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BIDE
PUBLIKOAN
EGITEN
DIREN
OBRA
ETA
LANETARAKO SEINALEAK ETA BALIZAK ARAUTZEKO
GASTEIZKO UDALAREN ORDENANTZA
Gasteiz hiriko era guztietako zerbitzu publikoen azpiegiturak modernizatzeko horiek etengabe berritu eta hobetu beharra dago; horren ondorioz, bide publikoetan lan eta obra
ugari egin behar izaten da, zeinek eragozpen handiak sortzen baitizkiete oinezko eta ibilgailuen joan-etorriei eta garraio publikoei, eta istripuen eragile ere izan baitaitezke.
Lan eta obra horiek ezinbestean egin behar direnez, sortzen dituzten arrisku eta eragozpenak ahalik eta txikienak izan daitezen saiatu behar dugu, eta horretarako funtsezkoa da
behar bezala seinaleztatu eta balizatzea. Halaber, ezintasunen bat —fisiko zein zentzumenezkoa— duten pertsonek horrelako gorabeherak biderkaturik jasaten dituztenez, bereziki zaindu eta beteko da Irisgarritasuna Sustatzeko 20/1997 Legea, zeina irisgarritasunerako arau teknikoak onartu zireneko apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuan garatu baitzen.
Helburu horixe dute arau hauek, eta indarrean sartzen diren egunetik beretik aginduko da
bete daitezen.
I. ORDENANTZAREN ESPARRUA ETA BALDINTZA OROKORRAK
1. artikulua.- Gasteiz udalerriko bide publikoetan egiten diren lan eta obra guztietarako
zein zirkulazioari eta bide segurtasunari eragiten dion jarduera orotan seinale eta balizak
arautzea eta horrekin lotuta bete behar diren baldintzak zehaztea da xedapen hauen helburua, lana egiten duena edozein administrazio publiko edo enpresa pribatu izan.
2. artikulua. Okupatzen den bide publikoaren zatian ez ezik, lan eta obrek zuzeneko edo
zeharkako eragina dutelarik ohartarazpenen bat egin behar den lekuetan ere jarri beharko
dira seinaleak. Sustapen Ministerioaren indarreko araudietan agindutako seinaleak erabiliko dira, eta lanak zein obrak egiten dituen entitateak edo enpresak ipini beharko ditu.
3. artikulua. Ezingo da inola ere bide publikoa okupatu administrazio eskudunak aldez
aurretik baimenik eman gabe, eta araudi honetan ezarritako seinaleak jarri gabe.
4. artikulua. Araudi honetako aginduetakoren bat hautsiz gero isunez zigortu ahalko da,
arauak ez betetzeak ekar ditzakeen bestelako erantzukizunak gorabehera. Isunaren zenbatekoa zehazteko gertaera larria den, kale garrantzitsu batean izan den eta arauhaustea behin baino gehiagotan egin den hartuko da kontuan, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen XI. tituluko 139., 140. eta 141. artikuluetan ezarritakoaren ildotik.
Udalak behar bezala egin ez diren pilaketak kentzerik izango du, dagokion zigorra ezartzerik eta, beharrezkoa bada, lanak gelditzerik.
Ondorio horietarako, erantzukizun zuzena lanak eta obrak gauzatzen ari denari egotziko
zaio, pertsona edo entitate sustatzailearen erantzukizuna gorabehera.
II.
IBILGAILUEN
OROKORRAK.

TRAFIKOAREKIN

LOTUTAKO

SEINALEEN

EZAUGARRI

5. artikulua. Seinaleak horretarako indarrean dauden lege xedapenen eta aurreko artikuluan aipatutako erregimen juridikoaren araberakoak izango dira beti, eta horientzat
eskatutako betekizunak edo ereduak ezingo dira inola ere aldatu; horretaz gain, testuek
Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan idatzita egon beharko dute.
6. artikulua. Zutoin berean ezingo da arauzko bi seinale baino gehiago jarri. Beherago
kokatzen den seinalearen behealdeko ertza gutxienez lurretik metro batera geratuko da
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oinezkoen ibilbide bati eragiten ez badio, eta 2,20 metrora oinezkoen ibilbide baten barruan egokitzen bada.
“Norabide debekatua” eta “nahitaezko norabidea” adierazten duten seinaleak ezin dira
zutoin berean batera jarri.
Arauzko seinale batekin batera ohartarazpen osagarriak jarri ahalko dira; horretarako
xafla laukizuzenak erabiliko dira, eta seinalearen azpian ipiniko.
7. artikulua. Lanen seinaleztapena funtsezko osagaia da, eta beraz, egoki diseinatu behar da, aurrekontuan sartu eta eskatu.
Okupazioaren baldintza hauek hartu beharko dira kontuan seinaleak jartzeko:

Bide mota: zirkulazioaren bi noranzkoetako galtzada bakarra, bi lerro baino ez dituena,
edo lau lerrokoa; galtzada bereiziak, bakoitza bi edo hiru lerrokoa.
Langunera iritsi aurretik eta langunean bertan lanak egiten hasi baino lehen zirkulazioak
zuen ohiko intentsitatea eta abiadura.
Lanek hartzen duten lekura iritsi aurretik eta lanetan barrena dagoen ikuspena.
Bide okupazioaren norainokoa: lerro bat edo gehiago itxi behar den edo bidea osorik itxi
behar den.
Okupazioaren iraupena, eta bereziki gauez edo asteburu oso batez iraun behar duen.
Ibilgailu bat langunean sartuz gero horrek ekar dezakeen arriskua.
Baldintza horiek eta garrantzizkotzat jotzen diren beste batzuk aintzat hartuta, neurri
hauetakoren bat edo batzuk hartu beharko dira zirkulazioari dagokionez:
Ordezko ibilbide bat ezartzea zirkulazio osoarentzat edo zati batentzat.
Abiadura murriztea, bai eta guztiz geraraztea ere.
Ibilgailuek aurreratzearen debekua.
Lerro bat edo gehiago trafikorako ixtea.
Behin-behineko lerroak eta/edo desbideratzeak jartzea.
Ordezko noranzko bakarra jartzea.
Ezarritako antolaketarekin lotutako seinaleak jartzea.
Lanaren mugak zein ezarritako antolaketa nabarmentzen dituzten balizak jartzea.
8. artikulua. Okupazioa eskatzen duenak obrak hartzen duen lekuan lehendik zeuden
seinale bertikalak onik eta ikusteko moduan mantentzeko betebeharra eta erantzukizuna
du, eta seinale, semaforo edo bide marketan aldaketarik egin behar bada mugikortasunaz
eta garraioaz arduratzen den saileko edo zerbitzuko teknikariei jakinaraziko die.
Okupazioa bukatutakoan, seinale bertikalak berriro jartzen direnean gainerakoek betetzen
dituzten irizpideei jarraitu beharko zaie, hau da, seinaleen altuerak eta alderik aldeko
kokapenak hiri guneetarako araututakoa bete beharko dute.
Guztiz debekatuta dago lehendik zegoen seinale bat kentzea horren ordez eta leku ikusgarriago batean berdina jarri ezean, ez bada kaleko norabideen eskeman aldaketarik egin
delako. Horrelakoetan, mugikortasunaz eta garraioaz arduratzen den sail edo zerbitzuaren
baimena eduki beharko da.
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9. artikulua. Lanen izaera eta hedadura dela kausa zoladuran bide markarik margotu
behar bada, marrak kolore horikoak izango dira.
Behin-behineko desbideraketa bada eta galtzadan pintatuta dauden marrek gidariak nahasteko arriskurik bada, ezabatu egingo dira, merkatuan gaur egun dauden baliabideak
erabiliz. Lehengo marka iraunkorrak pintura beltzez estaltzea erabakiz gero, pintura hori
kontserbazio-egoera onenean edukiko da desbideraketak irauten duen bitartean.
Kolore horiko behin-behineko seinaleak islatzaileak izango dira.
Lana bukatutakoan, lana egin aurretik zegoen seinaleztapen horizontala jarri beharko da
berriro, material eta geometria bera erabiliz.
III. GUTXIENEKO SEINALEZTATZE ETA BALIZATZEA
10. artikulua. Bide publikoan lan edo obraren bat egiten denean, edonolakoa delarik,
“kontuz, lanak” seinaleaz ohartarazi beharko da.
11. artikulua. Ibilgailuek edo oinezkoek erabiltzerik ez duten esparrua adierazteko aurrean eta alboetan hesiak jarriko dira. Hesiak lerro jarraitua osatzeko moduan jarriko dira,
tarte hutsik utzi gabe. Okupatutako esparruaren muturretan norabide panel islatzaileak
jarriko dira, ibilgailu eta oinezkoen mugimenduarekiko perpendikular.
12. artikulua. Erabiltzen diren hesiek nahitaez metroko garaiera izan beharko dute, eta
1,25 metroko luzera, eta elementu islatzaileak eramango dituzte. Gasteizko udalerrian
haren eskumeneko bideetan egiten diren lanak honela identifikatu beharko dira:
a) Udalak zuzenean sustatzen ez dituen lanak, eta, beraz, zuloak edo kanalizazioak egiteko lizentzia eskatu behar dutenak.
Identifikazioa: gutxienez 40 x 25 zentimetroko luze-zabaleko xafla bat jarriko da, eranskineko eredu eta konposizio grafikoaren arabera kokatuta. Bertan datu hauek agertuko
dira: lanak sustatzen dituen edo lizentziaren titular den enpresaren izena eta anagrama,
lanak gauzatzen dituen enpresaren izena, lan mota (konponketa, zuloa edo kanalizazioa),
Udalaren anagrama eta udal lizentziaren zenbakia.
b) Udalak sustatutako lanak.
Identifikazioa: gutxienez 40 x 25 zentimetroko luze-zabaleko xafla bat jarriko da, eranskineko eredu eta konposizio grafikoaren arabera kokatuta. Bertan datu hauek agertuko
dira: Udalaren anagrama, lanaren ardura duen udal arloa eta lanak gauzatzen dituen
enpresaren izena eta anagrama.
Hesiaren euskarriek egonkortasuna bermatzeko besteko sendotasuna izango dute, eta ez
dira inola ere zoladuran ainguratuko, Bide Publikoen Zerbitzuak berariaz baimena eman
ezean.
Espazio fisiko minimo batean sei hilabete baino gehiago luzatzen diren lanetan, eta udal
zerbitzuek agintzen dutenetan, Bide Publikoen Zerbitzuak zehaztuko ditu ixteko baldintzak.
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IV
. SEINALEZTAPEN OSAGARRIA
13. artikulua. Baldintzen arabera, gutxieneko seinaleez gain beste seinale eta elementu
batzuk jarri beharko dira, 14., 15. eta 16. artikuluetan zehaztutakoak bereziki.
Eranskinean zehazten dira seinale motak eta kokapenak.
14. artikulua. Abiadura mailaka mugatuko da, orduko 20 kilometroko tarteetan, kalean
baimenduta dagoen abiaduratik okupazioaren seinaleak zehazten duen gehieneko abiadurara igaro arte.
15. artikulua. Nahitaez galtzada estutu edo bidea itxi behar bada, aldez aurretik ohartaraziko da jarraitu beharreko desbideraketa, krokis-kartel nahiko jarriz dagokion sailak edo
zerbitzuak adierazten edo baimentzen duen lekuetan.
16. artikulua. Galtzadaren zabalera hiru metro baino gehiago estutu behar bada, “nahitaezko norabidea” —45 graduko inklinazioz— adierazten duten seinaleen bidez adieraziko
da desbideraketa. Seinale horiek lerro-lerro jarriko dira, zatian baimendutako abiadura
handitu ahala kalearen ertzarekiko angelua txikitzen delarik.
V. GAUEKO SEINALEZTAPENA
17. artikulua. Seinaleak argi ikusi beharko dira gauez, beraz, langunean argiztapen onik
ez bada hesietan bide-islagailuak edo 10 zentimetro zabal diren lerro islatzaile bertikalak
jarriko dira. Seinaleak islatzaileak izango dira beti ere.
Gutxieneko islatze-ahalmena 1. mailakoa izango da, Sustapen Ministerioaren Seinaleztapen Bertikalari buruzko Arauan emandako definizioaren arabera. Islatze-maila hori mantentzeko seinaleak guztiz garbi eduki beharko dira.
18. artikulua. Langunea behar bezala argiztatuta ez badago —hau da, batez besteko
argiztapena 20 lux-etik beherakoa eta uniformetasuna 0,4tik beherakoa badira— hesiz
edo balizaz itxitako esparruek argi propioak izan beharko dituzte, elkarren artean gehienez 10 metroko tartea dutelarik kokatuta eta angelu irtenetan.
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VI. OKUPAZIOAK EGITEKO MODUA
19. artikulua. Oro har, ezingo da kalerik itxi edo galtzadarik estutu Tokiko Gobernu Batzarrak edo eskumena eskuordetzen zaion zinegotziak berariaz baimentzen ez badute;
larrialdietan eta premiazko kasuetan, Udaltzaingoak ere baimen dezake, eta gero lortuko
da beharrezko baimena.
20. artikulua. Noranzko bakarra duten kaleetan trafikorako uzten den tartearen zabalera
ezingo da inola ere hiru metro baino gutxiagokoa izan.
21. artikulua. Noranzko bikoitza duten kaleetan trafikorako uzten den tartearen zabalera
ezingo da inola ere sei metro baino gutxiagokoa izan. Honi dagokionez, zirkulazioaren bi
noranzkoak erdibitzaile, heskai, babesgune edo haustura eragiten duen beste elementuren batez bereizita badaude, noranzko bakarreko bi kale balira bezala jokatuko da.
22. artikulua. Aurreko arauak betetzerik ez duten lanetarako —ezinbestekoa ez bada
edo arrazoi larri edo premiazkoren bat tarteko ez bada— Tokiko Gobernu Batzarrak edo
eskumena eskuordetzen zaion zinegotziak berariaz eman beharko dute baimena seinaleztatze, balizatze eta zirkulazioaren antolamenduari dagozkienetan, aldez aurretik jarduera
eta seinaleztatze plan bat aurkeztu eta onetsirik, eta une oro horri jarraitu beharko zaio.
23. artikulua. Bide publikoaren okupazioetarako, 20. eta 21. artikuluetan aurreikusitakoa bete ala ez, Tokiko Gobernu Batzarrak edo eskumena eskuordetzen zaion zinegotziak
aldez aurretik baimena eman beharko dute seinaleztatze, balizatze eta zirkulazioaren
antolamenduari dagozkienetan.
Okupazioaren arduradunak eduki beharko du baimena, hura egiten ari den lekuan. Udal
agintearen agenteek eskatuz gero erakutsi egin beharko zaie, eta haiek datuak hartu
ahalko dituzte, baina ez baimena bera. Baimenaren ordez fotokopia erakustea ere onartuko da.
24. artikulua. Tramite hori bete arte itxaroterik ez duten lanetan bakarrik aurkeztuko da
lan plana gerora, baina lanak ezingo dira hasi seinaleztatze arau orokorrak bete gabe.
25. artikulua. Okupazio edo bide mota gorabehera, behin beharrezko baimenak lortu
dituenean, pertsona edo entitate sustatzaileak okupazioa noiz hasiko den jakinarazi beharko dio nahitaez mugikortasunaz eta garraioaz arduratzen den sail edo zerbitzuari, hirurogeita hamabi ordu lehenago gutxienez, behar diren neurriak har ditzan. Premia handiagoko kasuetan, eta dagokion sailaren edo zerbitzuaren baimena lortzerik ez bada, edo
hari zuzenean jakinarazterik ez bada, Udaltzaingoari jakinaraziko zaio beti aurretiaz, behar den denboraz, eta ahal bada gutxienez hogeita lau ordu lehenago, eta zerbitzu horren
behin-behineko baimena lortu.

VII. OINEZKOENTZAKO IBILBIDEAK
26. artikulua. Oinezkoen ibilbideetan eta oinezkoen igarobide gisa seinaleztatuta dauden
galtzada- zatietan, igarobidea libre utzi beharko da.
27. artikulua. Irisgarritasuna aldi baterako mugatuta izango duten oinezkoentzako ibilbide guztiek oztoporik gabeko gutxienez 1,80 m-ko pasagune bat bermatu beharko dute.
Espaloiak zabalera txikiagoa izanez gero, pasagunearen zabalera espaloiarena izango da,
hesien edo balizatze elementuen zati irtenetik neurtuta. Pasaguneak 2,20 metroko altuera
izan beharko du.
Oro har, oinezkoentzako galtzada-pasaguneen zabalera,ez da 100eko 50 baino gehiago
murriztuko.
Ahal den guztietan oinezkoentzako pasabidea espaloian jarriko da, horretarako altueran
garatutako eraikuntza elementu bertikalak jarriko dira.
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Atari eta dendetako sarbide ziurra bermatuko da, zangak eta oztopoak oinezkoentzako
ibilbide irisgarri baten bidez saihestuz, Eusko Jaurlaritzaren 68/2000 Dekretuaren II.
eranskineko 4.3 artikuluan xedatutakoari jarraituz. Oinezkoentzako ibilbide irisgarriei
buruz ezarritakoa betetzerik ez bada, ibilbide erabilgarrietarako ezarritakoa aplikatuko da,
udal zerbitzu teknikoek aldez aurretik txostena eginda, eta Irisgarritasunari buruzko
Araudian (irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituen Eusko Jaurlaritzaren 68/2000 Dekretua) eta segurtasun zein seinaleei buruz ordenantza honetan agindutakoa betez.
28. artikulua. Zaldain, ohol, metalezko egitura eta abarretatik igarotzean ez da labaintzeko arriskurik izango, eta egoki babesturik egongo dira, eta igarobidea osatzen duten
elementuak guztiz finkaturik daudela zainduko da, zaratarik sor ez dezaten edo herritarrei
enbarazu egin ez diezaieten.
Bide publikoan egiten diren eta behera erortzeko arriskua dakarten zangak, putzuak edo
bestelako zuloak behin-behineko estaltzeko erabiltzen diren osagaiak (altzairuzko xaflak,
zurezko oholak...) nahikoa zurrunak izango beharko dira, oinezkoak gainetik igarotzean
kopatu ez daitezen; azalerak lehor nahiz bustita dagoenean ez irristatzeko modukoa izan
beharko du (pikorduna edo antzekoa), gutxienez 5 mm lodi, eta ertzak pintura fosforeszentez margotuko dira, ongi identifikatu ahal izateko.; gainera, falka bat jarriko da 0 kotatik igo ahal izateko.
Estaltzeko osagai horiekin behaztopa egiteko arriskurik izan ez dadin, eta Eusko Jaurlaritzaren 20/1997 Legean eta horri dagozkion irisgarritasun arau teknikoetan ezarritakoa
baino gehiagoko koskarik izanez gero, beharrezko bitartekoak jarriko dira zoladurako
koskak sortzen duen arriskua minimizatzeko.
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29. artikulua. Oinezkoen pasagunetik metro batera baino gutxiagora zanga edo zulorik
bada, babesteko eskubandak edo eskudelak jarri beharko dira.
30. artikulua. Espaloian oinezkoen pasagunea mantentzea ezinezkoa gertatzen bada,
eta oinezkoek galtzadatik igaro behar badute, aurreko hiru artikuluetan adierazitakoak
bezalako igarobideak egokituko dira eta ordenantza honetako 45.etik 48.era arteko artikuluetan ezarritakoari jarraituz adieraziko dira.
31. artikulua. Aurrekoaz gain materialak erortzeko arriskurik balego, pasagunea teilatutxo nahikoa sendo batez babestu beharko litzateke.
Oinezkoentzako igarobide estalirik jarriz gero, argiztapen artifizial egokia beharko da,
oinezkoei egunez zein gauez eragozpenik gabe igarotzeko modua bermatzearren, baldin
eta argi intentsitatea 20 lux-etik beherakoa bada eta uniformetasuna 0,4 baino gutxiagokoa.
32. artikulua. Obrak direla eta aldi baterako kanpotik eraman behar diren lurpeko kondukzio finko guztiak (elektrizitate, kaleko argiteria, hornikuntza, gas eta telefono lineak),
oinezkoen ibilbideari traba egiten badiote, zoruan sendo lotu beharko dira, mugi ez daitezen, eta behar bezala seinaleztatu. Horretarako, kondukzio osoan barrena, alboetan, zoruarekin kontraste egiten duen koloreko bi ziri ipiniko dira, baraila gisa, oinezkoak erraz
kontura daitezen tupust egiteko arriskuaz; bestela, zoruan barneratuko dira erreten bat
eginez, eta gero zorua lehenean utzi.
33. artikulua. Edonola ere, okupazioaren arduradunak oinezkoak igarotzen diren tokiak
garbitasun, segurtasun eta ikusgarritasun baldintza egokietan eduki beharko ditu, igarobide bereziak jartzerik eskatzen ez duen munta txikiko okupazioa bada ere.

VIII. EDUKIONTZIAK, PILAKETA ETA LAN GUNEAK.
34. artikulua. Aparkatzea debekatuta dagoen lekuetan lanak egiteko zein materialak
pilatzeko edo hondakinak biltzeko edukiontziak jartzeko, nahitaezkoa izango da mugikortasunaz eta garraioaz arduratzen den sail edo zerbitzuaren baimena seinaleztatze, balizatze eta trafikoaren antolamenduari dagokienez.
Aparkatzea debekatuta ez dagoen kaleetan, zuzen aparkatutako ibilgailuek osatzen duten
kanpoko lerrotik irten gabe jarriko dira edukiontziak.
35. artikulua. Edukiontziak eta pilaketa esparruak oinezkoen ibilbideetatik kanpo jarriko
dira.
36. artikulua. Edukiontziak ortoedro formarik ez badu, itxura hori eman beharko zaio,
lurretik edukiontziaren goiko ertzeraino babes elementuak erantsita edota pertsona itsuek
beren bidean edukiontzia antzemateko moduko beste soluzioren baten bidez.
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37. artikulua. Edonola ere, barruko materiala kontrolatu egingo da edukiontziaren mugen bertikaletik irten ez dadin.
38. artikulua. Ordenantza honetako 34. artikuluan zehaztutako kasuak ere seinaleztatu
egin beharko dira, bai eta gauez balizatu ere: edukiontziek material islatzaileko zerrenda
bat izango dute perimetro osoan, goialdean, gutxienez 10 zentimetrokoa, 17. artikuluan
adierazitako ezaugarrien arabera.
aipatutako arauetakoren bat betetzen ez duten edukiontziak kentzerik izango du Udalak.
Edukiontziaren gainean horren jabea den enpresaren izena, helbidea eta telefonoa agertuko dira. Edukiontzia kanpotik ongi margotuta mantendu beharko du enpresak.
IX. BABESA ETA SEINALEZTAPENA.
39. artikulua. Arriskua dakarten edo erabilera publikoko espazio libre baten irisgarritasuna mugatzen duten behin-behineko elementuak —hala nola aldamioak, zangak, lan edo
pilaketako esparruak edo erabilera publikoko espazio libreetan egin beharreko edozein
obra-mota— pertsonen segurtasun fisikoa bermatzeko moduan seinaleztatu eta babestu
beharko dira.
40. artikulua. Aldamioek, oro har, espaloiaren zabalera guztia libre utziko dute, zutoin
bertikalak espaloiaren kanpoko ertzaren ondoan eta fatxadaren ondoan jarrita (”lurreratze garbia”). Zutoin horiek kolpeak moteltzeko material batez eta arriskua adierazten
duen zinta itsasgarriz (marra hori-beltzak dituena) bildu beharko dira.
41. artikulua. 2,20 m-tik beherako altuera duten txarrantxez bermatzen diren aldamioak
behar bezala seinaleztatu eta babestu beharko dira lurreraino, ibilbidearen luzetara,
ikusmen-zailtasunak dituzten pertsonen irisgarritasuna errazteko.
42. artikulua. Bide publikoan lan edo pilaketa esparru bat jarri behar denean, oro har,
galtzadaren zati bat hartzeko moduan kokatuko da, eta ez oinezkoen ibilbidean (espaloia), eta bereziki zainduko da oinezkoen pasabidea babestea (hesi garaiak jarriz).

43. artikulua. Oinezkoen ibilbidea (espaloia) zabalera osoan libre uzterik ez dagoenean,
fatxadaren aldean igarotzeko zerrenda bat jarriko da, 1,80 metrokoa gutxienez, eta lan
esparrua hiru aldeetan 2 m-ko altuera izango duen hesi galvanizatu batez babestuko da.
Oztopo hori norabide panelez seinaleztatuko da. Beti bezala, elementu horizontalen gutxieneko altuera 2,20 m-koa izango da.
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44. artikulua. Jarduera mota dela eta oinezkoen ibilbidearen (espaloia) barneko aldea
okupatzea beste aukerarik ez balego, oztoporik gabeko gutxieneko pasabide hori espaloiaren kanpoaldera aldatu beharko litzateke eta, oinezkoak lan esparrutik babestu, aurreko kasuan bezala. Kasu honetan are garrantzitsuagoa da norabide panelez seinaleztatzea.
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45. artikulua. Lan esparruak hartzen duen espaloi zatiaren zabalera dela eta kanpoaldetik gutxienez 1,80 m-ko zerrenda librea uzterik ez bada, espaloiari behar den zabalerako
osagarria jarri beharko zaio. Pasabide hori espaloiaren mailan edo galtzadaren kotan
egingo da; horretarako, espaloitik galtzadarako aldaketa behin-behineko arranpa mugikorrez ziurtatuko da, zeinek gehienez % 8ko aldapa eta 1,80 metroko zabalera izango baitute eta ordenantza honetan agindutako labainezintasun eta ziurtasun ezaugarriak beteko.

46. artikulua. Espaloiari gehigarria jartzerik ez balego, galtzada estua delako, azken
irtenbide gisa oinezkoentzako pasabidearen behin-behineko bide marka bat (horiz margotuta) jartzea onartuko litzateke, oinezkoen pasabidearen behin-behineko seinaleztapen
bertikalez lagunduta.
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47. artikulua. Babesa ertz bizirik izango ez duten, autolabaingarriak izango ez diren eta
iraulketaren kontrako erresistentzia izango duten hesi egonkor eta etengabeen bidez
egingo da. Hesi horiek material-bilketen, zangen edo beste antzeko obren perimetro osoa
hartzeko moduan eta gutxienez 50 cm-tan bereizita (alderik irtenenetik neurtuta) antolatuko dira. Hesien ordez ezingo da soka, kable, sare edo antzekorik jarri baldin eta beherago erortzeko arriskurik bada.
48. artikulua. Babes elementuak argi gorriz hornituko dira; horiek piztuta egongo dira
argi natural nahikorik ez dagoen orduetan, hau da, batez besteko argiztapena 20 lux-etik
beherakoa eta uniformetasuna 0,4tik beherakoak badira, mugikortasun urria duten pertsonek aurrez ikus ditzaten.
X. LANAREN PLANIFIKAZIOA.
49. artikulua. Plangintza egokia lanaren funtsezko osagaia da; zerrendaka lan egiteak,
esaterako, irisgarritasuna kontuan hartzea errazten du. Hori dela eta, lanak hasi aurretik
kontratistak bide publikoan okupatzeko asmoa duen espazioak seinaleztatzeko proiektua
aurkeztu beharko du.
50. artikulua. Lanaren ezaugarriek zerrendaka aritzea eragozten dutenean —ahalik eta
gutxienetan gertatu behako luke— ibilbide bat zehaztu beharko da, zeina guztiz altxatuta
dauden kaleetan erabilgarritzat definituko baikenuke,
irisgarritasun-baldintzei buruzko
arau teknikoak onartzen dituen Eusko Jaurlaritzaren 68/2000 dekretuaren V. eranskinak
xedatutakoaren ildotik.
Lan eremuak eta oinezkoen pasabideak, hala ere, elementu zurrunen bitartez bereizi beharko dira: metalezko xafla galvanizatuak edo sare elektrosoldatua luzaro irauten duten
lanetan edo hesi mugikorrak gutxi irauten dutenetan.
51. artikulua. Egun gutxi irauten dutenean, lanak aurreratu ahala lekuz alda daitezkeen
hesi mugikorrak erabil daitezke.
52. artikulua. Lan zehatz batzuek (konponketa edo mantentze lanek, esaterako) zulo
edo garaiera alde oso arriskutsuak sor ditzakete; horrelakoak behar bezala babestu eta
seinaleztatu behar dira, ordenantza honetan xedatutakoari jarraituz.
53. artikulua. Ahal dela, zamaketa-lanak mugatutako langunearen barruan egingo dira.
Hori egiterik ez bada, eta oinezkoak igaro daitezkeen eremuak erabil behar badira, segurtasun neurriak areagotu egin beharko dira. Espaloitik hurbilen dagoen aldetik egingo dira
lanak, ahalik eta azkarren bukatzeko behar diren bitartekoak eta langile nahikoak erabiliz,
oinezkoen zein ibilgailuen joan-etorriei enbarazurik ez egitearren, Trafikoari buruzko Udal
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Ordenantzak 13. artikuluan ezarritakoari jarraituz; guztiz debekatuta dago oinezkoak
zintzilik dauden zamen azpitik igarotzea.
Lanerako mugatutako esparrutik kanpo, obran erabiltzen diren ibilgailuek indarrean dauden zirkulazio arauak bete beharko dituzte. Laneko premiak direla eta trafiko maniobra
arriskutsuak egin behar direnean, zorroztu egingo dira segurtasun neurriak, eta beharrezkoa bada itxi egingo da kalea ibilgailuentzat. Eskumena duen udal zerbitzuak aldez aurretik baimena eman beharko du, eta premiazkoa bada, trafikoa arautzeko pertsonal osagarria jarriko da.
XI. GARBIKETA
54. artikulua. Lanek irauten duten bitartean, inguru osoa guztiz garbi edukiko da (egunero garbituko da, lanaldia bukatzerakoan); languneko esparru mugatu eta itxitik kanpo
ezingo da ez materialik, ez hondakinik ez obra makinarik utzi.
55. artikulua. Hautsa edo zarata sortzen duen lanen bat egiten ari denean, neurri egokiak hartuko dira auzokoei, oinezkoei eta handik igarotzen diren ibilgailuei enbarazurik ez
egiteko.
Langunetik gertu dauden auzoko, oinezko edo ibilgailuei kalte edo zikinik sortuz gero,
albait azkarren konpondu edo garbituko da.
56. artikulua. Lurrik mugitzen bada, kamioen gurpilak garbitu egingo dira, galtzada lokatzez bete ez dezaten.

XII. ZIGORTZEKO ERREGIMENA
1. kapitulua.- Arau orokorrak.
57. artikulua. Ordenantza honen aurka bide publikoan edozein lan egitea edo materialik
zein hondakinik pilatzea arau-haustetzat joko da, eta hori egiten duen pertsona fisiko edo
juridikoari zigorra ezarriko zaio.
58. artikulua. Udal zerbitzuek nahiz edozein pertsona fisiko edo juridikok sala dezakete
arau-haustea.
59. artikulua. Aurkezten diren salaketak administrazio-prozeduraren araudi orokorrari
jarraituz tramitatuko dira.
60. artikulua. Ordenantza hau hausten duten egintzak direla eta horien erantzule diren
pertsona fisiko eta juridikoei bakarrik ezarri ahalko zaizkie zigorrak. Arau-haustea zenbait
pertsonari batera ezarritako betekizunak ez betetzea bada, guztiek solidarioki erantzungo
dute.
61. artikulua. Ekintza publikoen kasuan, arau-hausterik bada horiek egiteko baimena
sinatu duenarena edo antolatzaileena izango da erantzukizuna.
2. kapitulua.- Arau-hausteen sailkapena
62. artikulua. Zigorra gertaeren neurrikoa eta horiei egokitua izango da, irizpide hauek
kontuan hartuz:
- Nahita edota behin baino gehiagotan egitea.
- Zer-nolako kalteak eragin diren eta horien larritasuna.
- Urte berean antzeko arau-haustea berriro egitea.
- Bide segurtasunerako arriskua.
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63. artikulua. Hiru arau-hauste mota dago: oso larriak, larriak eta arinak.
Hauek izango dira arau-hauste oso larriak:
- Arau-hauste larritzat jotakoak, kalte oso larriak eragin dituztenean, eta pertsonen bizitzari edo osotasun fisikoari eragiten dioten guztietan.
- Urteko epearen barruan arau-hauste larri bat baino gehiago egitea.
- Bide publikoan lanak egitea udal lizentziarik gabe.
- Agiri faltsuak aurkeztea, edo egoera eta datuak norbere mesederako itxuratzea, ordenantza honetan araututako betebeharrak saihesteko.
- Lanak eta instalazioak ikuskatu eta egiaztatzeko zereginak oztopatzea.
Hauek izango dira arau-hauste larriak:
- Mugikortasunaz eta garraioaz arduratzen den sail edo zerbitzuari ordenantzak agintzen
duen denboraz behar diren jakinarazpenak ez egitea.
- Lanak bukatutakoan seinale bertikalak ez lehengoratzea.
- Seinaleztapen horizontalik ez jartzea lanen izaerak eta iraupenak hala eskatzen dutenean.
- “Kontuz, lanak” seinalea ez jartzea.
- Ibilgailuek edo oinezkoek erabiltzerik ez duten esparrua adierazteko aurrean eta alboetan hesirik ez jartzea.
- Ordenantza honen 12. eta 47. artikuluetan adierazitako ezaugarriak betetzen ez dituzten hesiak erabiltzea.
- Lana ez identifikatzea ordenantza honen 12. artikuluan agintzen den bezala.
- Ordenantza honen 14., 15. eta 16. artikuluak (seinaleztapen osagarriari buruzkoak) ez
betetzea.
- Argi propioak, bide-islagailuak edo lerro islatzaileak ez jartzea V. atalean (GAUEKO
SEINALEZTAPENA) horrelakoak ipintzeko agintzen duen kasuetan.
- Bide publikoa okupatzean hura murriztea ibilgailuen trafikoari eragiteko moduan —20.,
21. eta 22. artikuluetan arautua— mugikortasunaz eta garraioaz arduratzen den sail edo
zerbitzuak aldez aurretik baimenik eman gabe.
- Oinezkoen pasabideen irisgarritasuna murriztea, igarobide librea 1,80 metro baino gutxiagokoa edo altuera librea 2,20 metrotik beherakoa direlako.
- Oinezkoen pasabidea okupatzea behar bezala gauzatutako ordezko pasabiderik jarri
gabe, ordenantza honetan eta Eusko Jaurlaritzaren 6872000 Dekretuan ezarritakoari jarraituz.
- Babesteko hesirik ez jartzea oinezkoen ibilbidetik metro batera baino gutxiagora zanga
bat edo erortzeko arriskua duen zulaketa bat dagoenean.
- Zanga, putzu eta gainerako irekiduren estalkien materialek eta diseinuak ordenantza
honen 28. artikuluan adierazitako ezaugarriak ez betetzea.
- Atari eta saltokien sarbidea ez bermatzea, ordenantza honetako 27. artikuluan zehaztutakoaren ildotik.
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- Edukiontziak eta pilaketa-esparruak jartzea ordenantza honek baimentzen ez duen lekuetan eta aginduzko baimenik gabe.
- Edukiontzien eta lan eta pilaketa esparruen identifikazioak, balizatzeak, seinaleztatzeak
edo kontrolak ordenantza hau betetzen ez dutenean.
- Aldamioak behar bezala ez seinaleztatzea.
- Oinezkoen ibilbidean traba diren behin-behineko kondukzioak, ordenantza honetako 32.
artikuluan ezarritakoari jarraituz egin ez badira.
- Guztiz zaharkitu eta hondaturik dauden hesiak, edukiontziak, aldamioak, zaldainak,
xaflak eta oholak erabiltzea.
- 53. artikulua, zamaketa-lanei buruzkoa, ez betetzea.
- Langunea ordenantzan agindutako moduan ez garbitzea.
- Urtebeteko epearen barruan arau-hauste arin bat baino gehiago egitea.
- Lanak egitean eta seinaleztatzean martxoaren 2ko 339/1990 LEDko 65.4.d) artikuluak
ezarritakoari jarraituz emandako aginduak ez betetzea.
Hauek izango dira arau-hauste arinak:
- Seinale bertikal eta horizontalak ez mantentzea edo gaizki ikustea.
- Ordenantza honetan araututakoaren kontra doazen ekintza edo omisio oro, larritzat edo
oso larritzat sailkatuta ez badaude.
3. kapitulua. Zigorrak
64. artikulua. Ordenantza honekin zerikusia duten arau-hausteak honela zigortuko dira:
Arau-hauste oso larriak, 1.501 eurotik 3.000 eurora bitarteko isunez.
Arau-hauste larriak, 751 eurotik 1.500 eurora bitarteko isunez.
Arau-hauste arinak, 360 eurotik 750 eurora bitarteko isunez.
65. artikulua. Indarreko legeriaren arabera, diru zigorren ordez, eta eraldatutako egoera
lehengoratzeaz gain, zerbitzu komunitarioa ezar daiteke zigor gisa, arau-haustearen araberakoa eta harekin gutxieneko lotura duena, alde zigortzaileak eta alde arau-hausleak
onartzen badute.
66. artikulua. Ezar litezkeen zigorrak gorabehera, neurri hauek hartu ahal izango dira:
a) Araua hausten duenak lana eta pilaketak egoki seinaleztatu eta balizatzeko behar diren
neurriak hartuko ditu, ordenantza honetan ezarritakoari eta Tokiko Gobernu Batzarrak
edo eskuorde izendatzen duen zinegotziak adieraziko irizpideei eta 339/1990 LED zein
1428/2003 EDk agindutakoari jarraituz. Orobat, udal administrazioak subsidiarioki egin
dezake konponketa, betebeharra zuen pertsona edo entitatearen kontura.
b) Udal zerbitzu teknikoak bide publikoari eragiten dioten jarduerak edo lanak ikuskatzen
ari direla ordenantza honetan ezarritakoa hausten dela ohartuko balira, zuhurtasunezko
neurri gisa lanak geldiaraz litzakete, dagokion dosier zigortzailea tramitatu aurretik.
d) Lizentziaren baldintzak ez betetzeak hura ezeztatzea eragin lezake, administrazioegintza berrikusteko prozedurei jarraituz.
XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA
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Ordenantza hau indarrean jartzen delarik, indargabetu egingo dira bertan araututakoaren
kontrako diren, horrekin kontraesanean dauden nahiz bateraezinak diren maila bereko
udal arauak oro.
AZKEN XEDAPEN BAKARRA
Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 15 egunera jarriko da
indarrean ordenantza hau.

ERANSKINA
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