
    

 

 

 

 

 

 

ESPALOITIK EDO OINEZKOEN 

EREMUTIK IBIL AL DAITEKE 

BIZIKLETAZ? 

 
Nahikoa gai gatazkatsua da, eta justizia auzitegietan ere izan du oihartzuna. Hori dela-

eta, sakondu egin beharko dugu. 

Honelaxe definitzen du Trafikoaren Legeak espaloia: “Oinezkoak ibiltzeko den 

errepideko eremu longitudinala, garaia izan zein ez”. Era berean, honelaxe definitzen 

du oinezkoen eremua: “Oinezkoen zirkulaziorako gordetako errepideko zatia, garaia 

izan zein ez. Definizio horren barruan sartzen dira espaloia, nasak eta pasealekuak”.  

Oinezkoen zirkulaziorako ezarritako eta gordetako horietan gune guztietan, 

lehentasuna izango du oinezkoen zirkulazioak, udal araudiek edo jabeek inguruabar 

jakin batzuetan baimendu ditzaketen bestelako erabilera baimenduen aurretik. 

Lehentasun hori berretsi egiten da Zirkulazioaren Erregelamendu Orokorreko 121.5. 

artikuluan, hauxe ezarri baita bertan: “Era guztietako ibilgailuen zirkulazioa (gure 

kasuan bizikletenak) inola ere ez da izango espaloietatik eta oinezkoen gainerako 

eremuetatik”, erregelamenduan ezarritako salbuespenak eta udal agintariek beren 

eskumenen arabera beren titulartasunpeko hiri bideen araudian ezarritakoak izan ezik. 

Horrez gain, hauxe bildu eta azpimarratzen da 93.2. artikuluan: “Udal ordenantzek ezin 

izango dituzte inola ere aurkaratu, aldarazi edo desitxuratu erregelamenduko manuak, 

edota horien inguruko nahasmena eragin”.  

Zirkulazio Erregelamenduak berak, 121.1. artikuluaren bidez, ahalmena ematen die 

udalei monopatinak, patinak edo antzekoak espaloitik eta oinezkoen eremuetatik 

ibiltzeko modua agindu dezaten (segway direlakoak, esaterako). Berariazko 

aintzatespen horrek, hala ere, nolabaiteko “disfuntzionalitatea” uzten du agerian, 

indarreko Erregelamenduan berariaz aintzatetsita ez dagoen ahalmen batekin erkatzen 

badugu, tokiko ordenamendu horrek bestelako erabilerak berariaz antolatu ahal 

izatearekin oinezkoen eremu horietan, bizikletena esaterako. Hala dela egiazta daiteke, 

eta zuzendu egin nahi da erregelamenduari buruz egiteko dagoen erreformari esker, 

Kongresura 2014an egun batean ekarritako zirriborroak zekarrena (gaur egun onesteke 

dago, aldez aurretik Trafikoari eta Bide-segurtasunari buruzko Legea aldatzea 

aurreikusten baita). 

Hortaz, ezin uka daiteke udalek aintzatetsita dutela zirkulazioaren arloko araudiak 

egiteko ahalmena beren titulartasunpeko bideetan, besteak beste, Trafikoaren Legeak 

berak aintzatetsita. Izan ere, eskumenen errealitate hori baliatu eta araupetu izan dute 

tokiko ordenantzen bidez. 

 



    

 

 

 

 

Beraz, eta bizikletak espaloietan ibiltzeari dagokionez, irtenbide oso ezberdinak daude 

Espainiako ordenantzen artean. Badira murriztaileak, espaloietan, oinezkoen kaleetan, 

parkeetan eta lorategietan ibiltzeko debeku orokorra abiapuntutzat hartuta, salbu eta 

eremu horietan berariaz txirrindulariak ibil daitezkeela adierazten bada, hots, udalak 

espaloietan eta oinezkoen lehentasuneko gainerako guneetan (bizikleta-espaloiak edo 

antzekoak) txirrindularientzako ibilbideak sortu eta zedarritu dituenean edo, hala 

denean, espaloietan ibiltzeko modua dagoenean udalak baimendutako zenbait 

ordutan. Palma de Mallorcako bizikletaren erabilerari buruzko ordenantzan, adibidez, 

debekatuta dago bizikletaz ibiltzea “espaloietan plazetan, parkeetan eta lorategietan”, 

baina salbuespenez zirkulazioa baimentzen da “ezarritako baldintzekin eta ordu eta 

ordutegietan”. Hartara, 10 km/h-ko gehieneko abiadura ezarri da (6.3 eta 11.2. art.) 

eta “bizikleta-espaloiak” sortzeko aukera aurreikusten da, hots, espaloian 

partekaturiko guneak (7. art). Antzeko aukerak, ñabardurak ñabardura, eman dira 

Almeriako (60. art.), Ciudad Realeko (37.3.a art.), Coruñako (50.7 eta 57.2. art.), Las 

Palmaseko (102. art.), Madrilgo (39. art.) 39), Iruñeko (26. art.), Ourenseko (113. art.), 

Donostiako (48. art.), Segoviako (22. art.) edo Valentziako (36. art.) trafiko 

ordenantzetan. 

Bilbori eta oinezkoen eremuetako txirrindularien trafikoa arautzen duten zenbait 

ordenantzari erreparatuz gero, honako hauek ikusiko ditugu: 

- Herri Guneen Ordenantza (2010eko azaroa): baimenduta dago, adibidez, 

bizikletaz eta antzeko beste elementu batzuekin ibiltzea oinezkoen eremuetatik 

bakar-bakarrik “jende askorik ez dabilenean”, betiere oinezkoen trafikoko 

erritmoan eta honako hauek saihestuz: “jende artean sigi-saga ibiltzea eta 

jendea aurreratzea bi metro baino distantzia laburragoan. Oinezkoen eremuan 

jende asko dabilenean, oinak lurrean jarri eta bizikletaren edo joan-etorrirako 

erabilitako gailuaren ondoan joan beharko da” (21. art.). 

- Alde Zaharreko Zirkulazioaren Ordenantza (2014ko ekaina): “oinezkoen 

zirkulaziorako lehenetsitako gunea” dela aintzatetsita, bertako zirkulazioa 

antolatu du (ibilgailuak, noranzkoak, ordutegiak, baldintzak…). Izan ere, gure 

aztergaian, azpimarratu egiten du: “bizikleten, patinen eta antzeko elementuen 

zirkulazioa Herri Guneen Ordenantzako 21. artikuluan ezarritako eran egin 

beharko da” (4. art.). Antzeko irizpidea islatu da oinezkoek lehentasuna duten 

gune zabal horretako zenbait kaletako sarreretan jarritako seinaleetan eta 

seinale bertikaletan. 

- Berdeguneen Ordenantza (2001. urtea): bizikleten zirkulazioa baimentzen da, 

“baina horien abiadura gehienez 15 km/h-koa izango da oinezkoekin batera 

dabiltzan bideetan” (11.1.2. art.). Hala eta guztiz ere, bizikletak eta pertsonek 

eurek bidaiak egiteko eragindako indarrarekin erabiltzen diren beste gailu 

batzuen erabilera honetara dago bideratuta: “Beren beregi baimendutako 

eremuetara, baina ezin erabil daitezke oro har berdeguneetako bideetan, non 

erabilera nagusia paseatzera eta atsedena hartzera bideratuta dagoen” (11.1.5. 

art.) 



    

 

 

 

 

- Zirkulazioaren Udal Ordenantza (1999ko iraila): hauxe ezarri du bidegorriei 

buruzko II. kapituluak: “Bizikletarako erreiek, oro har, ezin izango dituzte 

oinezkoen eremuak edo parke publikoak zeharkatu. Aitzitik, kontrakoa xedatuz 

gero, bidearen inguruabarretara egokituko dira bizikletak, eta are kontu 

handiagoarekin ibili beharko da bidegorriak oinezkoen eremuak edo parke 

publikoak zeharkatzen dituenean” (107. art.). 

Horrez gain, badago udalak arlo horretan arauak emateko duen eskumena 

azpimarratzen eta defendatzen duen jurisprudentzia (Legean ezarritakoari mugatuta) 

Zirkulazio Erregelamenduaren manu beretan edo manu horien gainean egin 

daitezkeen interpretazio partzialean bildutakoren aurrean. Hala, ezin alde batera edo 

kontuan hartu gabe utzi Auzitegi Gorenaren eta Auzitegi Konstituzionalaren doktrina, 

tokiko ordenantzen berezko eta berariazko ezaugarriei buruzkoa, hain zuzen udalek, 

legez, pertsonen eta ibilgailuen ordenamenduan eratxikita dituzten eskumeneko titulu 

zehatzak eta espezifikoak urratu ditzaketen erregelamendu mailako gainerako 

arauekiko. Izan ere, konstituzioan aintzatetsitako eta bermatutako tokiko 

autonomiaren printzipioa urratuko litzateke (EKren 137. artikuluan aldarrikatua).  

Aitzitik, horrek soilik ekarriko luke legearen konstituzio-kontrakotasuna baldin eta 

legeak tokiko erakundeen administrazio askea hustu edo larriki hautsiko balu, baina ez 

da hala gertatzen tokiko eskumenen eremuetan legeria –estatukoa edo autonomikoa- 

sektoriala egote hutsagatik. 

Horrenbestez, leialki aitortuta dago ezen ibilgailuen trafikoaren eta zirkulazioaren 

arloko udal eskumenak honako bi hauek aurreikusita dutenaren ondoriozkoak direla: 

Alde batetik, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzeko 7/1985 Legearen 25.2.b) 

artikuluan, non arlo hauetako eskumena balia dezaten agintzen zaien udalerriei 

estatuko eta autonomia erkidegoetako legeriaren arabera: "ibilgailuen eta pertsonen 

trafikoaren ordenamendua hiri bideetan". Bestalde, estatuko legeria Trafikoari, 

Motordun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu 

artikuluak, martxoaren 2ko 339/90 Legegintzako Errege Dekretuak, hauxe xedatu du 7. 

artikuluan, dagoeneko aurreratu den bezala: “honako eskumen hauek ematen zaizkiela 

udalerriei, lege honen eremuan: b) hiri bideen erabilerari buruzko araudia 

Zirkulazioaren Udal Ordenantzaren bidez, (...)"; eta Azkenetako Lehen Xedapenean 

hauxe ezarri da arauak emateari buruz: "1. Ahalmena ematen zaio gobernuari lege hau 

garatzeko beharrezkoak diren xedapenak eman ditzan, baita I. Eranskinak dakartzan 

oinarrizko kontzeptuak aldarazteko ere, Espainian garrantzia duten nazioarteko 

hitzarmenen eta erabakien arloan gertatzen diren definizioen aldaketaren arabera".  

Hortaz, oinezkoen eta txirrindularien zirkulazioari buruzko udal ordenantzak, 

zalantzarik gabe, Trafikoaren Legearen nahiz Zirkulazio Erregelamendu Orokorraren 

menpe daude. Baina jo dezagun eztabaidaren muinera, beraz: ordenantzek zuzen 

interpretatzen edo aplikatzen ote dituzten trafikoari eta zirkulazioari buruzko estatuko 

legeriaren manuak. 

Ildo horretan, esanguratsuak dira Auzitegi Gorenak Sevillako ordenantzari buruz 

emandako epaiak (3 alditan: 2010eko azaroaren 8an, 2011ko martxoaren 8an eta 



    

 

 

 

 

2012ko otsailaren 28an).Izan ere, jurisprudentzia ezartzen dute, eta onartu egiten 

ziren Sevillako Udalak Andaluziako Justizia Auzitegi Gorenaren beste horrenbeste 

epaien kontra jarritako kasazio errekurtsoak. Azken horiek balio gabe uzten dituzte 

oinezkoen eta ziklisten zirkulazioari buruzko ordenantzaren zati garrantzitsuak. 

Azkenean, oinezkoen eta ziklisten zirkulazioari buruzko araudiak zuzenbidea betetzen 

duela ebatzi zen. Eta, beraz, bizikletaz ibiltzea ahalbidetzen da alboan gune bat edo 

espaloiko zati bat mugatuta, lehenago soilik oinezkoentzat zena, hain zuzen ere 

bizikletak ibil daitezkeen pasabide berri batetik, baita espaloietan ere, betiere 

oinezkoen lehentasuna errespetatuz eta honako baldintza hauek betez: espaloiak bost 

metro zabal baino gehiago izatea, bizikletetarako errei seinaleztatua ez izatea eta 

oinezkoen pilaketarik ez egotea eta oinezkoen lehentasunez errespetatzea (Auzitegi 

Gorenaren epaien ondoren indarrean dagoen ordenantzako 41. artikuluak dakarren 

moduan; zuzenbideari lotzen zaiola ebatzi dute epai horiek). 

Antzeko manuak aurkituko ditugu, ñabardura ñabardura, Bartzelonako (14.6. art,) eta 

Malagako (12. art.) mugikortasunari buruzko ordenantzetan. Bestalde, Granadako 

ziklisten ordenantzak onartu egiten du, salbuespenez ere, bizikletak espaloietatik 

ibiltzea, baina hauxe eransten du: “Udalak horrelako kaleak seinaleztatuko ditu” eta 

“horiek baldintza guztiak bete ezean, ziklistak oinez joan beharko du bizikletari 

bultzaka edo galtzadatik ibili” (27. art.). Beraz, bizikleta-espaloien irtenbidetik 

(seinaleztatuak) hurbilago daude Sevillako ordenantzan ezarritakotik baino, esaterako. 

Baldin eta Sevillan adibidez auzitegiek ebatzitako auzietan eta errekurtsoetan, 

azkenean, udalaren bizikletaren ordenantzaren alde egin badute, Zaragozan ondoren 

izan den auzian, hasierako oso antzeko proposamena izanik, Aragoiko Justizia Auzitegi 

Gorenak, hasieran, baliogabetu egin zituen bizikletaren erabileraren ordenantzaren 

hainbat manu , eta ondoren Auzitegi Gorenak berretsi zuen etete hori udalak 

aurkezturiko kasazio errekurtsoan epaia emanda (AGE: 1491/2014). Eta hortxe dago 

paradoxa, Auzitegi berak Sevillako auzietan aurretik emandako epaiak ikusita. 

Bestalde, Trafikoaren Legeak honelaxe definitzen du bizikleta-espaloia (espaloitik 

bereizita: “bizikletaz ibiltzeko espaloiaren gainean seinaleztatutako bidea”, eta 

bizikletaz ibiltzeko bidea zer den ere ezartzen du: “zikloen trafikorako berariaz 

egokituriko bidea, seinale horizontal eta bertikal egokiak eta horrelako ibilgailuak 

segurtasunez pasatzeko adinako zabalerakoak izanik”. 

Hortik ondoriozta dezakegunez, zikloak ibil daitezkeela adierazteko eta identifikatzeko 

nahikoa nabaria den markaturiko eremu horizontala edota bertikala espaloiko gune 

batean identifikatzen eta seinaleztatzen ari gara, non ordura arte soilik oinezkoak ibil 

zitezkeen eremu osoan: hori eginda, erabiltzeko gune berria sortzen ari gara, 

“bizikleta-espaloia” deritzona. Eta identifikazio eta erregulazio berri horrekin ez gara 

urratzen ari espaloiak oinezkoarentzat dakarren eremua (hala ere, oinezkoen 

mugikortasunaren egoera ukitu edota aldaraz liteke bizikletaren erabilerak eraginda), 

zeren eta dagoeneko ez baita soilik oinezkoen eremutzat hartzen (edo behinik behin 

aurreko plataforma osoa).  

Horregatik, Bilboko kasuarekin jarraituz, Herri Guneen Ordenantzaren 21. artikuluko 



    

 

 

 

 

beste puntu batean, hauxe ezarri da: “Herri bideetako espaloietan, horretarako gune 

berezia ezarri ez bada, debekatuta dago bizikletaz, monopatinez, patinez, ibilgailuez 

eta antzeko elementuez ibiltzea, bertatik dabiltzanen lasaitasuna eta segurtasuna 

bermatze aldera”. Izan ere, gaur egun espaloiak eta bizikleta-espaloiak daude elkarren 

ondoan kaleetan. Azken horietako zenbaitetan, marka bertikalak ageri dira 

(bizikleta/oinezkoa, oinezkoen lehentasunarekin) eta beste horizontal bat espaloiaren 

gainean, bizikletentzat dena, bizikletaren zirkulaziorako orientazio-lerroa adierazita, 

baina batez ere eremuan bizikletak ibil litezkeela ohartarazten da (bizikleta-espaloi 

partekatua). Beste batzuetan, berriz, berariaz bizikleten zirkulaziorako gordetako bidea 

edo zerrenda ageri da, ondoko oinezkoen gainerako erabileretatik bereizita edo ez 

(bizikleta-espaloia duen bidea edo bizikleta-espaloia duen bide babestua). 

Ondorioz: Bizikletaz udalak ezarritako bizikleta-espaloietan ibil daitekeela esan 

genezake (era berean, erabilera hori arautu egin behar da ordenantzan), baita beren 

beregiko baimena duten oinezkoen eremuetatik ere, udal ordenantza horrekin bat 

etorriz. Ordenantza horietan ederki araututa geldituko da azken bide horietako 

zirkulazio araubidea (komenigarria izango litzateke «oinezkoen eremu» deitzeari utzi 

eta «oinezkoen lehentasuneko eremuak» deitzea), baina une oro oinezkoen 

lehentasuna eta segurtasuna bermatuta. Bizikletak ezin izango dira ibili espaloietan, 

Zirkulazio Erregelamendu Orokorrean eta udal araudietan beren beregi baimendutako 

kasuetan izan ezik. 

 


