
 

Bilbo, Bizikletaren aldeko Konpromisoa 
 
Bizikletaren egungo egoera Bilbon 
 

Bilbon bizikletaren egungo egoera aztertzeko Euskal Autonomia Erkidegoaren hiru 
hiruburuetako datuak konparatzea besterik ez dago.  
 

 
Biztanleak 
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(bizikleta) 
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BILBAO 351.629 4.487 26 km 
 

101 
220 bizikleta 

27 geltoki 

DONOSTIA 186.126 18.943 52 km 
 

6660 toki 
100 bizikleta 

elektrikoa 
12 geltoki 

VITORIA- 
GASTEIZ 

242.223 54.379 117 km 47 
457 

(4997 toki) 
Zerbitzurik 

gabe 
1. 2011ko Mugikortasun Inkesta. Eusko Jaurlaritza 

 
Diferentzia honen arrazoia udal ezberdinetan gauzatu diren udal politikak dira. 
 
Bilboko Udalaren kasuan, bizikletaren inguruan hartu diren erabakien emaitzak 
ondorengo puntuetan laburbildu daitezke: 
  

 Mugikortasunaren gestioa Zirkulazio eta Garraio Sailetik kudeatzen da; 
bizikletarentzako azpiegiturak, Obrak eta Zerbitzuak Sailetik; eta bizikletaren 
erabilera bultzatzeko ekimenak eta planen diseinua, Ingurumen Sailetik (Obrak 
eta Zerbitzuen Sailaren barruan kokatua gaur egun). 

 

 Sakabanatze honek proposamenen arteko deskonexioa ekarri du, eta 
proiektuak ez dira gauzatu. Bizikletaren erabilera bultzatzeko onartu diren 
planek oso garapen txikia izan dute edo hasi ere ez dira egin. 

 

 Hiri-mugikortasun eta Segurtasun Planetan bizikleta ez da kontuan izan. 
 

 Gaur egun bizikleta bideen egoera konexiorik gabeko bidegorri multzo bat 
besterik ez da. Seinaleztapen eskasa, mantenurik gabea eta teknikoki gaizki 
eraikiak. 

 

 Biziketak uzteko tokiak urriak dira eta, gainera, ez dira batere seguruak.  
 

 Bizikleta-erabiltzaileen taldeentzat eta bizikletarekin zerikusia duten 
sektoreetzat ez dago partehartzeko gunerik. 
 

 



 

Laburpen gisa, hemen daukazue OCU erakundearen bizikletaren egoerari buruzko 

artikulu baten argazkia, 2014ko uztaileko aldizkarian argitaratu zutena: 

 

 
 

Bizikletaren aldeko Konpromisoa 
 
Bilboko udaleko hauteskundeetara aurkezten diren hamaika hautagaitzeei eskaera bat 
egin diegu egoera hau aldatzeko eta bizikleta garraiobide bezala Bilbon bultzatzeko. 
Hurrengo lau urteotan bizikletaren aldeko konpromisoa garatzeko hitzeman dezatela 
eskatu diegu, udaleko gobernuan egon edo oposizioan egonda edo ordezkaritza 
lortzen ez badute ere eta horrek udaleko diru aurrekontuetan islatu dadila. 
 
Konpromiso hau onartuz erantzun digute honako hautagaitzek: EH Bildu, Ganemos – 
Goazen Bilbao, PACMA, Partido Humanista, Partido Socialista de Euskadi-EE, 
Udalberri– Bilbao en común, UPyD y VOX. 
 
Onartutako BIZIKLETAREN ALDEKO KONPROMISOAk honako puntuak ditu: 
 

1. 2015ean Bizikletaren Mahaia sortzea, Udalaren eta bizikletarekin zerikusia 
duten sektoreen arteko parte hartzea sustatzeko gune gisa                            
(erabiltzaileen elkarteak barne), konpromiso honetan dauden puntuak abian 
jarri eta garatzeko.   



 

 
2. Mugikortasun ziklistaren kudeaketa sistema eta bere esparrua aldatzea: Lan eta 

Zerbitzu-Ingurumen sailetik Zirkulazio eta Garraio sailera.  
 

3. Bizikleta hiri-mugikortasun jasangarriaren planen barruan sartzea, oinezkoari, 
bizikletari eta garraio publikoari lehentasuna emateko         eta konektibitate, 
intermodalitate eta eraginkortasunaren alde egiteko. 

 
4. 2007ko Bilboko bizikleta-bideen Plan Berezia berrikustea eta 2015eko egoerara 

egokitzea. Helburua bizikleta-bideen sarea (mota anitzekoak) garatzea da, 
segurtasuna, konektibitatea, funtzionaltasun anitza, hirian integratzea eta 
erdiguneari eta auzoei zerbitzu-ematea bermatuz. Bide-sarea oinezkoen 
guneak kaltetu gabe garatuko da.  

 
5. Bizikletari lehentasuna ematen dion “Calles 30” delako ekimenaren inguruko 

Udalbatzaren akordioa aurrera eramatea, jarraipena, seinaleztapen egokia eta 
hiri osora zabaltzea kontuan hartuz.  

 
6. Bizikleta eta garraio publikoa batera erabiltzea erraztea, goiko auzoetarako 

irisgarritasuna errazteko. Horretarako, geltokietan eta geralekuetan bizi-
aparkalekuak jarriko dira eta bizikletaren aldeko arauak ezarri.  

 
7. Herri lanen plangintza egiterakoan bizikleta kontuan hartzea, beronen erabilera 

errazteko eta segurtasuna handitzeko (gune beltzei erreparatu eta 
deuseztatzea, seinaleztapena…). 

 
8. Bizikletetarako aparkalekuak sustatzea, beti ere lapurretari aurrea hartzeko 

segurtasuna kontuan hartuz, kalean, leku publikoetan (kiroldegiak, ikastetxeak, 
osasun-zentroak, lantokiak…), lurpeko aparkalekuetan eta eraikin berrietarako 
arauak egitea. 

 
9. Bizikletaren erabilpena bultzatzeko kanpainak egitea, hiritar guztiei eta talde 

jakinei zuzenduak (ikastetxeak, unibertsitateak, elkarteak…).  
10. “Bilbon Bizi” zerbitzua hobetzea: guneak eta bizikleta kopurua handitu eta 

bizikleten udal erregistroa sortu, lapurtuz gero berreskurapena errazteko.  
 

11. Aldundiarekin elkarlanean, aldameneko udalerriekin loturak lehenestea eta 
ahalbidetzea.  

 

Bilbon, 2015eko ekainaren 5a 

Biziz Bizi 

Hiri Txirrindularien Elkartea 

info@bizizbizi.org – www.bizizbizi.org - facebook 

mailto:info@bizizbizi.org
http://www.bizizbizi.org/
https://www.facebook.com/bizizbizibolbao?ref=hl


 

 


