleztatu”tzat (I.77
eranskina). Udalerrian behar bezala seinaleztatutako bizikleta espaloirik baldin badago, ordenantzak kasu horri
buruzko puntu bat sar dezake, edo zikloak espaloietan eta oinezkoentzako bestelako zonetan ibiltzeari buruzko
artikulu espezifiko batera jo bestela.

Ohar teknikoa: seinaleztapenaren lehentasuna eta betebeharra:
Betebeharraren gainetiko lehentasuna ere adierazi beharko da seinaleztapenean. Horrela, gogoratu behar da ezen R-407a seinaleak, seinale biribil
urdinak, zikloentzat gordetzen duela, era esklusiboan gainera, dagokion
bidetiko zirkulazioa; hala, ezartzen du seinalea kokatuta dagoen puntutik
aurrera bide horretatik zirkulatu behar dutela nahitaez zikloek (155. artikulua, ZAO). Kontuan hartu behar da seinale horren erabilera kontraesanean
dagoela bizikletek eta bestelako zikloek beste galtzadak erabiltzeko duten
eskubidearekin. Ziklo bidexkaren seinalea (S-33 seinalea) erabil liteke aplikagarria denean, edo seinale karratu urdina ezen, autobusentzat gordetako
erreien kasuan bezala (arauzko S-51 seinalea), adierazten du espazioa ibilgailu mota jakin batek erabiltzeko dagoela erreserbatuta, derrigortasunik
ezartzeke ordea. Ohar egin behar da, baina, seinale hori ez dagoela Zirkulazio Araudi Orokorrak indarrean duen zirkulazioko seinale bertikalen katalogoan jasota, nahiz ageri den Sustapen Ministerioak 2015ean prestatu
duen eta onartzeko tramitazio fasean dagoen etorkizuneko Katalogoaren
zirriborroan.
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Bizikleta bideak nahitaez erabili beharrik ez jartzea ere funtsezkoa da, erabiltzaile eta ziklo mota desberdinak jaso ahal
izateko. Adibidez, mugikortasun urritua duten eta trizikloak edo kargako bizikletak erabiltzen dituzten erabiltzaileek
bizikletentzat pentsatutako azpiegituren dimentsioak gainditu ahal izango dituzte; horrelakoetan, galtzadara igaro beharko dute. Baina garrantzitsua da, era berean, ziklo mota guztiak ez derrigortzea oztopoz beteta egon daitezkeen,
segurtasun gabeak izan daitezkeen edo egoera batzuetan erabiltzea komeni ez den bizikletarako azpiegiturak erabiltzera.
Hiri barneko bideetan, txirrindulariek aukera izan beharko lukete, legezko aukera inolaz ere, edozein unetan galtzada
erabiltzeko, beste ibilgailu guztiek bezala alegia. Hiriarteko bideetan (hau da, herrietatik kanpo), bizikletek galarazia dute
autopista eta autobideetan ibiltzea; autobideen kasuan bazterbidetik ibil daitezke, seinaleztapenak horretarako debekurik
ezartzen ez badu (20.1 artikulua, TL).
Plataforma bakarreko bideak ere aipatu dira. Udalerrian horrelako biderik dagoenean, ordenantzan definitzea komeni
da. Izan ere horrelakoak ez dira indarrean den arloko legedian jasotzen, nahiz aipatzen zituzten azken urteotan zehar ibili
diren ZAOren aldaketei buruzko zirriborroetan. Plataforma bakarreko bideak definitzen dituen ezaugarria galtzada eta
espaloi artean maila aldaketarik ez egotea da, eta egoitza edo bizitegi kalerako S-28 seinaleaz adierazten dira (2. irudia
ikusi). Seinale hori erabiltzen bada, kontuan hartu behar da kalearen sekzio osoan zehar oinezkoek dutela lehentasuna.

3. irudia. R-407a, S-51 eta S-33 arauzko seinaleak.
Horien azpian, nahitaez erabiltzekoa ez den bizikleta bidearen seinale ez arauzkoa.
Indarrean dagoen arloko araudiak jasotzen dituen trafikoa moteltzeko bide motei eta horiek, bizikletari dagokionez,
kudeatzeari buruzko informazio gehiago izateko, ikusi Bizikletaren Udal Gidaliburua (Sanz Alduan & Gonzalez Baragaña,
2015: 39.–42. or.).

5.3

BIZIKLETAK GALTZADAN IBILTZEA

Aurreko puntuan azaltzen den moduan, zikloak edozein galtzadatatik ibil daitezke, betiere R-407a seinalea duen bizikleta
biderik ez badago, seinale horrek behartu egiten du eta horrela seinaleztatutako bidea erabiltzera.
Galtzadek zenbait errei eduki ditzakete, bideko marraz mugatuta. Jorratu beharreko puntuetako bat zikloek ibiltzeko
erreia aukeratzea da. Behin erreian egonda, zikloek erabil dezaketen errei zatia ere ordenantzetan azpimarratu
beharreko elementua da. Izan ere, arloko araudian tipifikatutako arau orokorra ez dago, itxura, zikloak hiri barneko
bideetan ibiltzeko pentsatuta.
Apartatu honetan, bizikletak eta bestelako zikloak galtzadan ibiltzeko unean gerta daitezkeen beste kasuistika batzuk ere
erakusten dira, ezen horiek ere ez dira arloko araudian jasota agertu ohi.
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5.3.1		
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Erabili beharreko erreia

Hiri barnean, eta estatu mailako araudiaren arabera, duten destinoaren arabera gehien komeni zaien erreia erabil dezakete
ibilgailuek (33. artikulua, ZAO). Alabaina, sarritan arazoak sortzen dira txirrindularien eta autopista eta autobideetan ikusten dituzten baldintzak aplikatzen dituzten beste ibilgailu batzuetako gidarien artean, azken hauek uste baitute eskuinean
dauden erreiak motelago dabiltzan ibilgailuentzat direla.
Horri dagokionez, funtsezkoa da ordenantzek txirrindulariei baimena ematea segurtasunaren aldetik eta duten helmugara iristeko gehien komeni zaien erreia erabil dezaten. Maiz askotan, eskuineko erreian txirrindulariek gainditu ezingo
dituzten oztopoak egongo dira, esate baterako: ohiz kanpoko geldialdia egiten ari diren ibilgailuak (zamalanak, zaintza
edo larrialdiko ibilgailuak, etab.), galtzada behar ez den bezala okupatzen dutenak edo maniobrak egiten ari direnak
(adibidez aparkatzeko). Edo, agian, txirrindulariak ezkerrerantz biratu nahi izango du. Horrelako kasuetan, eta segurtasun
arrazoiengatik, txirrindulariek beste errei batzuetan jartzeko aukera izan behar dute.
Era osagarri gisa, eta txirrindulariak ere bideratu nahi izanez gero, baimen horren barnean iradokizuna jaso daiteke (sekula
ez derrigortasuna) eskuinen kokatutako erreia erabiltzeko, beste ibilgailu motaren batentzat gordeta ez dagoenean.

5.3.2		

Erabili behar den errei zatia

Arloko araudiaren arabera, eskuinetik eta galtzadaren eskuineko ertzetik hurbilen ibiltzea da arau orokorra, bai hiri barneko
bai hiriarteko bideetan (29. artikulua, ZAO). Alabaina, eskuinen kokatutako errei zatia erabiltzeak areagotu egiten du
txirrindularien istripu arriskua, bi arrazoi nagusirengatik:
•

Arrisku egoeretan aurreratzea ahalbidetzen du: oso espazio estuan eta, beraz, tarte txikia lagaz.

•

Aparkatzeko lerrotik hurbilegi ibiltzean txirrindulariarentzat arriskugarriak dira bai ate irekitzeak bai aparkatzeko
maniobrak.

Sarritan txirrindulariek beste ibilgailu batzuen presioa jasaten dute aurreratu nahi dituztenean, abiadura eta neurri
desberdinak direla eta. Txirrindulariarentzako arriskua areagotzeaz gain, presio hori bideko jazarpentzat ere har daiteke,
eta bidegabea da, zeren eta zikloek eskubidea baitute bideak eta erreiak beste ibilgailuek bezala erabiltzeko eta,
horrenbestez, dituzten abiadurak eta segurtasun baldintzak errespetatu beharrekoak baitira.
Arau orokorra eskuineko bazterretik ahalik eta hurbilen ibiltzea bada ere, ez dago erreiaren erdiko zatia erabiltzeko
berariazko galarazpenik. Beraz, segurtasun baldintza egokienak mantendu ahal izatearren, gomendatzen da ordenantzek
gogoan izatea txirrindulariek erreien erdiko zatia erabil dezaketela, aipatu dugun arau orokorra hor badago ere.
Donostia, Madril eta Bartzelonako ordenantzak bizikletaz joatean erreiaren erdiko zatia okupa daitekeela berariaz
jasotzen duten tokiko araudien adibide dira.

		
5.3.3
		

Noranzko bietarako zirkulazioa zikloentzat, ibilgailu
motordunentzat noranzko bakarrekoak diren bideetan

Zikloentzako noranzko bikoitzeko zirkulazioa, ibilgailu motordunentzat noranzko bakarrekoak diren bideetan, abantaila
da txirrindularientzat; izan ere, horrela laburtu egiten da egin beharreko ibilbidearen luzera, eta aldi berean segurtasun
handiagoa bermatzen da, handitu egiten da eta kontrako noranzkoan doazen ibilgailuen arteko ikusgarritasuna.
Horretarako, zikloen zirkulazioa noranzko bietan seinaleztatu behar da, eta ibilgailu motordunena, aldiz, noranzko bakar
batean. Bide tarte bakoitza seinaleztatu beharko da, hain zuzen hori arauz egin ahal izan dadin. Horrela, eta seinaleztapena
egokia baldin bada, bizikletak noranzko bikoitzean ibili ahal izango dira noranzko bakarreko bideetan, bai seinaleztatutako
bizikleta errei batean izan bai galtzada partekatuz izan.
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Ohar teknikoa: zikloentzako noranzko bikoitza: Badira kasu hauetan bizikleten
eta bestelako zikloen zirkulazioko bide segurtasun baldintzak optimizatzeko irizpide
tekniko espezifikoak (esate baterako abiadura moteltzeko baldintzak, trafikoaren
intentsitatea eta bidearen zabalera). Irizpide tekniko horiek zehaztu egin beharko
dira, eta horiexek gidatu beharko dituzte, gainera, kasuan kasuko dokumentu estrategikoak. Badira erreferentzia tekniko aplikagarri batzuk frantsesez 23 eta ingelesez 24,
are bide segurtasun baldintzei buruzko oso emaitza onak eman dituen ebaluazio bat
ere ingelesez) 25.

5.3.4		

Errei erreserbatu partekatuak

Zertzelada jakin batzuetan egokia izan daiteke zikloei autobus edo beste ibilgailu batzuentzat gordetako erreietan zehar
zirkulatzen uztea.
Eta horrek, noski, beharrezko seinaleztapena jartzea eskatzen du. Kasu honetan, S-51 seinalearekin batera panel osagarri
bat jarri beharko litzateke (S-880 seinalea, I. eranskina, 5.17, ZAO). Autobusentzat gordetako erreiak jarri eta horiek
zikloekin partekatu nahi baldin badira, udalerriek jarraitu egin beharko dituzte aipatua posible egingo duten batez besteko
abiadurei eta erreien zabalerari buruzko irizpide tekniko espezifikoak (Sanz Alduan et al., 2006: 52. or.).

5.3.5		

Plataformak edo itxaroteko gune aurreratuak

Geratzeko lerroak ibilgailu guztiei aplikatzen zaizkie oro har. Dena den, ibilgailu motordunentzako geratzeko lerrotik
aurrera bizikletentzako eta bestelako zikloentzako plataforma edo itxaroteko gune bat jartzen denean, horrek aukera
ematen du txirrindulariak erreiaren hasiera aldean koka daitezen. Ohiko bizikletek motor bidezko trakzioa duten ibilgailuek baino abio motelagoa dute. Horregatik, posizio aurreratu batean jartzeak lagundu egiten die segurtasun baldintza
egokiagoetan abiatzeko eta beste ibilgailuentzat ikusgarriagoak izateko. Horrela sendotu egiten da, halaber, zikloen
lehentasuna, eskuinerantz biratzen duten ibilgailuen aurrean.
Neurri hori ezartzeko baldintza teknikoak sinpleak dira, esate baterako Gipuzkoako Bizikleta Bideen Eskuliburua (Sanz
Alduan et al., 2006) lanean ikusten den moduan. Bidegurutze semaforodun guztietan ezartzea komeni da, txirrindularientzako arriskua nabarmen murriztea lortzen delako.

23
24
25

Certu, 2009, “Fiche Velo 06. Les double-sens cyclables”. Eskuragarria in https://www.droitauvelo.org/IMG/pdf/CERTUdoublesens.pdf
PRESTO project, 2010, Factsheet “Contra-flow cycling”. Eskuragarria in https://ec.europa.eu/energy/intelligent/
projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/presto_fact_sheet_contra_flow_cycling_en.pdf
Région de Bruxelles-Capitale, 2014, “Safety aspects of contraflow cycling”. Eskuragarria in http://www.
mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/vm-1-sul_ENG_.pdf
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Zikloek galtzadan izan dezaketen abiadura

Zikloek galtzadan izan dezaketen abiaduraren muga bide horretan beste ibilgailu guztiei aplikatuko zaien bera izango da.
Abiadura-aldeek ibilgailuen artean eragin ditzaketen arazoak direla eta (5.3.2 apartatuan aipatua), nahiz guztiek duten bidetik ibiltzeko baimena, bide jazarpenagatiko zigorren aukera jorra daiteke. Adibidez, Bartzelonako ordenantzak,
2015etik aurrera, bere 14 bis artikuluan jasoaren bidez ibilgailu motordunetako gidariei eragotzi egiten die txirrindulariak
jazartzeko maniobra mota oro egitea. Maniobra horien artean daude, esaterako, argiak, klaxona edo beste elementu
batzuk traiektoria edo zirkulazioko erreiaren barneko martxa aldarazteko asmoz erabiltzea, edo txirrindulariaren segurtasunarentzako arriskua eragin dezaketen maniobrak.

5.4

BIZIKLETA BIDEETAN ZEHAR IBILTZEA

Puntu honek arautu egiten ditu bai bizikleta bideak erabiltzeko baldintzak bai horiek erabiltzeko baimendutako
erabiltzaileak.

5.4.1		

Bizikleta bideetan abiadura moteltzea

Ez zaio beharrezko irizten bizikleta erreietan (galtzadan kokatuetan) abiadura-mugarik jartzeari. Onar daiteke muga hori
bideko beste ibilgailuei aplikatzen zaien berbera dela. Abiadura moteltzea eskatuko da, hori bai, bizikleta bideak
espaloian (bizikleta espaloiak) kokatuta daudenean.

5.4.2		

Bizikleta bideen erabiltzaileak

Ohiko bizikletez eta bestelako zikloez gain, zertzelada jakin batzuetan beste ibilgailu batzuek edo mugikortasunerako
erabiltzen diren beste gailu batzuek ere erabili ahal izango dituzte bizikleta bideak. Ordenantza batzuek aulki gurpildunak
edota mugikortasun urrituko pertsonen trizikloak jasotzen dituzte. Patinak, monopatinak, patineteak eta antzekoak
ere jaso daitezke bizikleta bideen erabiltzaile gisa, Araudiak galarazi egiten baitu horrelakoak galtzadatik ibiltzea
(121.4 artikulua, ZAO).
Ibilgailu edo tresna motordunen kasuan, bakar-bakarrik bizikleta baten abiadura, portaera eta mugimenduen antzekoak
dituztenean baimendu beharko dira, hain zuzen erabiltzaileetako inori arriskurik ez eragitearren.

		
5.4.3
		

Bizikleta bideak babestea eta beste erabiltzaile
batzuek erabiltzea

Bizikleta bideetan zenbait mota daude, 2. taulan ikusten den bezala. Sailkapenean bizikleta errei babestua ere jasotzen
da, hots, “galtzadatik eta espaloitik fisikoki bereizita egoteko, alboetan elementu batzuk jarrita dituen bizikleta erreia”.
(I.76 eranskina, TL). Bestetik, TLko “bizikleta erreia” edo “bizikleta espaloia” izenek ez dute zehazten bizikleta bide
bereiziak diren ala ez. Horregatik, agian komeniko litzateke ordenantzetan jasotzea trafiko motordunetik bereizi
gabeko bizikleta erreiak bakar-bakarrik txirrindulariek erabiliko dituztela. Izan ere, inolako babes fisikorik ez egote
horrek ez du esan nahi beste ibilgailu batzuek erabil ditzaketenik. Espazio erreserba hori elementu fisikoekin zein
gabe mantentzen da.
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BIZIKLETA BIDEAK GALTZADAN

Bizikleta erreiak galtzadatzat hartzea

Arloko araudiak definizio labur bat besterik ez du eskaintzen bizikleta errei izenaz ulertzen denari buruz: “Galtzadaren
ondotik, noranzko bakarrean nahiz bietan doan bizikleta bidea.” (I.75 eranskina, TL). Horregatik, ordenantzetan
zehaztapen batzuk gehi daitezke, beti indarrean den arloko araudiaren testuingurutik deduzituta.
Ordenantza batean gehi daitekeen oharretako bat oinezkoek bizikleta erreiak erabiltzeari buruzkoa da, oinezkoek
galtzadak erabiltzeko ohar orokorrekin bat inolaz ere. Oharrek oinezkoak aipatuko dituzte, esanez galtzadan dauden
bizikleta erreiak zeharkatzeko horretarako seinaleztatutako lekuak erabili beharko dituztela, eta ezingo direla errei
horietan zehar ibili ezta bertan egon ere (galtzadako beste inongo lekutan egon ezin diren bezalaxe, alegia).

		
5.5.2
		

Beste ibilgailu batzuek bizikleta erreiak
okupatzea

Igarotzeko lehentasunak argi jasota daude ZAOn, ondoko puntuotan zehazten den moduan. Dena den, TLk udalerriei
ahalmena ematen die kasuan kasuko ordenantzen bidez hiri barneko zirkulazioko lehentasunak arautzeko (25. artikulua, TL).

5.6

TXIRRINDULARIAK IGAROTZEKO LEHENTASUNAK

Igarotzeko lehentasunak argi jasota daude ZAOn, ondoko puntuotan zehazten den moduan. Dena den, TLk udalerriei
ahalmena ematen die kasuan kasuko ordenantzen bidez hiri barneko zirkulazioko lehentasunak arautzeko (25. artikulua, TL).

5.6.1		

Txirrindulariek dituzten igarotzeko lehentasun orokorrak

ZAOk txirrindularientzako pasatzeko lehentasun espezifiko batzuk jasotzen ditu (64. artikulua, ZAO). Zehazki, txirrindulariei lehentasuna ematen zaie bizikleta errei batean zehar doazenean (txirrindulariek bakar-bakarrik bizikleta bide mota
honetan dute lehentasuna), eta baita txirrindularientzako pasaguneetan edo bazterbidean ere; kasu guztietan behar
bezala seinaleztatu beharko da. 64.b artikuluak txirrindulariei ematen die lehentasuna, ibilgailu motordun batek biraketa
bat eginez sartu nahi duen bidean topatzen dituenean, bidegurutze bat igarotakoan normalean.
Era berean, 59.1 artikuluan jasotzen den balizkoa ere aipa daiteke, falta larritzat kalifikatzen den hori oso ohiko kasua
baita: ibilgailu motordunen lehentasunari ezarritako salbuespen bat da, ezen ez dute bizikletentzako pasagune batean
sartu beharko, pasatzea oztopatuz geratuko direla aurreikusten badute.
ZAOk ibilgailuentzako pasatzeko lehentasun orokor batzuk ere jasotzen ditu (III. Kapitulua, ZAO), txirrindulariei ere
aplikatzeko. Oinezkoek igarotzeko dituzten lehentasunak nabarmentzen dira (65. artikulua, ZAO), nahiz txirrindulariek
eragin dezaketen arriskuari ez zaion ibilgailu motordunek eragingo luketena bezain handi irizten; horrenbestez, zigorrak
larritzat sailkatzea neurri gabetzat har liteke kasu batzuetan (zigorrei buruzko apartatua ikusi).
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Ordenantzak horrelako kasuak gogoratzeko atal bat jaso dezake, tokiko portaera kodea hobetzen lagundu dezaketela
iritziz gero, nahiz horiek denak jasota dauden ZAOn.

Ohar teknikoa: seinaleztapen espezifikoa txirrindulariek gorri dauden semaforoak igarotzeko: Belgika 26, Frantzia 27 eta Herbehereetan (CROW, 2011: 207. or.)
bizikletek baimena dute eskuinerantz biratzeko edota zuzen segitzeko semaforoa gorri dagoenean, betiere oinezkoei zein semaforo aurretik igarotzen ari diren ibilgailuei
pasatzen utzita. Baimen horrek estatuko araudia aldatzea eskatzen du, hain zuzen
dagokion seinalearen eragina ahalbidetzearren; normalean semaforoaren ondoan edo
aurretik egongo den seinale bertikal bat izango da. Espainian, semaforoek lehentasuna
dute seinale bertikal edo horizontalen aurrean (133.1 artikulua, ZAO); beraz, gaur
egun bizikletentzako semaforo espezifiko bat jarri beharko litzateke, semaforoa gorri
dagoela zuzen segitzen edo biratzen uzteko. Espainian oraindik inon ez da horrelakorik egin, baina hori ezartzeko aukera aipatu egiten da txosten honetan, seinaleztapen
moten hierarkiaren kontzeptua argitzeko eta izan daitezkeen arau proposamen edo
aldaketak aurreikusirik. Edonola ere, uste dugu neurri eztabaidagarria dela, zeren eta
kontuan hartu behar baita ezen horren aplikazio bereizi gabeak berme eta segurtasun
galera ekar diezaiekeela bizikletek gainditzeko baimena duten semaforoan zeharka
gurutzatzen duten oinezkoei.

5.6.2		

Txirrindulari izatetik oinezko izatera

Txirrindulari batek oinezkoentzako pasagune bat edo oinezkoentzako beste edozein zona mota erabili nahi duenean
eta pasagune edo zona hori bizikletek erabiltzeko berariaz seinaleztatuta ez dagoenean, oinezkoa balitz bezala egin
beharko du. Hau da, bizikletatik jaitsi eta oinez joan beharko du, ibilgailua herrestan daramala; horrenbestez, txirrindulari
izatetik oinezkoa izatera igaroko da, arloko araudiak deskribatzen duen moduan (I.4 eranskina, TL). Txirrindularia oinezko
bihurtzeko erraztasun hori abantaila handitzat uler daiteke. Aldaketa hori gertatu ez eta txirrindularia bizikletatik jaisten
ez bada oinezkoek lehentasuna duten espazio gordea erabiltzen ari denean, arazoak sor daitezke. Oinezkoentzako
lehentasunezko espazioaren erabilera desegokia izango litzateke hori, eta arauz kontrako jarrera izateaz gain, gizalegearen
kontrakoa ere izango litzateke.
Alabaina, argitu behar da ezen, sarritan, aldaketa horiek beharrezkoak izaten direla azpiegitura ez delako dokumentu
honen hasieran jasotako PRINTZIPIO GIDARIEN arabera diseinatu. Horregatik, txirrindulari batzuek oinezkoek erabiltzeko
lehentasuna duten zona batzuk erabili nahi izaten dituzte bere joan-etorrietan (baita oinezkoentzako pasaguneak ere,
hurrengo puntuan aipatuko dugun moduan). Zona horiek ez badaude txirrindulariek erabiltzeko seinaleztatuta (bai bizikleta
espaloi gisa bai, besterik gabe, espazioa partekatuta), bizikletatik jaitsi egin beharko dute txirrindulariek.

26
27

https://code-de-la-route.be/actualite/1717-cyclistes-passent-au-rouge
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A2E60A82C0E9B4BDC1B0CAB9E297718C.tpdjo01v_2?c
idTexte=JORFTEXT000025202146&idArticle=JORFARTI000025202153&dateTexte=20120127&categorieLien=cid#JORFAR
TI000025202153
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Aipamen garrantzitsua da mugikortasun urritua duten pertsonek erabiltzen dituzten ziklo batzuei buruzkoa: kasu batzuetan,
leku batetik bestera mugitzeko bere zikloaren mendean dauden pertsonak dira, batez ere bere zikloetatik jaisterik ez
duten edo oinez ibiltzeko gaitasunik ez dutenak. Horrelako kasuetan berariazko salbuespena jaso beharko litzateke
araudian, hain zuzen desgaitasunak, mugikortasun urritua edo dibertsitate funtzionala duten txirrindulariek aukera izan
dezaten bere zikloekin oinezkoentzat gordetako espazioetan ibiltzeko, betiere espazio partekatuetan bete behar diren
arauei jarraikiz (argibide gehiagorako, ikusi 2.5 Izendegia apartatua).

		
5.6.3
		

Oinezkoentzako pasaguneak oinezko
zonatzat

Bizikleta eta bestelako zikloak ibilgailu gisa tratatzen direnean eta bizikleta erabiltzeko inguru eraikia diseinatzen denean,
bizikleta bideek jarraitutasuna eduki beharko lukete, eta galtzadetatik edo oinezko zonetatik bereizirik joan beharko
lukete, behar bezala seinaleztatuta, eta ibilgailu horientzako pasagune egokiak ere jarrita. Kasu askotan, baina, egoera
erreala ez da hemen deskribatua: behar bezala edo oker oinezko zonetan dabiltzan txirrindulariek oinezkoentzako
pasaguneak topa ditzakete bere ibilbidean.
Oinezkoentzako pasaguneak oinezko erabilerarako gordetako espazioak dira eta, horrelakoak izaki, oinezko zonatzat
har daitezke. Oinezko zonetan, oinezkoek lehentasuna dute beste ibilgailuekiko (65.1.A artikulua, ZAO). Alabaina,
oinezkoentzako pasaguneak oinezko zonatzat hartzen baditugu, horrek esan nahi du ibilgailuek ezin dituztela erabili
(121.5 artikulua, ZAO); horrenbestez, txirrindulariek ere ezin dituzte erabili.
Oinezkoentzako pasaguneak arazo gune izan daitezke bide segurtasunaren ikuspegitik, zeren eta galtzadan zehar
dabiltzan ibilgailu motordunek ez baitute espero horietatik igarotzea espaloitik datorren txirrindularirik, are gutxiago
abiadura jakin batzuetan igarotzerik; hau da, ibilgailu motordunen gidariei zail zaie horien presentzia aurreikustea, eta
beraz istripu arriskua handitu egiten da.

5.7
5.7.1		
		

BIZIKLETA BIDEAK ESPALOIAN
Espaloietan zikloak izateari buruzko
kontsiderazioak

Espaloiko bizikleta bideak “bizikleta espaloiak” dira (I.77 eranskina, TL), eta araudian dagoen aipamen bakarra “espaloi
gainean kokatutako bizikleta bide seinaleztatua” dioena da. Oinezko zonetan espaloiak, nasak eta pasealekuak sartzen
dira (I.59 eranskina, TL), eta lehenago adierazi den moduan, oinezko zonetan ez da inolaz ere baimentzen inolako
ibilgailu motarik ibiltzea (121.5 artikulua, ZAO). Bi balizko horietatik ondorioztatzen denez, debekatuta dago zikloak
espaloian ibiltzea, non eta espaloi gainean ez den bizikleta bide bat seinaleztatzen, hau da, behar bezala seinaleztatutako
bizikleta espaloirik ez badago. Dedukzio horixe da ordenantza batek jaso dezakeen arau bakarra, arloko araudiarekiko
kontraesanean sartu nahi ez badu.

5.7.2
		

Oinezkoek bizikleta espaloiak erabiltzeko
baldintzak

Arloko araudiak ez du inolako oharrik jasotzen bizikleta bide espezifiko horiek erabiltzeko, baina oinezko zona batean
kokatuta daudela eta (espaloian zehazki), bizikleta eta bestelako zikloak gonbidatu hutsak dira espazio horretan.
Horregatik, ordenantzek adierazi beharko lukete txirrindulariak arreta handiz ibili behar duela, saihestu egin behar
duela bat-batean maniobrak egitea, eta daraman abiadura ere egokitu egin behar duela bizikleta espaloietan oinezkoen
presentziari aurre hartzeko; izan ere, oinezkoek nahi duten tokian gurutza dezakete.
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Horretaz gain, oinezkoak bizikleta erreian ez egoteko eta horretan barrena ez ibiltzeko gomendioa gehi liteke, hain zuzen
zikloen zirkulazioa ez oztopatzearren.

5.7.3		

Abiadura baldintzak

Zikloen abiaduraren kasuan, ez da gomendatzen muga kuantitatiborik ezartzea, zeren eta txirrindulariek ez baitute
ibilgailuetan integratutako abiadura-neurgailurik, eta segurtasun agenteek ere baitaukate txirrindularien abiadura
neurtzeko tresnarik.
Txirrindulariek oinezkoekin partekatzen dituzten espazioetan eraman behar duten abiadurari dagokionez ordenantza
batean erabili behar diren terminoak erlatiboak dira, hau da, txirrindulariari eskatzen zaio oinezkoak errespetatzea eta
daraman abiadura eta duen portaera oinezkoek duten lehentasunaren arabera moldatzea.

Ohar teknikoa: espaloiko bizikleta bideak edo bizikleta espaloiak ezartzeko
eragozpenak: Bizikleta espaloiak edo espaloiko bizikleta bideak bizikleta azpiegiturak
dira, azpiegitura baldintzatuak baina, oinezkoak lehentasuna duen espazio batean kokatuta
daude eta. Horrek hainbat ondorio negatibo sorrarazten ditu eta, horregatik, bide mota hori
ez da oso komenigarri eta gomendagarri bizikletaz ibiltzera begira. Ondorioz, bizikleta espaloien erabilera saihestu egin beharko litzateke, eta beste aukera batzuetara jo, bizikleta
bidezko zirkulazioa bai beste ibilgailuenarekin batera eramanez, hau da, galtzadan kokatuz,
bai oinezko zein ibilgailu motordun bidezko trafikotik bereizitako plataformetan jarriz
(bizikleta pistak).
Beste aukerarik ez dagoen kasuetan, Gipuzkoako Bizikleta Bideen Eskuliburuak (Sanz Alduan
et al., 2006: 49.–50. or.) zenbait gomendio ematen ditu bizikleta espaloiak diseinatzera begira.
Irisgarritasun baldintzak ere aplikatu behar dira, hots, oinezko zonatik bizikleta espaloirako
aldaketa seinale podotaktil bidez seinaleztatzeari buruzkoak.

5.8
5.8.1		

OINEZKOENTZAT GORDETAKO ESPAZIOETAN ZIKLOAK IBILTZEA
Baldintza orokorrak

Ez da gomendatzen zikloen espaloiko zirkulazioa espazio partekatu gisa arautzea, zeren eta, lehenik, arazoak sortzen
baitira, Bizikletaren Udal Gidaliburuan (Sanz Alduan & Gonzalez Baragaña, 2015: 36.–37. or.) zehazten den moduan. Eta
bigarrenik, arloko araudiak dioenaren arabera, ibilgailuek ezin baitute, inola ere, “zirkulatu espaloietatik eta oinezkoentzako
bestelako guneetatik” (121.5 artikulua, ZAO).
Horregatik, arauketaren oinarrizko printzipioa izango da bizikletak eta bestelako zikloak ezingo direla ibili oinezkoentzako
guneetan zehar; izan ere, araudiak ematen duen definizioaren arabera gune horiek “oinezkoentzat erreserbatuta dagoen
bide eremua” dira, “goratua edo beste era batez mugatua. Definizio honen barruan sartzen dira espaloia, nasa eta
pasealekua” (I.59 artikulua, TL).Era berean, bizikletak ezingo dira parke eta lorategietan ibili, non eta horiek ez
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dauden ziklo bidexka (I.79 eranskina, TL) edo espazio partekatu gisa seinaleztatuta.
Zikloak espaloietan eta oinezkoentzako bestelako guneetan ibiltzeko salbuespenak aplikatzeko arrazoiak honakoak izango
dira: behar bezala seinaleztatutako bizikleta espaloiak egotea (ordenantzan jasoko dira horrelakoak, aurreko apartatuan
azaltzen den moduan), horretarako seimurriztapennaleztapen espezifikoa duten espazioak egotea, eta baimen bereziak
izatea mugikortasun murriztuko txirrindulariak (ohar teknikoa ikusi txirrindularia oinezko bihurtzeari buruzko apartatuan)
eta adingabeak (hurrengo apartatua ikusi) bizikletaz eta bestelako ziklo mota batzuez espaloietan ibiltzeko.
Oinezkoek eta txirrindulariek partekatzeko espazio gisa seinaleztatutako espaloirik baldin badago, edo udalak
horrelakoak jartzea erabakitzen badu horrek berekin dakartzan arrisku legalen jakitun, ordenantzetan jaso egin beharko
dira salbuespen horiek.

5.8.2		

Adingabeak espaloietan ibiltzea

Arloko araudiak ez du adinik bereizten, ibilgailuei espaloietan eta oinezkoentzako beste gune batzuetan zehar ibiltzeko
galarazpena ezartzen dienean. Horren ondorioz, bizikletaz edo beste ziklo motaren batez doazen haurrek galtzada erabili
beharko dute bizikleta bide seinaleztaturik ez dagoenean. Adingabeen trebetasunak eta zirkulazio arauen gaineko
ezagutza ezin direnez helduenekin parekatu, adingabeak espaloietan ibiltzeko aukera jaso dezakete ordenantzek.
Trafiko Araudi Orokorrak, bere aldetik, jasotzen du 14 urtez azpiko txirrindulariak autobideetako bazterbideetan zehar
ibiltzeko aukera. Ordenantzetan adin muga hori jaso liteke espaloietan zeharreko zirkulaziora begira, nahiz badiren muga
hori 12 urtetik behera jartzen duten ordenantzak. Adin muga 12 urtean finkatuta, esaterako Bartzelonako ordenantzaren
kasuan bezala, edo 7 urtean (Donostia) edo 8 urtean (Zaragoza) finkatuta, aukera ematen da adingabeak autonomiaz mugitu
daitezen bere eguneroko joan-etorrietan, betiere lagunduko dien adinez nagusi baten erantzukizunaren pean.

5.9
		
5.9.1		

BIZIKLETA ETA BESTE ZIKLO BATZUK ERABILTZEKO MURRIZTAPENAK
OINEZKO AGLOMERAZIOAK DAUDENEAN
Sarbide muga informatuak

Oinezkoentzako gune partekatu edo bide partekatu jakin batzuetan –oinezkoentzako eremu edo plataforma bakarreko
bideetan– arazoak sor litezke denbora tarte jakin batzuetan (egunero, urte-sasoien arabera edo noizean behin) txirrindulari eta oinezkoen artean, oinezkoen edota bizikleta eta beste ziklo batzuen aglomerazioengatik. Horrelako aglomerazio uneei aurre hartzearren, zikloen zirkulazioa (mugikortasun urrituko pertsonen zikloen salbuespenarekin) murriztu
egin daiteke oinezkoentzako gune, bide edo bide tarte batzuetan, bai era iraunkorrean bai eguneko ordu-tarte edota
egun jakin batzuetan. Horrelakoetan, txirrindulariek aurrez jaso behar dute informazioa, oinezkoen aglomerazioak gerta
daitezkeen gune edo bide horiek eta murrizte horren baldintzak zein diren jakitearren, erabil ditzaketen bestelako
ibilbideekin batera. Informazio hori publiko egin beharko litzateke, esate baterako informazio planoak erabiliz eta bide
horietako seinaleztapenean bertan.

5.9.2		

Aglomerazio kontzeptuaren definizioa

Aglomerazio uneak ezin badira aurreikusi, edo erregulazio zabalago batera jo nahi izanez gero, oinezkoen aglomerazio
kasuan txirrindulariek izan behar duten portaerari buruzko balizko orokorrak jaso daitezke ordenantzetan. Horrek esan nahi
du ezen, zentzuzko kontzeptua dela eman dezakeen arren, ordenantzan “aglomerazio” kontzeptuaren definizio bat sar
daitekeela, herritarrek ezagut dezaten eta modu orekatuan aplikatua eta zaindua izan dadin. “Aglomerazio” kontzeptua
definitzera begira, bizikletaz eta bestelako zikloez ibiltzean oinezkoekiko manten daitekeen gutxieneko distantzia har
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daiteke aintzat. Gutxieneko distantzia horrek 1 metrokoa izan behar duela irizten zaio. Horrek behar besteko espazioa
ematen du oinezkoa edozein norabidetan seguru mugitu ahal izan dadin, eta txirrindulariak modua izango du, halaber,
hark hartu behar duen traiektoria aurreikusteko. 1 metroko distantzia mantenduz ibiltzerik ez dagoenean, bizikletatik edo
dena delako ziklotik jaitsi eta oinezko bihurtu behar dugula iritziko zaio, 2.5 Izendegia apartatuan jasotako salbuespen
kasuetan izan ezik (argibide gehiagorako, ikusi 5.6.2. Txirrindularia oinezko bihurtzea apartatua).

5.9.3		

Murriztapenak beste ibilgailuei ere aplikatzea

Sarritan, bide partekatuetan zikloei bai, baina ibilgailu motordunei sarbidea murrizten ez zaien arauketak aurkitzen ditugu.
Kasu horietan, seguruenik bizikleta (eta bestelako zikloak) ez dira ari ibilgailu gisa tratatzen, eta oinezko-bizikleta arteko
arazoa era isolatuan kudeatzen da, egiaz mugikortasun sistema integralaren barnean gertatzen den zerbait denean.
Zikloak gune edo bide jakin batzuetan sartzea baimentzen ez bada, ezingo da baimendu beste inolako ibilgailurik sartzea
ere (salbuespenak izango dira, noski, larrialdiko zerbitzuko ibilgailuak eta beste baimen berezi batzuk dituztenak). Bizikleta
eta bestelako zikloak dira oinezkoarekiko elkarbizitzarako arrisku txikien eragiten duten ibilgailuak; beraz, horiei murrizketa
ezartzeak berekin ekarri behar luke beste inolako ibilgailurik ere sarrerarik ez izatea. Azken zehaztapen honen helburua zera
da, saihestea kongruentziarik batere gabe jokatuz zikloen sarbidea galaraztea beste ibilgailuek baimena duten bitartean.

Ohar teknikoa: txirrindulariak eta oinezkoak batera izateko baldintzak:
Plangintzako dokumentuek eta udalerri mailako bizikleta bidezko mugikortasunerako kabinete teknikoak zehaztu egin beharko dute bizikleta trafikoaren
murrizketa planteatu behar den oinezkoentzako bide edo eremurik dagoen.
CROW eskuliburu teknikoaren arabera (2011: 135. or.), oinezko trafikoaren
bolumenek determinatuko dute, sekzioaren zabalera kontuan harturik noski (oinezko dentsitatea) trafiko mota biak, oinezkoena eta bizikletena,
konbinatzerik dagoen. Eskuliburu horretako 20. taulak oinezko dentsitate
balio desberdinetarako proposatutako irtenbideak erakusten ditu:

OINEZKO KOPURUA ORDUKO,
SEKZIO-ZABALERAREN
METROKO*
<100

ZIKLOETARAKO IRTENBIDE GOMENDATUA

Fluxu erabat integratuak, koexistentzia.

100-160

Oinezkoak bereiztea: bizikleta trafikoaren fluxua maila berean, bideko
marra sinplez adierazia.

160-200

Oinezkoak bereiztea: bizikleta trafikoaren fluxua zikloentzat gordetako espazioan, bereizte elementu bigunak (zoladura aldaketa, zoladura koloreztatua).

>200

Koexistentzia ezinezkoa da.

*Kale osoa zeharkatzen duen lerro irudizko batetik ordubetean igarotzen den oinezko kopurua, sekzioak metrotan
duen zabalera osoaz zatitua.
4 taula. Bizikleta eta oinezko trafikoen konbinazio posibleak.
Iturria: CROW eskuliburuaren 20. taularen egokitzapena (2011).
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IBILGAILU MOTORDUNEK AURRERATZE KASUETAN
MANTENDU BEHAR DUTEN SEGURTASUN TARTEA

Bizikleta (eta bestelako zikloak) ibilgailua bada ere, berezitasun batzuk dauzka beste ibilgailu batzuekiko, tartean bertan
doan pertsonaren, txirrindulariaren, gorputza babesik gabe egotea. Horregatik, abiadura, masa eta bertan doazenen
babes maila handiagoko ibilgailuekin espazioa partekatzen duenean, arrisku handiagoko egoeran dago, kaltea jasateko
aukera handiagokoan alegia. Gauzak horrela, aurreratzeko egoerako alboko segurtasun tarteaz gain atzeko segurtasun
tarteak ere kontuan har daitezke.
Alboko tarte edo distantziarako eskakizunak jasota daude legean (34.4 artikulua, TL), baina udal ordenantzetan luzerako
distantziari buruzko beste batzuk jasotzeak areagotu egingo lituzke txirrindularientzako segurtasun baldintzak. Izan ere,
luzerako ardatzean bereizte distantzia bat finkatzeak handitu egiten du txirrindulariaren segurtasuna, zeren eta erraztu
egiten baitu traiektoria aldaketak eta maniobrak aurreikustea, eta txirrindulariari aukera ematen baitio segurtasunez eta
beste ibilgailuen baldintza berberetan ibiltzeko. Ordenantzek zehazteke utz ditzakete distantzia horiek, eta abiadurarekin
zuhurtziaz eta proportzionaltasunez jardutea eskatu, edo bestela 3 metroko gutxieneko distantzia ezarri, esate baterako
Bartzelonako ordenantzan jasotzen den moduan.

5.11
		

ATOIAK ERABILTZEA ETA BESTE PERTSONA BATZUK
GARRAIATZEA (ZABALTZEA)

Gaur egun, arautegiak aukera ematen du zikloek eta bizikletek atoiak eraman ahal izan ditzaten, nahiz murrizketa batzuk
ere aipatzen dituen (12.4 artikulua, ZAO):
•
•
•
•

Atoiaren pisuak ibilgailu traktorean duen pisuaren %50 ez gainditzea.
Bakar-bakarrik egunez zirkulatzea.
Abiadura-muga orokorra %10 murriztuta.
Pertsonarik ez eramatea.

Baina artikulu berean bidezko jotzen du udalek, bere ordenantzen bidez, hiri barneko zirkulazioan atoien erabilera arautzea;
eta dagoeneko badira hori praktikara eraman duten batzuk, Sevilla eta Donostia kasu.
Ordenantzek atoien aldeko erregulazioa jasotzea gomendatzen da, zamak eta pertsonak garraiatzeko aukera ematen dutelako, eta horrela handitu egiten delako, gainera, bizikleta eta bestelako zikloen erabileraren potentziala. Eta beste zenbait
abantaila ere badauzkate atoiek, hala nola:
•
•
•

Egonkortasuna: zamaren grabitate zentroa lurretik oso hurbil geratzen da.
Segurtasuna: bizikleta eroriz gero, atoia ez da iraultzen.
Ikusgarritasun handiagoa: ibilgailuaren neurriak handitzen dira eta ikusgarriago gertatzen da.

Ordenantzetan, nahi izanez gero, zehatz liteke ezen jasotzen duten erregulazioak zabaldu egiten dituela ZAOk ezartzen
dituen baldintzak, esate baterako pisu muga gaindituz (muga horiek ez baitute inolako oinarri teknikorik) eta gauez ere ibil
daitezkeela adieraziz, abiadura generikoarekin eta pertsonak ere garraiatzeko aukerarekin batera. Gogora daiteke, halaber,
atoiek behar bezala homologatuta egon behar dutela.

Ohar teknikoa: bizikleta bideen sarean ziklo atoidunak eta bestelako zikloak sartzea: Ziklo atoidun, karga ziklo, triziklo eta beste ziklo
batzuen erabilera ere kontuan hartu behar da bizikleta bideen eta bizikletentzako aparkalekuen ereduzko dimentsioak finkatzeko unean, horien diseinu eta ezaugarriak egokitzearren beste ziklo mota batzuk ere behar bezala
hartu ahal izatera begira.
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Ziklo aniztasuna eta horien osagarrien neurriak kontuan hartzea bereziki
egokia izango da horrelakoen erabilera garrantzitsua den ibilbide espezifikoetan, esate baterako eskolarekin lotutako ibilbideetan (CROW, 2011:
41. or.).

5.12

5.12.1

SEGURTASUN OSAGARRIAK (GOGORATZEKOA)

Ikusgarritasuna

Hurrengo puntuak indarrean dagoen araudia gogoratzeko dira (IAOren 12. eta 22. artikulua, eta ZAOren 98. artikulua),
garrantzitsua baita segurtasunari dagokionez.
Proposamen honetan homogeneizatu egiten dira baldintzak, ziklo guztientzat. Katadioptrikoen kasuan, araudiak bereizi
egiten ditu bizikletak eta bestelako zikloak; azken hauen kasuan zorrozxeagoa da, eta alboko katadioptrikoak eramatera
behartzen ditu.
Ondoren, araudiak eramateko derrigortasuna ezartzen duen baina salmentarako homologatutako zikloek
ezinbestean ez daramatzaten elementuak aipatzen dira:
•
•
•

Balaztak, gutxienez balazta-dispositibo bat aurreko gurpile(t)an eta beste bat atzeko gurpile(t)an.
Txirrina.
Argi eta katadioptrikoak, gauez edota ikusgarritasun gutxiko egoeretan eta tuneletan ibiltzeko:
1. Argiak: Zikloek derrigorrean piztuta eraman beharko dituzte aurreko eta atzeko posizio argiak (zuria aurrekoa, eta
gorria atzekoa). Gainera, argiteria derrigorrezkoa izango da “tunel” seinalea daukaten bideetan eta ikusgarritasuna
nabarmen murrizten duten eguraldi edo giro baldintzetan.
2. Katadioptrikoak: Zikloek atzeko katadioptrikoak eduki beharko dituzte, eta gurpiletako erradioetan eta pedaletan
ere katadioptrikoak eraman ahal izango dituzte. Ziklo guztiek alboko katadioptrikoak ere eduki beharko dituzte,
bizikletak izan ezik.

5.12.2

Kaskoa

Bizikletaz eta bestelako zikloez ibiltzeko kaskoa erabiltzea derrigorrezkoa da 16 urtez beherakoen kasuan, 2015ean
sartutako TLren azken aldaketaz geroztik (47.1 artikulua). Hiriarteko bideetan kaskoa eramateko obligazio orokorra artikulu
berean zegoen jada jasota, eta indarrean segitzen du.
Kaskoari buruzko argudio zientifikoek erakusten dute ezen, kaskoa derrigorrean erabili behar horren inpaktua aztertuz
gero, politika horiek ez direla onuragarriak (informazio zehatzagoa ikusteko, oin-oharrean28 aipatzen den webgunea
bisitatu). Horren ondorioak ez dira soilik bide segurtasunaren terminoetan aztertu behar, baizik eta baita bizikletaren
erabileraren jaitsieran duen eragina ere kontuan hartuta, jaitsiera horrek osasunari, ingurumenari eta gizarteari dakarkien
onura galerarekin batera. Horregatik, printzipio gidarietako batek berak ere ez du kaskoa erabiltzeko derrigortasunik
bultzatzen, ez diotelako bizikletarako politika positibo irizten.

28

http://www.cyclehelmets.org/
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BIZIKLETA ETA BESTELAKO ZIKLOENTZAKO APARKALEKUAK

Aparkalekua arautzea udalaren eskumena da, estatuko araudiak dioenaren arabera (93. artikulua, ZAO). Beraz, horri
buruzko erregulazioa udal ordenantzetan jaso behar da.

5.13.1
		

Bizikletak eta bestelako zikloak aparkatzeko
prestatutako lekuak

Bizikletak eta bestelako zikloak aparkatzeko lekuak arautzeko, irizpideak sinplifikatzera edo zerrenda bat egitera jo daiteke.
Irizpideak oinarrizkoak dira, eta bideak dituen beste erabiltzaileekiko, espazio publikoan dauden ondasun
materialekiko eta kontserbazioarekiko errespetua dute gida nagusi:
•
•

Galarazita dago zikloak oinezkoentzako pasaguneak eta irisgarritasun baldintzak oztopatzen dituzten lekuetan
aparkatzea.
Galarazita dago bizikletak eta bestelako zikloak zuhaitzetan edo hiri altzarietan lotzea, bizikleta lotuz gero elementu
horiek honda daitezkeenean edo duten funtzionaltasuna betetzea oztopa daitekeenean.

Gainera, irizpide horiek bat datoz bizikletak eta bestelako zikloak erretiratzeko kasuekin (ikusi “Bizikletak eta bestelako
zikloak erretiratzeko kasuak” apartatua).
Zerrenda batera jotzea aukeratzen denean, oso zerrenda zehatza egitera irits daiteke (Bartzelona, Sevilla eta Zaragozako
adibideak, esaterako): galarazita dago bizikleta eserleku, autobus-geltoki edo espaloi estuetan lotzea; galarazita dago
zamalanetarako eremua oztopatzea (kasu hau seinale espezifikoen bidez adierazten da) edo garraio publikorako sarbideak trabatzea; galarazita dago desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako zonetan aparkatzea (berriro ere, seinale
espezifikoak erabiliko dira horrelakotan); etab. Alabaina, aipatutako printzipio horiek estali egingo lituzkete, potentzialki,
zerrendan jaso daitezkeen balizkoak.
Arautzeko modukoak izan daitezkeen eta oinarrizko irizpideek estaltzen ez dituzten beste kasu batzuk detektatuz gero,
beti dago balizko espezifikoak gehitzeko aukera.

5.13.2
		

Bizikleta eta bestelako zikloentzako
aparkalekuen erabilera esklusiboa

Indarrean dagoen araudiak jasotzen duen puntuetako bat bizikleta eta bestelako zikloentzako aparkalekuen erabileraerreserba da (159. artikulua, S-17 seinalea, ZAO). Erabilera-erreserba hori eraginkorra izan dadin, aparkalekuak behar
bezala seinaleztatuta egon behar du (ikusi ohar teknikoa).

Ohar teknikoa: zikloentzako aparkalekuak: Bizikletentzako aparkalekua joan-etorriaren parte bat da, eta hori erabili ahal izateko aukerak
baldintzatu egiten du, neurri handi batean, bizikleta eta bestelako zikloak
erabiltzea. Ordenantza bidez arautzearekin batera, horrelako azpiegituren behar besteko zuzkidura dagoela egiaztatu behar da; izan ere, horrela
baldin bada errazagoa izango da ordenantza baldintzarik egokienetan
bete ahal izatea, bizikletentzako aparkalekua eskainiko baita eskaera,
kokapen, diseinu eta neurriei dagokienez.
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Hiri altzarien parte izaki, bizikletentzako aparkalekuen instalazioak jarraitu
egin beharko ditu hiri altzariak instalatzeko arau orokorrak, Eusko Jaurlaritzaren Irisgarritasunari buruzko 68/2000 Legearen II. Eranskinean, 4.2.1.
artikuluan, jasoak29.
Aparkaleku sarea diseinatzeko erabil daitezkeen eskuliburu eta iturri teknikoak
badira (Sanz Alduan et al., 2006: 93.–95. or.; IDAE, 2009; CROW, 2011:
332.–361. or.); alabaina, alderdi teknikoek politika integral batean txertatuta
egon behar dute, eta Bizikletaren Udal Gidaliburua lanean (Sanz Alduan
& Gonzalez Baragaña, 2015: 42.–45. or.) deskribatzen den irizpide sorta
kontuan izan.

5.14
		

5.14.1
		

BIZIKLETAK ETA BESTELAKO ZIKLOAK ERRETIRATZEA,
GORDAILUAN UZTEA ETA ERREGISTRATZEA
Bizikletak eta bestelako zikloak erretiratzeko
kasuak

Ibilgailuak erretiratu edo bidetik kentzea udal ordenantza bidez arautu behar da, indarrean dagoen araudiaren arabera (93.
artikulua, ZAO). Hiri barneko bideetan, arloko araudiak zehaztu egiten ditu bizikleta bat bidetik kendu eta gordailuan utzi
ahal izateko irizpide bakarrak (7.c artikulua, TL):
•
•

Abandonatuta egotea edo,
lotuta egonik,
1. ibilgailuen edo pertsonen zirkulazioa oztopatzea edo,
2. hiri altzariak hondatzea.

Hala ere, ez da zehazten bizikleta bat (ez baita ziklorik aipatzen) zer irizpideren arabera jo daitekeen abandonatutzat; horregatik, irizpide horiek ordenantzan enuntziatzea komeni da. Irizpide horiek zehaztuko dituztenez bizikletak eta bestelako
zikloak bidetik kentzeko arrazoiak, hiritarrek ongi informatuta egon behar dute (ordenantzaren bidez) bere ibilgailuak bide
publikoan aparkatzeko bete behar dituzten baldintzen inguruan.
Bizikleta eta bestelako zikloak abandonatuta daudela joko da, eta horrenbestez horiek bidetik kenduko
dira, ondoko kasu hauetan:
•

29

Hilabetetik gorako denbora ematen dutenean toki berean aparkatuta.
Balizko honek bi inplikazio ditu, agintari eskumendunentzat bata, ezen bizikleta edo beste mota bateko ziklo
baten aparkatze denboraren zenbatekoa kontrolatzeko etiketatze errondak egin beharko dituzte, jabeei bete
behar dituzten denbora mugak jakinaraztearren, eta gehieneko iraupenari dagokiona bestea (hemen hilabetekoa
proposatzen da), kasu bakoitzeko eskaeraren eta ezartzen den errotazioaren araberakoa izango baita iraupen hori.
Denbora horiek hilabetekoak izan daitezke, esate baterako, eskaera handia eta errotazio laburra duten bizikleta eta
bestelako zikloentzako aparkalekuen kasuan, aparkaleku zuzkidura handiagoa izateko espazio erabilgarri txikia
dagoenean. Dena den, gehieneko iraupen muga hori lasaiagoa izan daiteke erabilera presio txikiagoko aparkalekuetan.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-d68-2000.html
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Dauzkan kalteak direla eta joan-etorrietarako erabiltzerik ez dagoenean.
Ordenantza batzuek (Zaragozakoak) aipatu egiten dituzte kalte horiek (gurpilik ez edukitzea, trakzio mekanismoa
erabilgarri ez egotea…). Balizko honek abandonu aukera guztiak laburbiltzea espero da. Bere bizikleta edo dena
delako zikloa berreskuratu nahi duen erabiltzailearentzat, baina, ibilgailuaren kostuarekiko tarifa proportzionalak
finkatu beharko dira (hurrengo apartatua ikusi).

5.14.2

Gordailuan edukitzea

Abandonatuta daudela jotzen den zikloak gordailuan edukiko dira. Ibilgailuen gordailuaren funtzionamendua berariazko ordenantza fiskal batez arautu ohi da, baina horrelakorik ez badago edo dagoen ordenantzak zikloak jasotzen
ez baditu, bizikleta eta bestelako zikloen zirkulazioa jasotzen duen ordenantzan gordailuaren funtzionamenduaren
oinarrizko xehetasunak biltzea komeni da.
Aurreko apartatuan aipatu moduan, ibilgailua berreskuratzeko tarifek ibilgailuaren kostuarekiko proportzionalak izan
beharko lukete. Bizikleta baten kostua motozikleta edo automobil batena baino askoz txikiagoa da eta, horrenbestez,
tarifa espezifikoak ezarri behar dira.
Denbora epe bat ere finkatuko da, jabeak aukera izan dezan bere ondasuna erreklamatzeko; prozedura zehatz bat
beharko da, esaterako jabetza frogatzen duen dokumenturen bat erakustea, faktura edo erregistro bat kasu. Epe
hori, adibidez, hiru hilabetekoa izan liteke. Epe hori igarotakoan, bizikleta edo dena delako zikloa udalaren jabetzara
igaroko da, eta berak erabakiko du zer egin. Zikloak hondakin jotzea erabaki dezake, edo egoera onean daudenak
eraberritzeko lanak azpikontratatzea, edo lagatzea, edo enkantera ateratzea.
Bizikletak eta bestelako zikloak errekuperatzeko beharrezko mekanismoak ere jasotzea komeni da, betiere, zeren eta
badira bai eskaera bai praktika egokiak zikloak errekuperatzeari dagokionez, esate baterako mekanikoak prestatzeko
zentroak edo gobernuz kanpoko erakundeak, udal gordailuko zikloak erabili eta, ondoren, horrelakoak behar dituzten
pertsonei eskuratzen dizkietenak.

5.14.3

Erregistroa

Bizikleta eta bestelako zikloetarako toki mailako zenbait erregistro daude30. Estatu mailan, Bizikletaren Aldeko Hirien Sareak
bizikleta-erregistro31 bat eskaintzen du, baina erregistro hori sarearen beraren jabetzakoa da, ez da publikoa, eta segurtasun
indarrek ez dute horretarako sarrera zuzenik. Gaur egun arte espainiar estatuan ez dago estatu mailako (ezta udal mailaz
gaindiko) inolako erregistro ofizial publikorik.
Udalaren erabakia da toki mailan bizikleta eta bestelako zikloentzako erregistroa eskaintzea eta hori udal gordailuarekin eta
udaltzaingoarekin era koordinatuan kudeatzea. Erregistroak aukera ematen du abandonatuta zeudelako kaletik kendu diren
edo lapurtuak izan ondoren udal zerbitzuek edo poliza zerbitzuek udalerrian bertan berreskuratu dituzten zikloak jabeei
itzultzeko.
Erregistroak lagundu egiten du bizikletak eta bestelako zikloak lapurtzearen kontra borrokatzen, betiere osagarri baldin
baditu beste neurri batzuk, esaterako bizikletentzako aparkaleku seguruak sortzea, autobabeserako neurriak sustatzea eta
horrelako delituen jazarpenean indar polizialen eraginkortasuna areagotzea, besteak beste (Sanz Alduan & Gonzalez Baragaña,
2015: 51. or.).

30

31

Esate baterako Sevillako Udalak eskaintzen duen bizikleta-erregistroa (http://www.sevilla.org/sevillaenbici/
registrobicicleta/registrobicicleta.html). Gipuzkoan, adibidez Donostiako Udalak (http://www.donostiamovilidad.
com/eu/bizikletak/erregistroa/) eta Zarauzko Udalak (http://www.zarautz.org/zarauzkoudala/de/aurkezpena-15347.as
p?cod=15347&nombre=15347&prt=1&sesion=14) udal erregistroa daukate.
Ikusi https://www.biciregistro.es/esp/index.php
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ASEGURUA

Arloko legediak ez du inolako oharrik jasotzen, bizikleta edo beste zikloren bat ibilgailu gisa erabiltzen denerako aseguruaren
derrigortasunari edo aseguru motari buruz. Ez da beharrezko ikusten, era berean, ordenantzak horren inguruan ezer
adieraztea, baina dokumentu honetan puntu hori ere aipatzen da, ordenantza askok jasotzen dute eta.
Oro har, istripu eta gorabeherak aurreikusteko, oso komenigarria da txirrindularia aseguratuta egotea. Sarritan kontratazio
komuneko polizek, etxekoak esaterako, estaltzen dute bizikleta erabiltzen deneko erantzukizun zibila. Txirrindulari elkarte
edo federazio batzuek aseguruak eskaintzen dizkiete bere kideei, eta badira txirrindularien kolektiborako eskaintzak
garatu dituzten aseguru konpainiak ere. Erantzukizun zibilak bermatu egiten du familia unitateko kideren batek erantzukizun
zibila izan dezakeen kasuko kalte-ordainak ordaintzea, kalte materialak edota fisikoak izan direnean zein egintzen edo
ez-egiteengatik hirugarren pertsona batzuei kalteak eragin zaizkienean.
Bizikletarako asegurua erantzukizun indibiduala da, eta erakundeek eta administrazioek sustatu egin behar dute.
Ordenantzek txirrindulariaren erantzukizunerako aseguruari buruzko puntu bat jaso dezakete, bai hori gomendatuz
bai aukerakotzat lagaz.

5.16

ZIGORRAK

Ordenantzetan jasotzen diren diruzko zigorrak jarri ahal izango dira, betiere udalak arauz duen ahalmenaren barnean.
Zigorrek udaleko osoko bilkuraren onarpena beharko dute.

5.16.1

Txirrindularientzako zigorren printzipioak

Ordenantzetan jasotzen diren txirrindularientzako zigorren kasuan, badira kontuan hartu beharreko bi printzipio
(Bastida, 2017):
•

ZEHAZTASUNA
Zehaztasunak eskatzen du zein arau hauste izan den argitzea, terminoak egoki definituta, dagokion zigorra aplikatu
ahal izan dadin.
Printzipio hori ordenantzaren erredakzioan egon dadin, beti kontuan hartu beharko da deskribatzen diren arau
hauste guztietarako zigorrak finkatu beharko direla. Eta udalerriko espazio publikoa erabiltzen duten pertsonek
zein zaintza eta segurtasun indarrek gai izan beharko dutela ordenantzaren testua ahalik eta garbien eta zehatzen
aplikatzeko eta gauzatzeko.

•

PROPORTZIONALTASUNA
Bizikletaz egiten den arau haustea autobus batek egindako arau hauste bera baino larritasun maila txikiagokoa izango
da normalean. Autobus batek semaforoa gorri dagoela igarotzen duenean edo kontrako norabidean doanean sortzen
duen arriskua eta bizikleta batek gauza hori berori egiten duenean sortzen duena ezin dira parean jarri.
Eta zigorretako batzuk aurrez tipifikatuta badaude ere arloko araudian, txirrindularientzako zigorretako zenbatekoak
birdefinitzea komeniko litzateke, kasuan kasuko arau haustearen larritasun mailaren arabera.

5.16.2

Ordenantzetako zigor taula

Arau testua artikulatzen denean, komeni da zigor taula bat ere finkatzea, arauak jasotzen dituen balizkoetako arau
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hausteak estaltzeko. Sarritan puntuz puntu joan beharko da balizko horiek zerrendatu eta tipifikatuz, oso larri, larri
edo arintzat jotzen diren. Bizikletaren eta bestelako zikloen zirkulazioaren kasuan, arau hauste gehien-gehienak arinak
izango dira.
Arloko araudian tipifikatuta daude jada arau hauste horietako asko; beraz, bi posibilitate dauzkagu:
•
•

Estatu mailako araudian dagoeneko jasotzen diren zigorrak gogoratzea ordenantzan.
Estatu mailako araudian dagoeneko biltzen diren zigor haiek ez jasotzea, eta bakar-bakarrik jasotzeke dauden
balizkoetatik ondorioztatzen diren zigorrak tipifikatzea.
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