
    

 

 

 

 

NAHITAEZKOA AL DA 

ARGI GORRIA 

ERAMATEA 

BIZIKLETAZ IBILTZEAN 

ARGI GUTXI 

DAGOENEAN? ARGI 

FINKOA NAHIZ 

KEINUKARIA IZAN AL 

DAITEKE? 
 

Errepidean bizikletaz ibiltzeko, bide-segurtasuna bermatzeko zenbait zirkulazio-ildo 

bete behar dira: nahitaezkoak dira bizikletan doazenentzat nahiz errepideko gainerako 

erabiltzaileentzat, batez ere motordun ibilgailuan doazenentzat. Horien artean, argiak 

eta argi-seinaleak daude.  

Ildo horretan esan behar da gero eta osagarri argi-emaile gehiago daudela 

bizikletarako, horien artean led argiak, finkoak edo keinukariak izan daitezkeenak. 

Hasiera batean, beste neurri batzuen artean, bizikletaren aurreko argiak zuria izan 

behar duela dio araudiak, eta atzekoak gorria eta finkoa izan behar duela (horretara 

daude behartuta motordun ibilgailuak, baina irekiagoa da bizikletei dagokienez, 

geroago azalduko dugunez). Izan ere, bizikletan gabiltzan askok argi gorri keinukariak 

erabiltzen ditugu autoan 

doazenek hobeto ikus 

gaitzaten. 

Berriki gertatu da txirrindulari 

bati isuna jarri diotela trafikoko 

agenteek hain zuzen ere atzeko 

argi gorri keinukariarekin 

ibiltzeagatik. Ourensen gertatu 

zen 2018ko otsailaren 24ko 

13:06an, eta 200 eurokoa izan 

zen zehapena (ikus 

zehapenaren argazkia). 

Zigorrak ez du oinarririk, 

azkenean Trafiko Zuzendaritza 

Nagusiak berak aitortu zuenez 

zirkular bat argitaratzean. Sare 

sozialetan sortutako polemikari 

aurre egiteko eman zuen 

zirkularra, non horrelakoak EZ 

zigortzea ezarri duen. 



    

 

 

 

 

Ziklojuristen Sareak horri buruz emandako argudioak bilduko ditugu orain, arauak 

berak arau-haustean zigorrari buruz emandako interpretazioa funtsik gabekotzat 

jotzeko arrazoiak argitzen dituztenak: 

1) Hasiera batean, posizio-argiak finkoak dira, ez keinukariak, gainerako 

ibilgailuentzako araudiaren analogiaz.  

Egoera nahasgarria sortu da Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onetsi duen 

2811/1998 Errege Dekretuaren 15.2. artikuluaren ondorioz. Bertan ezarrita 

dagoenez, “Ibilgailuan jarritako ezein argi ez da izango keinukaria” edo 

intentsitate aldakorrekoa, I. eranskinean bildutako araudian ezarritakoa izan 

ezik”. Debekua edozein ibilgailutarako dela dirudien arren, 15. artikulua 

kokaturik dagoen testuinguruari erreparatuz gero (Erregelamenduko II. Titulua: 

“Motordun ibilgailuen, atoien eta erdi-atoien homologazioa, azterketa eta 

baldintza teknikoak”) 15.2. artikuluko debeku hori soilik motordun ibilgailuei 

dagokiela interpretatu beharra dago. 

Bizikleten baldintza teknikoak, argiak barne, beste titulu batean daude araututa 

(Erregelamenduko III. Titulua, “Ziklomotoreak, zikloak eta animalien trakzioko 

ibilgailuak eta tranbiak”.  Eta haren barruan, “Zikloei eta Bizikletei” buruzkoak 

araupetzen dira berariaz 22. artikuluan.  

2) Baldin eta, indarreko araudiaren arabera, zalantza egon badaiteke argi keinukaria 

eraman ote daitekeen gauez edo tuneletan, badirudi egunez ez dagoela 

eragozpenik argi hori eramateko bizikletaz doazenak hobeto ikuste aldera 

(gogoratu behar dugu aipaturiko zigorra eguerdian izan zela). Bizikletetan ere ez 

dago debekatuta intentsitate aldakorreko argia, gurpilari atxikitako bobinaren 

bidez sortutako argia eraman daitekeelako. 

3) Zirkulazioari buruzko Erregelamendu Orokorrean 9. artikuluan (1428/2003 ED), 

hauxe xedatu da: “Iluntzetik egunsentira bitartean, edo eguneko edozein ordutan 

tuneletatik, beheko pasabideetatik eta “Tunela (S-5)” seinalearen eraginpeko 

bideko tarteetatik ibiltzean, ibilgailu orok eraman behar ditu atal honetan 

zehazturikoaren arabera egokiak diren argiak. 2. 2. Debekatuta ez dauden 

argiztapen-sistemen gaineko araudiak, edo kapitulu honetan edo beste manu 

batzuetan berariaz ezarrita ez dagoenak, ibilgailuen gaineko arauetan 

xedaturikoa bete beharko du”. 

4) Ibilgailuen Erregelamendu Orokorrak (2822/1998) hauxe gehitu du 22.4. 

artikuluan: “Tunel seinalea duten errepideko tarteetan gauez ibiltzeko edo 

ikuspena nabarmen gutxitzen du inguruneko egoera edo meteorologia denean, 

honako gailu hauek izan beharko dituzte bizikletek: aurreko eta atzeko posizio-

argia, atzeko katadioptrikoa, eta katadrioptikoak izan ditzakete gurpiletako 

erradioetan eta pedaletan”. 

5) Berrikiago, 339/2014 Errege Dekretuak (bizikletak eta beste ziklo batzuk eta 

horien zatiak eta piezak merkaturatzeko eta zerbitzuan jartzeko beharkizunak 

ezarri eta 2822/1998 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Ibilgailuen 

Erregelamendu Orokorra aldatu duena) bizikletak eta beste ziklo batzuk 



    

 

 

 

 

merkaturatzeko eta zerbitzuan jartzeko beharkizunak xedatu ditu, eta hauxe 

zehazten du V.2 Eranskinean: “argien (bizikletetan eta zikloetan) intentsitatea 

taula honetan zehazturiko mugen artean egongo da: argi-intentsitatea (kandelak) 

aurrekoetan 4-60, atzekoetan 4-12 ardatzaren noranzkoan”. Ez dio ezer argi 

keinukariez edo intentsitate aldakorreko argiez. 

Salaketari berari dagokionez, zentzugabekeria judiziala da eta errekurtsoa jar dakioke: 

1) Salaketa jarri zen orduan (13:15), ez da nahitaezkoa argiak eramatea bizikletan, 

behe-lainoa dagoenean edo tunelean izan ezik (ez da horrelakorik aipatzen 

salaketan). 

2) Salaketan ezarri denez, argi distiratsuak eramatearen ziozko arau-haustea izan 

da, eta hautsitako artikulu hau aipatzen da: “15.4 VEHI” (Ibilgailuen 

Erregelamendu Orokorra). Arau-haustea egotekotan, arestian esandako 15.2. 

artikulua izango litzateke, baina esana dugunez, motordun ibilgailuen gaineko 

debekuaren testuinguruan dago manu hori. Baina ezinezkoa da 15.4. artikulua 

urratu izana, zeren eta 4. atala motordun ibilgailuen argiei baitagokie berariaz (“I. 

eranskinean bildutako araudian zehaztu diren eskakizunak bete behar dituzte 

motordun ibilgailuetako eta atoia daramaten ibilgailuetako argi eta 

seinaleztapen optikoko gailu guztiek”). Hala, berretsita gelditzen da 2. Atala, 15. 

artikuluko 4. Atala bezala, motordun ibilgailuei eta horien atoiei dagokiela soilik. 

3) Beraz, Erregelamenduko I. eranskineko betekizunak ez betetzea salatu da, baina 

motordun ibilgailuei dagokie eta ez bizikletei. Akats larriak ditu salaketak eta, 

horregatik, artxibatu egin beharko litzateke zigor-espedientea. 

Trafiko Zuzendaritza Nagusiak nolabaiteko arintasunarekin erantzun du 

Trafiko Zuzendaritza Nagusiak berehala erantzun zuen hasieran, Twitter bidez, 

polemika zela-eta, honako hau adierazita: “jakin badaki bizikletetako argi keinukarien 

inguruko informazioa eman beharra dagoela”. Ildo horretan, honako konpromisoa 

hartu zuen: “erantzun egokia ematea, txirrindularien segurtasunaren mesederako”. 

Erantzun hori 2018ko martxoaren 6an argitaraturiko Jarraibide gisa iritsi zen, bizikletek 

argi keinukariak eraman ditzaketela argitzeko, baldintza batekin, hain zuzen ere 

errepideko gainerako erabiltzaileak ez itsutzea.  

TZNren agiriaren arabera, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren 22.4. artikuluan 

dago araupetuta (2822/1998) bizikletek eraman beharreko argiak: “Tunel seinalea 

duten errepideko tarteetan gauez ibiltzeko edo ikuspena nabarmen gutxitzen duen 

inguruneko egoera edo meteorologia denean, honako gailu hauek izan beharko dituzte 

bizikletek: aurreko eta atzeko posizio-argia, atzeko katadioptrikoa, eta katadrioptikoak 

izan ditzakete gurpiletako erradioetan eta pedaletan”. 

Hala ere, arestian esan dugun bezala, hauxe dakar Jarraibideak: "zikloei aplikatu 

beharreko arauetan –Erregelamenduko 22. artikulutik 24. artikulura- ez da beren 

beregi ezarri, horrelako ibilgailuetan, argiak nahitaez finkoak izan beharra, 15.2. 

artikuluan motordun ibilgailuetara xedatu bezala". 



    

 

 

 

 

Horregatik, ondorioa ematen du agiriak: “ibilgailuen zirkulazioari buruzko araudia eta 

araudi teknikoa ikusita, bizikletetarako  «argi keinukariak» EZIN SALA daitezke 

trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko araudia urratzeagatik, betiere errepideko 

gainerako erabiltzaileak itsutzen ez badira, baina ez itsutze horren gaineko beharkizuna 

bete egiten dute arestian aipaturiko araudi teknikoa betetzen duten argiek”. 

 


