119. artikulua.
a)

Bide publikoei buruzko ordenantzak.

Udalaren «Bide publikoen inbentarioan» bildutakoak hartuko dira bide publikotzat.

b) Bide publikoak jabari eta erabilera publiko libreko ondasunak dira, guztiek erabili ditzaketenak. Guztiek dute bide publikoetatik igarotzeko eskubidea.
c) Bide publikoak ireki eta mantentzeko lanak, Udalak, bestelako administrazioek eta/edo jabe
eta erabiltzaileek egindako ekarpenen bidez finantzatu ahal izango dira. Bide publiko baten
trazaduran, zoruan edota edozein ezaugarritan aldaketaren bat egin ahal izateko, udal-lizentzia
beharko da.

d) Bide publikoen garbiketa (landaredia, areka, kutxetak eta abar) alboko jabeen kargura
izango da. Udalak komenigarritzat jotzen badu, bide publikoak garbitu ahal izango ditu, baina
betebehar hori alboko jabeena izango da beti.

e) Debekatuta dago bide publikoetan eta inguruetan edozein motatako obra-hondakinak lurrak,
ur zikinak, zaborrak, landare-hondarrak eta abar botatzea. Alboko finken jabeak behartuta daude
bidetik datozen euri-urak eta iturrietako urak onartzera.
f) Debekatuta dago bide publikoak ixtea edo horietatik zehar igarotzen ez uztea, fisikoki, hitzez, zaintzako animalien bidez edota beste edozein metodo hertsatzaile nahiz fisikoren bidez.
g) Aziendari igarotzen ez uzteko bide publiko bat ixten denean, ateak edo itxiturak edonorentzat zabaltzen erraza izango den mekanismoa izango du. Era berean, mekanismo horrek pertsonen eta ibilgailuen igarobidea ahalbidetu beharko du, eta hura jartzeko udal-lizentzia beharko
da.
h) Itxiturek, lursail landatuek, eraikuntzek eta abar, bide publikoekiko, honako atzerapen
hauek gorde beharko dituzte:

— Finken itxiturek gutxienez 3 metroko tartea errespetatu beharko dute bidearen ardatzarekiko,
bi aldeetan.
— Zuhaitz landatuek gutxienez 4,5 metroko tartea errespetatu beharko dute bidearen ardatzarekiko, bi aldeetan.
— Zuhaixkek eta palaxuek gutxienez 3,5 metroko tartea errespetatu beharko dute bidearen ardatzarekiko, bi aldeetan.
— Eraikuntzen eta bide publikoen arteko tarteak Gipuzkoako errepideei eta bideei buruzko
ekainaren 6eko 1/2006 Foru Dekretuaren arabera arautuko dira.
i) Debekatuta dago edozein motatako ibilgailuak basoko bide edo pistetatik kanpo igarotzea,
finken jabeak edo haiek baimendutako pertsonala salbuetsita.

j) Zura ateratzeko obrak egiteko edota bide publikoetatik ibilgailu astunak igarotzea ekarriko
duen beste edozein jarduera egiteko, Udalak behar adinako abala ezarri ahal izango du, bidea
jardunen aurreko egoerara ekarriko dela ziurtatzearren.

k)

Debekatuta dago arraste bidez kargak bideetatik garraiatzea.

l)

Zigor-araubidea:

— Ordenantza hauetan jasotakoa hausten duten ekintzek eta ez-egiteek erantzukizun
administratiboa sorraraziko dute, erantzuleak eror daitezkeeneko zigor-bidean edo bide zibilean
exijitzekoa den erantzukizunaren kaltetan izan gabe.
— Zigortzeko ahalmena Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen IX. tituluan ezarritako printzipioen arabera baliatuko da.

— Arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izan daitezke. Honako hauek oso arau-hauste
larriak dira:
* Landa-bideen mugak adieraztera zuzendutako edozein motatako mugarriak, zedarriak edo
adierazleak aldatzea.

* Baimenik gabe, bide publikoetan edozein motatako obrak egitea.
* Igarobidea erabat eragotziko duten edota bideetatik doazen pertsonen edo gauzen
segurtasunerako arrisku handia dakarten oztopoak jartzea nahiz edozein motatako ekintzak
gauzatzea.
* Landa-bideetan kaltea edo galera sorrarazten duten ekintzak edo ez-egiteak, edota beharrezko
titulu administratiborik gabe haiek okupatzea.
— Honako hauek arau-hauste larriak dira:
* Edozein landa-bidetan baimenik gabe luberritu edo landatzea.
* Bide publikoetan isurketak egitea edo hondakinak botatzea.
* Landa-bideetan baimenik gabe behin-behineko obrak edo instalazioak egitea.
* Zaintza, ikuskatze edo jagoletzako eginkizunak oztopatzea.
* Sei hilabeteko epean, bi hutsegite arin egiteagatik zigortua izatea.
— Honako hauek arau-hauste arinak dira:
* Landa-bideetan kaltea edo galera sorrarazten duten ekintzak edo ez-egiteak, igarobidea eragotzi gabe.

* Dagozkion udal-lizentzietan ezarritako ekintzak ez betetzea.
* Ordenantza honetan ezarritako baldintza osorik edo zati batean ez betetzea, eta haren arabera
nahitaezkoak diren jardunak ez egitea.
m)

Zigortzeko prozedura:

— Bide publikoei buruzko araubide juridikoarekiko arau-hausteak zigortzeko prozedura
abuztuaren 4ko 1.398/1993 Errege Dekretuak onartutako zigortzeko ahalmena baliatzeko
prozedurari buruzko araudian ezarritakoa izango da.

— Zigortzeko prozedura ebazteko eskumena alkateak du, toki-araubidearen oinarriak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1,k) artikuluan xedatutakoaren arabera. Alkateari, era
berean, azkenean eman daitekeen zigor-ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatzera zuzendutako
kautelazko edo behin betiko neurriak hartzeko eskumena dagokio; bi kasuetan, aginpide hori
Gobernu Batzordearen esku utzi bada salbu.

