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Dokumentu hau Bizkaiko Bizikletaren foru idazkariak egin du, eta bizikleten zirkulazioaren1 arloan indarrean dagoen 
trafikoari buruzko arautegiaren alderdi nagusiak nahiz esparru nabarmen bakoitzaren gaineko iruzkinak oinarritzen 
diren arauak jasotzen dira.

AUTO BAT GIDATZEN DUENAREN ERANTZUKIZUNA

Kontuan hartzeko oinarrizko arauak:

•  Bizikletak errepidetik joango dira, arautegiak ezarrita, zirkulazioaren noranzkoaren eskualdean (bazterbidetik, 
erabilgarria eta nahikoa bada,; bestela, galtzadan behar duen zatia erabiliz). Halaber, bihurguneak dituzten jai-
tsiera luzeetan, beharrezkoa duten eskuineko errei osoa ere erabil dezakete, segurtasun-arrazoiek hala uzten 
badute. Hiriguneko kaleetan, berriz, udal bakoitzaren arautegiaren arabera, erreiaren erdirago ibili ahalko 
dira, eskuinekoan ahal izanez gero. Segurtasuna babesteko, komenigarriena da ertzean ibiltzea, beste ibilgailuen 
aurreratzea errazteko. (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 17 eta 15. art. eta ZIRK. ARAUDI OROK. 36. art.).

•  Halaber, errepidean, parez pare zirkulatzeko baimena dute bizikletek, biko ilaratan, betiere bidearen eskuine-
ko bazterretik ahalik eta hurbilen, eta banako ilaran jarriko dira ikuspenik gabeko zatietan edo trafiko pilaketak 
sortzen dituztenean, aurreratzeak errazteko. Taldeka zirkulatzen duten bizikletek euren artean ere aurreratu 
dezakete, biko ilara ez badute gainditzen. Autobideetan bazterbidetik bakarrik zirkulatu ahalko dute bizikletek, 
inola ere galtzadan sartu gabe, justifikatutako segurtasun-arrazoiak direla eta debekatuta dagoela adierazten 
bada izan ezik. (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 17. eta 20. art., txirrindularitza jarduerara egokitzeko 43/1999 Legea-
ren 1. artikuluak aldatutakoa eta ZIRK. ARAUDI OROK. 36. art.).

•  Txirrindulariak aurreratzeko maniobretan, errepidean edo herritik kanpoko bideetan gutxienez 1,50 m-ko 
alboko tartea utzi behar da, eta lerro etengabea badago ere aurreratu ahalko da. Galtzadaren alboko erreia 
osorik ere har daiteke txirrindularia segurtasunez aurreratzeko, betiere bestelako arrisku-egoerak ez badira sor-
tzen. Berariaz debekatuta dago aurreratzea kontrako noranzkoan zirkulatzen duten txirrindulariak arriskuan jarri 
edo eragozten badira. Txirrindulariak arriskuan jarriz edo oztopatuz aurreratzea arau-haustea da eta puntu ga-
lera ekarriko du (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 35. art. eta II. eranskina eta ZIRK. ARAUDI OROK. 84. eta 88. art.).

•  Bizikleten abiadurak bidean ezarritako abiadura-mugak izango dira, hala ere, arautegiak 45 kilometro orduko 
gehieneko abiadura ezartzen du herritik kanpo. Dena dela, gehieneko abiadura hori gaindi daiteke bidearen 
ezaugarriek abiadura handiagoa hartzeko aukera ematen duten zatietan. (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 17.art. 
eta ZIRK. ARAUDI. OROK. 48. art.).

• Txirrindulariek pasatzeko lehentasuna dute ibilgailu motordunen aldean: 

a)  Bizikleta-errei batetik, txirrindularientzako pasabide batetik edo behar bezala seinaleztatutako bazterbide 
batetik doazenean. 

b)  Beste bide batean sartzeko, motordun ibilgailuak eskuinera edo ezkerrera jo behar duenean, hori egin deza-
keen lekuetan, eta inguruetan txirrindulari bat dagoenean. 

c) Taldean doazela, lehenengoa dagoeneko gurutzatzen hasi denean edo biribilgune batean sartu denean. 

1  Gaur egun hauek ditu oinarri: 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 2koa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari 
eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onesten duena; 1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari 
buruzko Legearen testu artikulatua aplikatu eta garatzeko zirkulazio-erregelamendu orokorra onesten duena; 2822/1998 Errege De-
kretua, abenduaren 23koa, ibilgailuen erregelamendu orokorra onesten duena, eta 6/2014 Legea, apirilaren 7koa, Trafikoari buruzko 
Legearen testua aldatzen duena. Lege hori urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez (BOE, 261. zk., 2015eko 
urriaren 31koa) bateratu eta eguneratu da, onartu zenetik (339/1990 LED) bere testu artikulatuan sartutako aldaketak gehituta.
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Gainerako kasuetan, ibilgailuen arteko lehentasunari buruzko arau orokorrak aplikatuko dira. (TRAFIKOARI BURUZ-
KO LEGEAREN 25. art. eta ZIRK. ARAUDI OROK. 64. art.).

•  Debekatuta dago erreietan edo txirrindularientzako pasabide batean gelditzea eta autotik jaistea, 
bizikletaz zirkulatzen dena oztopatuz. Berariaz debekatuta dago bizikletentzako erreietan gelditzea, eta 
ibilgailuaren ateak zabaltzea eta ibilgailutik jaistea, beste erabilera batzuk, txirrindulariak bereziki, arriskuan jarri 
edo oztopatuko dituela ziurtatu aurretik. Halaber, debekatuta dago ibilgailuarekin txirrindularientzako bidegu-
rutze edo pasabide batean sartzea, nahiz eta pasatzeko lehentasuna izan, ziur asko zirkulazioaren egoera dela 
eta geldituko bada eta horrek zeharkako zirkulazioa eragoztea edo oztopatzea ekarriko badu. (TRAFIKOARI BU-
RUZKO LEGEAREN 45. art. eta ZIRK. ARAUDI OROK. 48., 94. eta 114. art.).

•  Arautegiak astiro zirkulatzea ezartzen du, gidaria dabilen bidegunean oinezkoak daudenean, edo tupustean 
bidean sar daitezkeela sumatzen denean bereziki, eta martxan doazen bizikletetara hurbiltzerakoan (bizikleten-
tzako berariazko bideen gurutzeetan eta inguruetan eta semaforoz zuzendu gabeko oinezkoentzako pasagu-
neetan). Horrela, inguruabarrek agintzen dutenean, gelditu egingo da. Abiadura norberaren egoerara (fisikoak 
eta psikikoak) eta inguruaren egoerara (bidearen ezaugarriak eta egoera, ibilgailuarenak, eguraldia, ingurugiroa 
eta zirkulazioaren egoera) egokitu beharko da, eta oro har, une bakoitzean ager daitezkeen inguruabar guztiak. 
Hartara, egoera horietara egokit u ahal izango dute ibilgailuaren abiadura, eta ondorioz, beti geratu ahal izango 
dute ibilgailua, nork bere ikusterrean eta sor daitekeen edozein oztoporen aurrean. (ZIRK. ARAUDI. OROK. 45. eta 
46. art).

•  Txirrindulariak arriskuaz ohartarazteko seinaleak. P-22 seinaleak arris-
kua adierazten du, txirrindularientzako pasagune bat nahikoa hurbil dagoe-
lako, edo txirrindulariek sarri bidera irten edo bidea zeharkatzeko erabiltzen 
duten lekua delako. Egiten diren bizikleta-martxetan ordena, kontrol edo 
segurtasun zereginak burutzen dituen pertsonal laguntzaile gaituek ban-
dera horia erabili ahalko dute arrisku bat dagoela ohartarazteko. (ZIRK. 
ARAUDI. OROK. 143. eta 149. art).

BIZIKLETA BAT GIDATZEN DUENAREN 
ERANTZUKIZUNA

Kontuan hartzeko oinarrizko arauak:

–  Adin nagusiko pertsona batek gidatutako bizikletek zazpi urte arteko haur bat eraman ahal izango dute 
jarleku gehigarri batean, hala ere, homologatua izan beharko du eta atxikipen-sistemak eta kaskoa erabili. Ez 
betetzea falta astuna izango da. Halaber, atoi bat edo erdi-atoi bat ere eraman ahal izango dute, baita 
errepidean ere, baldin eta ibilgailu traktoreak hutsik duen masaren % 50 gainditzen ez badute eta baldintza 
hauek betetzen dira: egunez eta ikuspena gutxitzen ez duten baldintzetan zirkulatzea, bizikletentzat ezarritako 
abiadura-muga orokorrak % 10 gutxitzea baldintza hauetan zirkulatzen dutenean eta atoian inolaz ere pertso-
narik ez eramatea. (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 13. art. eta ZIRK. ARAUDI OROK. 12. art.).

–  Debekatuta dago aurikularrak jarrita eta telefonia mugikorreko aparatuak, kaskoak edo antzeko tresnak 
erabiliz zirkulatzea. Hori ez bada betetzen falta larria izango da (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 13 eta 76. art. 
eta ZIRK. ARAUDI OROK. 12. art.).
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–  Besteek ikusi behar gaituzte. Gauean, gutxienez 150 metroko distantziatik ikusi behar zaituzte. Hori dela eta, 
gaizki ikusten denean, iluntzean eta tuneletan sartzean, nahitaezkoa da atzeko islatzaile on bat erabiltzea, trian-
gelu-formakoa ez dena, gorria (katadioptrikoa)2 eta posizio argiak (aurrekoa zuria eta atzekoa gorria). Horrez gain, 
errepidean, jantzi islatzaile homologatu bat ere eraman beharko da (segurtasun-txalekoa ere erabili daiteke). 
Arau hori ez bada betetzen falta arina izango da. Halaber, derrigorrezkoa da txirrina izatea, eta ezin da erabili 
hori ez den beste edozein gailu akustiko. (IBILG. ARAUDI. OROK. 22. art., TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 43. eta 75. 
art., 19/2001 Legeak aldatutako 43/1999 Legearen 4. artikuluak egindako eranskinaren ondoren, eta ZIRKULAZIO 
ARAUB. OROK. 98. art.).

–  Debekatuta dago bizikleta gidatzean eragiten duten substantziak hartzea. Ezin da bizikletaz zirkulatu 
odolean litroko 0,5 gramoko baino alkohol gehiago badaukazu, edo jaurtitako arnasan litroko 0,25 miligramo 
baino alkohol gehiago badaukazu, ez eta sorgorgarri, psikotropiko, estimulatzaile edo antzeko beste gai batzuk 
ere, haien eraginak arriskurik gabe zirkulatzeko egoera fisiko edo mental egokia aldatzen badu. (TRAFIKOARI 
BURUZKO LEGEAREN 14. art. eta ZIRK. ARAUDI OROK. 20. eta 27. art.).

–  Errepideko eskuineko bazterbidetik ibiltzea. Bizikletek eta txirrindularien atzetik doazen ibilgailuek, es-
kuineko bazterbidetik zirkulatu behar dute, zirkulatzeko modukoa eta nahikoa bada; bestela, ahalik eta gal-
tzadaren zatirik txikiena hartuz ibili behar dute. Hala ere, behar duten galtzadaren eskuineko zatia ere har 
dezakete, bereziki bihurguneak dituzten jaitsiera luzeetan. (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 15. eta 17. art. eta 
ZIRK. ARAUDI OROK. 36. art.).

–  Bizikletek parez pare eta taldeka zirkulatu ahalko dute errepidean. Bizikletaz ibiltzen direnek parez pare 
ibiltzeko baimena dute, biko ilaretan, bidearen inguruabarrak edo trafikoaren arriskua kontuan hartuz. Dena 
dela, bidearen eskuineko bazterretik ahalik eta hurbilen ibili beharko dute. Hartara, ilaran jarri beharko dira ikus-
penik gabeko zatietan edo trafiko pilaketak sortzen dituztenean, aurreratzeak errazteko. Taldeka zirkulatzen 
duten bizikletek kontu handiz ibili beharko dute, beren artean talkarik ez egiteko. Hala ere, euren artean aurre-
ratu ahalko dute, biko ilara ez badute gainditzen. (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 17. eta 22. art., txirrindularitza 
jarduerara egokitzeko 43/1999 Legearen 1. artikuluak aldatutakoa eta ZIRK. ARAUDI OROK. 36. eta 54. art.)..

–  Debekatuta autopistetan; autobideetan, bai. Debekatuta dago bizikletaz autopistetatik zirkulatzea, eta 
autobideetan baimena izatea gerta daiteke, justifikatutako segurtasun-arrazoiak direla eta debekatuta dagoela 
seinaleztatzen ez bada salbu (eta ordezko ibilbidea adierazten bada). Baimena izatekotan, 14 urtetik gorakoa 
izan beharko da eta bazterbideetatik zirkulatu beharko du, inola ere galtzadan sartuz. Arau hori ez betetzea 
falta astuna izango da. (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 20. art., trafikoaren legea berritzeko 19/2001 Legearen 9. 
artikuluak aldatutakoa eta ZIRK. ARAUDI OROK. 38. art.).

–  Ezin da bizikletaz zirkulatu OHI erreietatik, Okupazio Handiko Ibilgailuentzat direlako. Bizkaiko errepideetan 
oraindik OHI erreirik ez badago ere, bizikletek ezin dute inola ere erabili. (ZIRK. ARAUDI. OROK. 35. art).

–  Abiaduraren jaistea ohartaraztea eta lehiatzeko debekua Bizikletek eta gainerako ibilgailuek arriskua hu-
rre-hurrekoa denean izan ezik, beren ibilgailuen abiadura nabarmen jaisteko, arriskurik sortu gabe egin deza-
ketela jakin behar dute ziur. Halaber, debekatuta dago bide publikoetan edo erabilera publikoko bideetan 
abiadura-lehiaketak egitea. Baina salbuespenez bada ere, izango da egiterik, aginpidea duen agintaritzak bideak 
horretarako mugatu eta gero. (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 55. art.).

2  Katadioptrikoa (edo erretrokatadioptrikoa): ibilgailuaren presentzia adierazteko erabiltzen den gailua, ibilgailuarena ez den argi-iturri 
baten argia islatuz, begiratzen duena iturritik hurbil egonda. Ez dira halakotzat hartzen: Matrikula-plaka islatzaileak eta garraio-ibilgailuen 
beste kategoria batzuetan indarrean dauden gainerako plaka eta seinale islatzaileak. 
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–  Bizikleten abiadura. Bizikletek bidean une bakoitzean ezarritako abiadura-mugak errespetatu behar dituzte 
(hori ez badute betetzen arau-hauste larria izango da), hala ere, gainerako ibilgailuetarako ezarritako gutxiene-
ko abiaduraren azpitik zirkulatu ahalko dute. Halaber, arautegiak 45 km/h-ko gehieneko abiadura ezartzen du 
herritik kanpo. Hala ere, gehieneko abiadura hori gaindi dezakete bidearen ezaugarriek abiadura handiagoa 
hartzeko aukera ematen duten zatietan eta jaitsiera luzeetan. Laguntzen diharduten ibilgailuek lagundutako 
ibilgailuaren abiadurara egokitu ahalko dute, eta kasu horretan, V-22 seinalea eraman beharko dute. (ZIRK. 
ARAUDI. OROK. 48. eta 49. art. eta TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 21. art.).

–  Bizikletek pasatzeko lehentasuna dute ibilgailu motordunen aldean, bizikleta-errei batetik, txirrindularientza-
ko pasabide batetik edo behar bezala seinaleztatutako bazterbide batetik doazenean, baimendutako leku 
batean biratu ondoren bide batera sartzean eta inguruetan txirrindulari bat dagoenean. Horrez gain, lehentasun 
hori ere izango dute taldeka ibiltzean (unitate mugikor bakartzat hartuta), lehenengoa dagoeneko gurutzatzen 
hasi denean edo biribilgune batean sartu denean. Gainerako kasu aplikagarrietan, ibilgailuen arteko lehentasu-
nari buruzko arau orokorrak aplikatuko dira. Hala ere, hiriko zirkulazioan dagokion udal ordenantzari jarraituko 
zaio. Txirrindulari batek bizikletaren gainean oinezkoen pasabide bat zeharkatzen badu ez da oinezkotzat har-
tuko (bizikleta eskuan eraman beharko luke horretarako), beraz, ez du lehentasunik izango. Horrenbestez, 
norbaitek harrapatzen badu, arau-hauste bat egingo du (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 25. art. eta ZIRK. ARAU-
BIDE OROK. 64. art.).

–  Lehentasunen hurrenkerari dagokionez, bizikletak, motorrak eta bi gurpileko motor-bizikletak azken postuan 
daude, ibilgailu batek atzera egin behar duenean, eskumeneko agintariek besterik agintzen ez badute. (ZIRK. 
ARAUDI. OROK. 62. art).

–  Ezkerralderantz biratzeko maniobretarako, herriz kanpoko bideetan, bereziki egokitutako erreirik ez bada-
go eskuinetik egin beharko dute beti bizikletek eta galtzadatik kanpo ahal bada, zirkulazioak uzten duenean 
hasiz. Arau hauek ez betetzea arau-hauste larritzat hartuko da. (TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 76. art. eta ZIRK. 
ARAUDI OROK. 76. art.).

–  Segurtasun-tartea gordetzea aurreratzeetan. Txirrindulariak herritik kanpo aurreratzean ibilgailu motordu-
nek 1,50 m-ko alboko tartea utzi beharko dute gutxienez, eta lerro etengabea egon arren aurreratu ahalko dute, 
betiere arrisku-egoerak ez badira sortzen (horien artean, kontrako noranzkoan zirkulatzen duten txirrindulariak 
arriskuan jartzea edo eragoztea). Ibilgailu motordunak galtzadaren alboko erreiaren zati bat eta osorik erabil 
dezake, gutxieneko segurtasun-distantzia bermatzeko xedez. Aurreratzea 
herri barruan edo hirigunean egiten bada, alboko segurtasun-distantzia hori 
txirrindulariaren segurtasuna bermatzeko beharrezkoa dena eta galtzadaren 
abiadura, zabalera eta ezaugarriekiko proportzionala dena bermatzeko. 
Aurreratzeko arau hori urratzea arau-hauste larritzat hartuko da. (TRAFIKOA-
RI BURUZKO LEGEAREN 35. art. eta ZIRK. ARAUDI OROK. 84., 85. eta 88. art.).

–  Kaskoaren erabilera. Debekatuta dago bizikletan egiaztatutako babes-kas-
korik gabe joatea 16 urte ez badituzu bete. Berdin dio non eta zer bizikleta 
erabiltzen duzun (nahiz eta gurpil txikiak” eraman, ez dago salbuespenik). 
Herriz kanpoko bideetan DENEK erabili behar dute kaskoa nahitaez, bero 
handia egiten badu edo aldapa luzea bada salbu. Derrigorrezko kaskorik 
gabe ibiltzen direnek 200 euroko zehapena jaso dezakete. (ZIRK. ARAUDI. 
OROK. 118. art. eta TRAFIKOARI BURUZKO LEGEAREN 47. art. eguneratzen duen 
6/2014 Legearen artikulu bakarraren 13. atala).
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–  Bizikletak kentzea. Bizikletak ez dira ibilgetuko gidatzen dituenak organismoan alkohola edo drogak de-
tektatzeko probetan emaitza positiboa ateratzen badu izan ezik. Hala ere, kendu eta dagokion gordailura 
eraman ahalko dira utzita badaude, edo lotuta egonda, pertsonak edo ibilgailuak zirkulatzen oztopatzen 
badituzte edo hiri-altzariak kaltetzen badituzte. Horrek ekartzen du agintariek zizaila bat erabili ahalko dute-
la bizikleta hiri-altzarira lotzen duten kateak ebakitzeko (hala ere, egokiagoa izango litzateke baimen hori 
Legean berariaz jasota egotea). Hori herri barruko nahiz herriz kanpoko bideetan aplika daiteke (TRAFIKOARI 
BURUZKO LEGEAREN 7. eta 104 art. eta 6/2014 Legearen artikulu bakarraren 3. atala.).

–  Espaloiak erabiltzea. Araudiaren arabera, debekatuta dago edozein ibilgailu, bizikletak barne, espaloietan eta 
oinezkoen eremuetan zirkulatzea, gelditzea eta aparkatzea. Hala ere, udalerriek, udal ordenantzen bidez, haien 
zirkulazioa erregula dezakete, betiere espaloiaren gainean txirrindularientzako bide bat badago, hau da, behar 
bezala seinaleztatutako bizikleta-espaloi bat, edo oinezkoen eremuetan agin dezake, eta gelditzea eta aparka-
tzea erregulatu. Kasu horietan guztietan, ezin izango zaie oinezkoei kaltetu edo oztopatu. (TRAFIKOARI BURUZ-
KO LEGEAREN 40. art. eta ZIRK. ARAUDI OROK. 121. art.)

EZ JARRI ARRISKUAN! 
ERAKUTSI!


