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Bizikleta erabiltzen duten pertsonen ikuspegitik hiriko txirrindularitza-
paisaiaren eta txirrindularien ikuspegia aurkeztea da, “Apunte 

Koadernoak” serieko ale honetan jasotako txosten honen helburua. Txosten 
honetan bizikleta erabiltzen duten hainbat pertsonaren irudiak eta iruzkinak 
jaso dira, dagoen bizikleta-bideen Sarea ulertzeko modua, horren alde 
onak eta txarrak eta hiriko kaleetako txirrindularitza-praktika desegokiak 
biltzen dituzten irudi komentatuen zerrenda. Alderdi honetan hauteman 
daiteke bizikleta hirian txertatzean,  hainbat hiri-eremu eta -tartetan, zenbat 
zirkulazio-bidetan ibiltzeko modu ezberdinak egokitu eta elkarrekin bizitzeko 
beharra sortu dela. Prozesu hau errazteko beharrezkotzat jotzen dugu, 
besteak beste, txirrindularien aparteko bideetan (bidegorriak) bizikletaz 
segurtasunez eta arduratsu ibiltzen ikastea, ibilgailu motordunekin batera 
eta, hainbat bide-tartetan, oinezkoek lehentasuna duten eremuetan ibiltzean.  

Txosten honekin, berori hedatu eta txirrindularien mugikortasunaren 
inguruan lan egiten duten erakundeei azaltzeaz gain, hausnarketa-bide 
bat ireki nahi da, 
hirian mugitzeko 
kultura berria sortzen 
lagunduko duen 
hausnarketa-bidea, 
alegia, eta bide batez, 
bizikletaz ziurtasunez 
ibiltzeko ikaskuntza eta 
hirian ibiltzeko modu 
ezberdinen arteko 
bizikidetza bideratzea. 

Donostiako Udalak 
eta Cristina 
Enea Fundazioko 

SARRERA

Iraunkortasunaren 
Behatokiak antolatu 
zuten ekintza 
ziklofotografikoa, 
Bizikletaren 
Behatokiarekin eta 
hiri-txirrindularien 
Kalapie elkartearekin 
elkarlanean, 
Mugikortasun 
Iraunkorraren 2009ko 
Europar Astean zehar 
programatutako 
jardueren artean.

Bi bizikleta-ibilaldietan 
zehar, txirrindulariek 
bizikleta hartzean 
egunero aurkitzen dituzten erraztasun eta zailtasunak irudiz azaltzea 
ahalbidetu duten argazkiak egin ziren. Cristina Enea Fundazioak egun 
horietarako egokitutako helbide elektronikoan jasotako ekarpen eta 
argazkiez aberastu da Txostena.

Parte-hartzaileek hirian bizikletaz ibiltzean ikusten dituzten irudiak jaso 
zituzten, bai eta jardun horretan aurkitzen dituzten gauza onak, zailtasunak 
eta pozak ere. Irudia azaltzen duen iruzkin batekin aurkeztu dira horiek 
txosten honetan.

Boluntario-talde bat lehen ibilbide ziklofotografikoa 
hastean.

Boluntario-talde bat bigarren ibilbide ziklofotogra-
fikoari ekin baino lehen.
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bizikleta-bideen sarearen luzera osoaren %4 hartzen dute. Bestalde, bizikleta-
bideez gain bizikletak aparkatzeko sarea egokitu da, poliki-poliki, hiri osoan 
zehar, eta gaur egun bizikletak aparkatzeko 5.435 leku ditu sareak.

Dauden bizikleta-bide ezberdinak egoteak, bizikleta erabiltzen duten gero 
eta pertsona gehiago izateak, hirian egunero egiten diren lekualdatze-
mota ezberdinen konplexutasun eta aniztasunak eta espazio publiko 
erabilgarriaren mugek, besteak beste, zirkulazio-kulturan eta hiritarren 
arteko bizikidetzan balio handia hartzen duten zirkulazio-arauak ezagutu 
eta errespetatu beharreko eszenatokia eratzen dute.

Donostiako oinezkoen eta ibilgailuen zirkulaziorako Ordenantzak bizikleten 
inguruko Titulu berezia du, eta 6 artikulutan, honelako ibilgailuekin 
zirkulatzeko eta bizikletek bete behar dituzten baldintzak jasotzen ditu. 

Testuinguru horretan garatu da ondoren aurkezten den landa-lana. 

2001. urtean Hiri Mugikortasunean Bizikleta Bultzatzeko Plana onartu 
zuen Donostiako Udalak. Plan honek hirirako bidegorri sare bat ezartzea 

proposatzen du, eta azpiegituretatik haratago joanez, bizikletaren erabilpena 
bultzatzeko helburua duten neurri anitzen multzo bat ere proposatzen 
du. Ordutik, Planean proposatutako txirrindularientzako hainbat ibilbide 
eraiki eta gaitu dira hiriko eremu askotan zehar, eta baita planean jasota ez 
zeuden eta aurreko sareari erantsi zaizkion beste bide eta bide-tarte batzuk 
ere. 2009. urteko amaiera aldera, 33.897 metro luze zen bizikleta-bideen 
Sarea. Sare hau bide-mota ezberdinez osatuta dago, eta gaur egun, 12.500 
txirrindulari baino gehiago ibiltzen dira egunero horietatik.

Udalaren Mugikortasun Zuzendaritzak hiru motaren arabera sailkatu ditu 
bizikleta-bideak. Batetik, txirrindularientzat baino ez diren bideak, eta 
bestetik, oinezkoen eta txirrindularienak. Hirugarren sailkapenean, bizikleta 
eta ibilgailu motordunentzako tarteak barne hartzen dira. Tarte hauetan, 
txirrindularientzat seinaleztatutako bidea ibilgailu motordunen galtzadatik 
doa. Horien artean, besteak beste, hainbat tarte daude bizikletentzako, 
Berria kalean eta Ategorrietako Galtzada Zaharrean, norabide batean.  
Ibilgailu motordunekin bateratuko den txirrindularien bide horretan, halaber, 
Gros, Erdialde edo Antigua bezalako auzoetako 30 Eremuko galtzadan 
seinaleztatutako bide jakin batzuk daude, eta horrelakoak hirian zehar 
finkatzen ari dira. Horrenbestez, honako hauek dira une honetan Donostian 
dauden bizikleta-bide motak sailkatzeko erabilitako izendapenak: Aparteko 
bizikleta-bideak, Oinezkoen eta txirrindularien bizikleta-bideak (oinezkoen 
tarte hauetan bizikletak ibil daitezke, baina oinezkoak du beti lehentasuna) 
eta Ibilgailu motordunen galtzadatik doazen bizikleta-bideak.

Zentzu honetan, txirrindulari edo patinatzaileak bakarrik ibiltzeko aparteko 
bizikleta-bideak bide horien guztien luzeraren %81 dira, eta oinezkoekin batera 
egiten direnen %15. Ibilgailu motordunekin batera bizikletaz segurtasunez 
ibiltzeko trafiko lasai eta tratatutako galtzadaren bitartez gaitutako eremuek, 

AURREKARIAK

Dagoen sarea, bizikleta-bideen motaren arabera

Bizikleta-bide mota
2008ko luzera 
(m)

2009ko luzera 
(m)

Aparteko bizikleta-bidea 25.664 28.404

Bizikleten eta oinezkoen bideas 4.862 5.177

Ibilgailu motordunen eta bizikleten 
galtzada

995 1.305

Guztira 31.521 33.897
Iturria: Bizikletaren Behatokia. 2009ko Memoria
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Jarraian, Donostian zehar mugitzeko egunero bizikleta erabiltzen duten 
pertsonen profilari buruzko hainbat datu jaso ditugu. Siadecok Bizikletaren 

Behatokiarentzat 2008. urtean egindako hiri-txirrindularitzari buruzko azterlan 
batetik ateratako datuak dira. (Azterlana www.observatoriodelabicicleta.org 
web orrian dago kontsultagai, Azterlanak atalean). 

Aipatutako azterlan horren arabera, hirian zehar bizikletaz mugitzen diren 
pertsonen %58,5 gizonezkoak dira. Ondorengo grafikoan adinaren araberako 
banaketa azaltzen da:

Sexua
Guztira

Gizona Emakumea

<= 20 urte 12,8 10,2 11,8

21-30 urte 20,5 31,3 25,0

31-40 urte 19,7 20,5 20,0

41-50 urte 27,4 20,5 24,5

51-60 urte 11,1 14,5 12,5

>60 urte 8,5 3,0 6,3

Guztira 100 100 100

Iturria: Donostiako hiri-txirrindularitzari buruzko azterlana. 2008

Ikus daiteke txirrindularien %45 21 eta 40 urte bitartekoak direla, %18,7 50etik 
gorakoak eta 21 urtetik beherakoak, berriz, %11,8.

Hirian zehar ibiltzeko bizikleta erabiltzeko arrazoiak, inkestari erantzun 
dioten pertsonen arabera, ondorengo ezaugarriak ditu: 

BIZIKLETA 
ERABILTZAILEEN 
PROFILA

Lekualdatzeen %70,6 egunero lanera edo ikastegira joateko dira. 
Pertsonen erdiak baino gehiagok (%52,8) adierazi du hirian bizikleta 
erabiltzeko arrazoi nagusia lanera joan beharra dela. %17,8k, ordea, 
ikasketak aipatzen ditu arrazoi nagusitzat. Laurden batek (%24,3) 
adierazi du arrazoi nagusia aisia dela, eta %4,3k erosketak eta gestioak 
ditu arrazoi nagusi.

Bizikletaz lekualdatzeko arrazoi nagusia

Iturria: Donostiako hiri-txirrindularitzari buruzko azterlana. 

Oinezkoen eta ibilgailuen zirkulaziorako ordenantzak ezartzen du 46. 
artikuluan, bizikletek txirrina eta indarrean dauden legeek agindutako 
distiragailu eta argiak edukiko dituztela.

Aipatutako azterlanak zera adierazten du horren inguruan, inkestari erantzun 
dioten pertsonen erdiak baino zertxobait gehiagok (%51) esan duela hirian 
zehar ibiltzeko erabili ohi duen bizikletak ez duela argirik eta, %56,8k dioela 
hirian zehar ibiltzeko erabili ohi duen bizikleta txirrina duela. Gizonen aldean, 
emakume gehiagok dituzte tirrina eta argiak bizikletan. Eta adinean aurrera 
egin ahala, txirrindulari gehiagok daramatza bi osagai hauek bizikletan. 50 
urtetik gorako pertsonen artean, %76k argia dauka eta %61,3k argiak.

Lana Olgeta-Aisia Ikasketak Gestioak
Erosketak

Beste batzuk

52,8

24,3

17,8

4,3
1,0
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Ibilaldietan esku hartu zuten pertsonak Kursaaleko Kuboen zabaldegitik 
abiatu ziren, hainbat monitorez lagundurik. Parte-hartzaileei uretarako 

kapa bana, txirrin bana, atzeko argi bana eta hiriko bizikleta-ibilbideen 
egungo egoerari buruzko plano bana eman zitzaien. Lehen egunean oso 
eguraldi txarra egin zuenez, irtenaldia hurrengo astean errepikatu zen.

Txosten honetan jasotako irudiak eta iruzkinak, 2009ko iraileko eta 
urriko bi larunbatetan egin ziren bizikleta-ibilaldietan parte hartu zuten 

pertsona ezberdinek 
adierazitako iritziaren 
adibide dira, bai eta 
egun horietan Cristina 
Enea Fundazioak 
horretarako espresuki 
egokitutako helbide 
elektronikora 
beren argazkiak eta 
azalpenak igorri 
zituzten beste 
pertsona batzuen 
ikuspegiarena ere.

Txostena lau atal 
handitan egituratu 

da. Lehenengo bi ataletan bizikleta-bideen, eta horien gauza on eta txarren 
inguruan dagoen ikuspegia jaso da. Azken bietan, aldiz, hirian zehar egunero 
bizikletaz ibiltzeko jardueraren inguruan dagoen kultura, akatsak eta 
jarrera gizagabeak, zein Donostiako hiri-paisaian gero eta gehiago diren 
txirrindularien praktika egokiak, islatzeko ahalegina egin da.

JARDUERAREN 
GARAPENA

Boluntario-taldea lehen ibilbide ziklofotografikoa 
prestatzen.

IBILBIDE 
ZIKLOFOTOGRAFIKOA

Bizikleta-bideen Sarean Identifikatutako 
Alderdi Positiboak

Bizikleta-bide segurua ibilgailu 
motordunen norabidearen aurka; 
Gros auzoko 30 Eremuan, gainera, 
ibilgailu motordunekin batera 
ibiltzen da.

Kokapena: Kale Berria

Seinaleztapen egokia norabide biak 
errespetatuz.

Kokapena: Kale Berria
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Galtzada zeharkatzeko bizikleten 
pasabidea behar bezala 
seinaleztatuta.

Kokapena: Aldamar kalea

Atletico San Sebastian klubaren 
egoitzaren paretik bizikletak 
igarotzen direla ohartarazteko 
seinalea. Alde hartatik bizikleta eta 
oinezko ugari ibiltzen dira. 

Kokapena: Aita Vinuesa plaza

Nahikoa zabalerako bizikleta-bidea.

Kokapena: Gernikako Arbolaren pasealekua

Bizikleta eramateko moduko igogailu 
publikoa. Loiolako Erriberak eta 
Erdigunearen arteko maila aldaketak 
eta komunikazioak errazten ditu.

Kokapena: Federico García Lorca / Gladys 
del Estal pasabidea

Bizikleta-bide honetatik, 
aparkalekuetara, bizikleta-
mailegu publikoaren estaziora eta 
RENFEren tren-geltokira iristen da, 
intermodalitatea bideratuz.

Kokapena: Frantzia pasealekua
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Aparteko bizikleta-bide segurua, alde 
bietan bereizgailuak dituela.

Kokapena: Santa Katalina zubia

Nahikoa zabalerako bizikleta-bidea.

Kokapena: Ramon Maria Lili pasealekua

Bizikleta-bideen Sarean Identifikatutako
Alderdi Negatiboak

Bizikleta-bideak elkarren 
artean konektatzeko arazoak. 
Txirrindularien arau-hausteak eta 
arrisku-egoerak eragiten ditu.

Kokapena: Euskadi plaza

Bizikleta-bideak elkarren 
artean konektatzeko arazoak. 
Txirrindularien arau-hausteak eta 
arrisku-egoerak eragiten ditu.

Kokapena: Euskadi plaza
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Bizikleta-bideak elkarren 
artean konektatzeko arazoak. 
Txirrindularien arau-hausteak eta 
arrisku-egoerak eragiten ditu.

Kokapena: Euskadi plaza

Seinaleztapena nahasia da.

Kokapena: Andia kalea / Garibai kalea

Paldo arriskutsua. Gauez areagotu 
egiten da istripu-arriskua.

Kokapena: Kontxa pasealekua

Ibilgailu motordunei bizikletek 
gurutzatzeko lehentasuna dutela 
ohartarazten dieten seinaleak falta 
dira.

Kokapena: Satrustegi hiribidea / 
Infanta Kristina kalea

Seinaleztapen eskasa, bihurgune eta 
oinezkoen irteera arriskutsua kabina 
kolektiboetatik.

Kokapena: Kontxa pasealekua / 
Plasentziako Kondearen kalea

Ibilgailu motordunei bizikletek 
gurutzatzeko lehentasuna dutela 
ohartarazten dieten seinaleak falta 
dira.

Kokapena: Satrustegi hiribidea / 
Infanta Kristina kalea
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Oinezkoen pasabiderako sarbidea 
eta bizikleten abiadura handiko 
joan-etorriak Ondarretako tuneletik 
jaistean. 

Kokapena: Zumalakarregi hiribidea 

Bizikletentzako bidegurutze 
arriskutsua. Biribilgunetik sartzen 
dira ibilgailuak galtzadara.

Kokapena: Felipe IV.aren hiribidea / 
Irun plaza

Bide-tarte estua, mahai eta aulkiak 
daudelako. Oinezkoak bizikleta-
bidetik joatera behartzen ditu.

Kokapena: San Martzial kalea

 Loturarik gabeko bizikleta-bidea. 
Oinezkoen eremua hartzen du eta 
bizikletak aparkatzeko gunearen 
kokapenak oinezkoei pasatzea 
galarazten die.

Kokapena: Iztueta kalea

Txirrindularien zirkulaziorako 
beheratze kaskarrak eta 
arriskutsuak. 

Kokapena: San Martzial kalea

Bidegorrian sartzen diren obrak.

Kokapena: Baleazaleen kalea
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Bidegorrian sartzen diren obrak.

Kokapena: Andia kalea

Landareak bidegorrian sartzen dira.

Kokapena: Iparraldeko geltokiaren aurrean

Landareak bidegorrian sartzen dira.

Kokapena: Loiola auzoa

Landareak bidegorrian sartzen dira.

Kokapena: Kontxa pasealekua

Bizikleta-bidea eta galtzada 
bereizteko hesia falta da.

Kokapena: Satrustegi hiribidea

Edukiontziek bizikleta-bidea hartzen 
dute. 

Kokapena:Ategorrietako Galtzada Zaharra 
/ Nafarroako hiribidea
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Kontxako bidegorrian, errepidea 
eta bizikleta-bidea bereizteko hesia 
eskasa da.

Kokapena: Kontxa pasealekua

Bizikleta-aparkalekua bidegorritik 
gertuegi dago, eta ondorioz, 
aparkatutako bizikletak errei batean 
sartzen dira.

Kokapena: San Martzial kalea

Hondatutako bizikleta asko 
aparkalekuetan.

Localización: varios

Honako hauek adierazten dituzten 
seinaleak falta dira: bizikleta eta 
ibilgailu motordunentzako bidea 
dela, bizikletak norabide bietan ibil 
daitezkeela eta ibilgailu motordunei 
aurkako norabidean bizikletak etor 
daitezkeela ohartarazten dieten 
seinaleak.

Kokapena: San Frantzisko kalea

Aparkaleku gehiegi.

Localización: varios
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Bizikletak eta oinezkoak batera 
ibiltzea zaila bada, bizikletatik jaitsi 
eta oinez joatea.

Oinezkoen eta bizikleten bidea dela 
adierazten duten seinalerik ezean, 
oinez joatea.

Gizalegezko portaerak

Bizikleta-bidetik kanpo, oinezkoa 
errespetatzea eta oinez joatea.

Kasko babeslea eramatea, hirian 
heldu guztientzat derrigorrezkoa ez 
izan arren.

Bizikleta-bidetik kanpo, oinezkoa 
errespetatzea eta oinez joatea.
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Bizikleta-bidetik kanpo, oinezkoa 
errespetatzea eta oinez joatea.

Oinezkoak eta txirrindulariak 
elkarrekin behar bezala.

Portaera gizagabeak

Ibilgailu motordunak bidegorritik 
joatea.

Ibilgailu motorduna bidegorritik 
joatea.
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Bizikleta edozein tokitan, bizikleten 
aparkalekuetatik kanpo, aparkatzea. 
Hiri-altzariak kaltetzea.

Bizikleta edozein tokitan, bizikleten 
aparkalekuetatik kanpo, aparkatzea. 
Hiri-altzariak kaltetzea eta Dbus 
geltokirako sarbidea oztopatzea.

Bizikleta-bidetik kanpo, oinezkoa ez 
errespetatzea eta oinez joatea.

Bizikleta-bidetik kanpo, oinezkoa ez 
errespetatzea eta oinez joatea.

Bizikleta-bidetik kanpo, oinezkoa ez 
errespetatzea eta oinez joatea.

Bizikleta edozein tokitan, bizikleten 
aparkalekuetatik kanpo, aparkatzea. 
Hiri-altzariak kaltetzea.
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Oinezkoak bidegorritik joatea.

Korrikalaria bizikleta-bidetik joatea. 
Arrisku-egoerak sortzen ditu.

Bizikletaz ibiltzea debekatuta dauden 
bide-tarteetan bizikletaz joatea. 
Cristina Enea Parkea.

Oinezkoengandik gertu joanda 
arrisku-egoerak sortzea, eta 
bizikleta-aparkalekuetatik kanpo 
aparkatzea.
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Askotarikoak dira bizikleta-bideen Sareari buruz jasotako iritziak eta 
ikuspegiak eta hirian bizikletaz ibiltzeko moduak, eta gai ugari barne 

hartu dituzte. 

HAINBAT 
ONDORIO

Bizikleta-bideen Sareari dagokionez, egindako ibilbideen gaineko 
iritzi ona jaso da, nahiko zabal direlako eta ibilgailu motordunetatik 
behar bezala bereizirik daudelako. Halaber, hainbat elkarguneetako 
seinale bertikalen gaineko iritzia ona da, bai eta hiriko bizikleta-
bideen Sarea gero eta handiagoa izatearen gainekoa ere. 

Bestalde, bideen gaineko oharrek gai ugari barne hartzen 
dituzte. Besteak beste, honelako arazoak planteatu dira.

Hainbat tarteen arteko loturarik eza, ibilgailu motordunen 
eta bizikleten arteko hainbat bidegurutzetako seinaleak 
eskasak izatea, bizikleta-bidean oztopoak izatea edo bestelako 
ibilgailuak bizikleta-bideetatik joatea. Aparkaleku-sarearen 
inguruko alderdiak ere jaso dira, eta horren inguruan, 
aparkaleku gehiegi eta bizikleta-zatiak edo bizikleta hondatuak 
daudela islatu da.

Bizikleta-erabiltzaileek bizikletaz ibiltzeko moduari eta oinezko 
eta ibilgailu motordunekin batera ibiltzeko arazoei buruzko 
iritziak, egunero hirian hauteman daitekeen ikuspegi bikoitza 
barne hartzen du. Batetik, arin eta lasai ibiltzen diren pertsona 
asko daude, eta hauek aurkitzen dituzten arazoak sarearen 
beraren diseinari edo bestelako ibilgailuekin dabiltzan pertsona 
arduragabeekin edo bidegorrietatik doazen oinezkoekin izaten 
dituzten arazoei lotuta daude.

Baina, bestalde, ikus daiteke bizikletaz ibiltzen diren gero eta 
pertsona gehiagoren artean zirkulazioko eta hiritarren arteko 
bizikidetzako arauak betetzen ez dituztenak ugaltzen hasi 
direla. Horrenbestez, espaloietatik doazen, semaforoak gorri 
daudela pasatzen diren edo bizikleta hiri-altzarien kontra 
(esaterako, zuhaitz, jarleku, etab) aparkatu eta horiek kalte 
ditzaketen txirrindulariak aurki ditzakegu.
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IV. TITULUA. BIZIKLETAK

46. artikulua

Bizikletek ere indarrean dauden trafiko eta zirkulazio arauak bete behar 
dituzte. Bizikleta-bideetan nahiz oinezkoek lehentasuna duten aldeetan 
haietarako seinaleztaturiko ibilbideetan ibiliko dira. Halakorik ez dagoen 
tokian, galtzadan ibiliko dira. 

Txirrina eta indarrean dauden legeek agindutako distiragailu eta argiak 
edukiko dituzte bizikletek.

47. artikulua

Bizikleta-bideak gainontzeko trafikotik eta oinezkoen aldeetatik fisikoki 
bereizita egongo dira. Bizikletari eta patinatzaileek baizik ezin izango 
dituzte erabili. Lastertasun gomendatua hamabost (15) km/h da, gehie-
nez. Lastertasun gomendatua hamabost (15) km/h da, gehienez. Ezin da, 
inola ere, hogei (20) km/h baino azkarrago ibili.

48. artikulua

Bizikletak oinezkoek lehentasuna duten aldeetan seinaleztatutako 
bizikleta-ibilbideetan ibili ahal izango dira, baldin eta: 

- Dauden seinaleei kasu egiten badiete.
- Oinezkoek duten lehentasuna errespetatzen badute.
- 10 km/h-ko lastertasuna gainditzen ez badute eta oinezko kopuruaren 
arabera egokitzen badute.

- Metro bateko segurtasun distantzia uzten badute oinezko bat aurre-
ratzean edo harekin gurutzatzean.
- Axolagabe nahiz beldurgarri den eta oinezkoen segurtasuna arriskuan 
jar dezakeen maniobrarik egiten ez badute.
- Zazpi urte arteko umeak espaloietan ibili ahal izango dira bizikletaz, 
beti ere adinez nagusi den baten ardurapean, oinezkoak baino azkarrago 
ibili gabe eta haiei enbarazu egin gabe.

49. artikulua

Galtzadatik doazenean, bizikletak eskuineko erreitik joango dira; errei 
horren erdiko aldea ere har dezakete. Bestalde, ezkerreko erreitik ere 
joan ahal izango dira, bidearen ezaugarriak direla-eta eskuineko erreitik 
ezin direnean ibili edo ezkerretara jo behar dutenean.

50. artikulua

Bizikleta-bideetan, oinezkoek lehentasuna duten aldeetan seinaleztatu-
riko ibilbideetan nahiz 30 km/h lastertasuna gainditu ezin den aldeetan 
dabiltzan bizikletek atoi nahiz erdi-atoi bat eraman ahal izango dute, bai 
egunez bai gauez, edozein fardel mota nahiz umeak garraiatzeko. Atoiak 
edo erdi-atoiak behar bezala egiaztatu edo homologatua egon beharko 
du, eta haietako bakoitzerako onartzen den pisua ezin izango da inola 
ere gainditu.

Halaber, gidaria adinez nagusia bada, zazpi urte arteko haur bat eraman 
ahal izango du bizikletari lotutako aulki batean. Aulkiak behar bezala 
egiaztatu edo homologatua egon beharko du, eta haietako bakoitzerako 
onartzen den pisua ezin izango da inola ere gainditu.

51. artikulua 

Udalak bizikleten erregistroa sortuko du, lapurretak eta galerak prebe-
nitu eta bizikletak erraz topatu ahal izateko. Nahi duenak emango du 
izena Mugikortasuneko Administrazio Atalak kudeatuko duen erregistro 
horretan.
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Serie-zenbakia duten bizikletak erregistratu ahal izango dira. 

Hamalau urtetik gorakoek erregistratu ahal izango dituzte bizikletak. 
Horretarako, honako datu hauek eman beharko dituzte: 

Jabearen izena eta abizenak.
Helbide eta telefonoa.
Nortasun agiriaren zenbakia.
Bizikletaren serie-zenbakia.
Bizikletaren marka, modelo eta kolorea.

Hamalau urtetik beherakoen bizikletak gurasoen nahiz legezko tutoreen 
izenean erregistratuko dira. 

Bizikleta erregistroan jasotzean, jabeak jasoarazi ahal izango du boron-
datezko asegurua duen. 

Organo eskudunak hartutako erabaki nahiz ebazpen baten bitartez eza-
rriko dira erregistroaren funtzionamendu arauak.
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