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HITZAURREA 

 
Autonomi Estatutuko 10.34 artikuluan, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde 
Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeko 
7 a) artikuluko 8. paragrafoan eta lege hori garatzeko emandako martxoaren 5eko 17/1985 Foru Dekretuan 
xedatutakoaren arabera, Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeek bakarreko eskumena dute 
Bizkaiko errepide eta bideen arloko plangintza egiteko, haien proiektuak egiteko, errepide-bideok eraiki, 
kontserbatu, aldatu, finantzatzeko, zein errepide-bideon erabilera kudeatzeko eta haiek ustiatzeko, Euskal 
Autonomia Erkidegoak lurralde historiko bakoitzeko errepide-sareak koordinatzeko dituen eskumenak 
gorabehera. Bada, eskumen horren banaketaren babesean, Eusko Legebiltzarrak maiatzaren 30eko 
2/1989 Legea eman zuen; lege horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Egitamu Nagusia 
arautzen da. 

Bestalde, Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta 
Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 7.1.a) artikuluan xedatutakoaren arabera, 
Batzar Nagusiei dagokie lurralde historikoen eskumeneko arloei buruzko foru arauak ematea, eta, foru arau 
horretako 8.1.b) eta 17.11) artikuluen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio foru arauen proiektuen 
arloan ekimena izatea eta proiektuok onartzea, Batzar Nagusiei bidaltzeko. 

Otsailaren 18ko 2/1993 Foru Arauak Bizkaiko foru errepideen plangintza, proiekzioa, aldaketa, eraikuntza, 
kontserbazioa, finantziazioa, erabilera eta ustiapena arautu zituen, bai eta alboko lurzoruaren erabileraren 
baldintzak eta mugak ere. 

Foru arau horren bitartez, Bizkaiko Lurralde Historikoak garrantzi goreneko tresna juridiko bat eskuratu zuen, 
Euskal Herriaren Autonomia Estatutuko 10.34 artikuluak eta Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen 
eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 
25eko 27/1983 Legeko 7 a) artikuluko 8. paragrafoak aitortzen dizkioten eskumenak osorik erabiltzeko. 

Araua onartu zenetik hamabost urte baino gehiago igaro ondoren, komeni da arauaren alderdi batzuk 
berrikustea, batetik, haren edukia hobetzeko, eta, bestetik, arau hori gertatutako aldaketetara zein 
lurraldearen eta herritarren beharretara egokitzeko. 

Zehatzago, foru arau honen bidez, Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektorialaren nagusitasuna 
finkatzen da hirigintza-plangintzako tresnen artean; errepideei buruzko proiektuak onartzeko prozedura 
zehazten da; errepideen babes-eremuak erabiltzeko araubidea berrikusten da; sarbideetarako araubide 
juridiko berri bat ezartzen da; baimen eta legalizazioen izapideak administrazio-prozeduran egindako 
aldaketetara egokitzen dira, eta arau-hauste eta zehapenen araubidea eguneratzen da, bai eta errepideen 
titulartasuna eskualdatzeko prozedura ere. 
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XEDAPEN OROKORRAK. 

DISPOSICIONES GENERALES.

1. artikulua.-Xedea. 

Foru arau honen xedea da ezartzea Bizkaiko foru errepideen plangintza, proiektua, aldaketa, eraikuntza, 
kontserbazioa, finantziazioa, erabilera eta ustiapena nahiz alboko lurzoruaren erabileraren baldintzak eta 
mugak arautuko dituzten xedapenak. 

2. artikulua.-Aplikazio-eremu materiala. 

1. Ibilgailu automobilen zirkulaziorako proiektatu eta eraikitako jabari eta erabilera publikoko bideak jotzen 
dira errepidetzat. 

2. Honako hauek ez dira errepidetzat hartuko: 

a) Zerbitzu-bideak; titularren jarduera espezifikoen bide laguntzaile edo osagarri gisa eraikitakoak jotzen 
dira halakotzat. 

b) Zerbitzu-bideen antzeko helburuarekin partikularrek eraikitako bideak. 

c) Herrien barneko sarea osatzen duten kaleak, baldin eta ez badaude berariaz errepideen hiri barruko 
bide-tartetzat jota. 

d) Bizikleten zirkulaziorako soilik prestatutako bideak. 

3. Interes orokorra dela-eta beharrezkoa denean, zerbitzu-bideak ireki behar izango dira, jendeak erabili 
ahal izateko. Kasu horretan, erabilera eta segurtasun dela-eta errepideei dagozkien arauak bete behar dira, 
eta, hala behar denean, nahitaezko desjabetzeari buruzko legeria aplikatuko da, kalte-ordainak ezartzeko. 

3. artikulua.-Errepideen hierarkizazioa eta sailkapena. 

1. Funtzionaltasunaren arabera, honako hierarkizazio hau ezartzen da errepide-sareen artean: 

Lehentasunezko sarea (gorria).  –
Oinarrizko sarea (laranja).  –
Sare osagarria (urdina).  –
Eskualde-sarea (berdea).  –
Sare lokala (horia – ). 

2. Ezaugarrien arabera, errepideak honela sailkatzen dira: autobideak, autobiak, automobil-bideak, errei 
anitzeko errepideak eta errepide arruntak. 

3. Autobideak dira autobide izateko bereziki proiektatu, eraiki eta seinaleztatutako errepideak; horrez 
gainera, ezaugarri hauek izan behar dituzte autobideek: 

a) Ibilgailu automobilentzat bakarrik izatea. 

b) Errepidearekin mugakide diren jabetzetarako sarbiderik ez izatea. 

c) Errepideak ez zeharkatzea maila berean dagoen beste bidexka, bide edo trenbide bat, eta haiek 
zeharkatua ere ez izatea. 

d) Zirkulaziorako noranzko bakoitzak galtzada batzuk izatea, elkarrengandik bereiziak. 
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4. Honako ezaugarri hauek izan behar dituzte autobiek: 

a) Tarte jakin batzuetan ibilgailu automobilentzat soilik izatea. 

b) Mugakide diren jabetzetarako sarbidea mugatuta izatea. 

c) Errepideak ez zeharkatzea maila berean dagoen beste bidexka, bide edo trenbide bat, eta haiek 
zeharkatua ere ez izatea. 

d) Zirkulaziorako noranzko bakoitzak bere galtzada izatea, bata bestetik bereizia. 

5. Honako ezaugarri hauek izan behar dituzte automobil-bideek: 

a) Ibilgailu automobilentzat soilik izatea. 

b) Mugakide diren jabetzetarako sarbidea erabat mugatuta izatea. 

c) Errepideak ez zeharkatzea maila berean dagoen beste bidexka, bide edo trenbide bat, eta haiek 
zeharkatua ere ez izatea. 

d) Galtzada bakarra izatea zirkulazioaren bi norabideetan. 

6. Honako ezaugarri hauek bete behar dituzte errei anitzeko errepideek: 

a) Errepide-tarte jakin batzuetan ibilgailu automobilentzat bakarrik izatea. 

b) Mugakide diren jabetzetarako sarbidea mugatuta egotea. 

c) Zirkulazio-fluxuan etenak eduki ahal izatea, maila berean bidegurutzeak egoteagatik. 

d) Bi galtzada edo gehiago izatea. Zirkulaziorako noranzkoak elkarrengandik bereizita egotea tarte 
jakin batzuetan. 

7. Errepide arruntak dira aurrekoen ezaugarriak betetzen ez dituztenak. 

8. Zerbitzuguneak errepideekin mugakide diren eremu batzuk dira, bereziki diseinatuta daudenak 
zirkulazioaren beharrak betetzeko instalazioak eta zerbitzuak jasotzeko. Honako hauek egon daitezke 
zerbitzuguneetan: gasolindegiak, hotelak, jatetxeak, ibilgailuak konpontzeko tailerrak eta haien antzeko 
beste zerbitzu batzuk, errepidearen erabiltzaileen segurtasunerako direnak. 

9. Gasolindegiak establezimendu batzuk, jendeari petrolio-erregaiak txikizka saltzen dizkiotenak, bai eta 
automobilen zein zirkulazioaren beharrak betetzeko beste edozein zerbitzu ematen dutenak ere. 

10.  Lotura-adarrek autobideak, bideak edo automobil-bideak lotzen dituzte adarrok ordezten edo osatzen 
duten foru errepidearekin; hala, ibilgailuei aukera ematen diete egin beharreko mugimenduak egiteko. 
Horrez gainera, norabide bakarreko bideen konbergentziatik foru errepidearekiko gurutzaguneraino doan 
zatia jotzen da adartzat, eta, horrez gainera, konbergentzia gertatzen den errepide-tartea, gurutzaguneak 
ukitua. 

11.  Garraio-aldagunea azpiegitura mota bat da, garraiobide publikoen eta ibilgailu pribatuaren arteko 
trukaketa egiteko aukera ematen duena. Aldagune horrek zirkulatzeko, aparkatzeko eta ibilgailu publiko 
zein pribatuei itxaroteko guneak ditu, bai eta garraiobide mota horien erabiltzaileen zerbitzu, erosotasun, 
zirkulazio eta funtzionaltasunerako instalazioak ere. 

4. artikulua.-Errepide-sareak. 

1. Foru arau honen ondorioetarako, Bizkaiko errepideen hierarkizazio bat egingo da, haien funtzionaltasunaren 
eta eremuaren arabera, honako ezaugarri hauek kontuan hartuta: 

A)  Metropoli-eremua 

a) Lehentasunezko sarea: 

Ibilbide luzeko bidaiak bideratzen ditu:  –
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bertatik igarotzeko direnak, edo.  •
metropoli-eremua dutenak sorburu edo jomuga. •

Garraio-terminal handietarako sarbideak eskaintzen ditu:  –

Portuetara,.  •
Aireportuetara,.  •
Garraio-aldaguneetara, eta.  •
Merkantziak garraiatzeko zona logistikoetara.  •

b) Oinarrizko sarea: 

Metropoli-eremuaren zona orbital eta anularren arteko fluxuak bideratzen ditu, errepide bidezko garraio  –
publiko zein pribatuenak. 
Ahalmen handiko ibilbide-ehunaren euskarria da, eta aukera ematen du sarea kudeatzeko.  –

c) Sare osagarria: 

Oinarrizko eta lehentasunezko sareen ahalmen handiko ibilbideak hiri-arteriekin lotzen ditu.  –
Metropolia sortzen laguntzen du, loturarik gabeko lurzoruak eta aglomerazioak integratzen ditu eta.  –
Aukerako lurzoruak jartzen ditu eskuragarri.  –
Mugikortasun sortzaile handietarako sarbidea da.  –

d) Eskualde-sarea: 

Zona orbitalen arteko joan-etorriak errazten ditu, hain urbanizaturik ez dagoen eremu batean.  –
Oinarrizko sarearen ordezko bidea da, ezohiko pilaketak arintzen baititu.  –
Udalez gaindiko ekipamenduetarako sarbideak eskaintzen ditu.  –
Edozein lurzoru motatara heltzen laguntzen du.  –
Hiri barruko garapen etengabeak kale bihurtuko ditu sare honetako errepideak.  –

e) Aurreko sareen barruan ez dauden foru errepideek osatzen dute sare lokala. 

B)  Gainerako eremua 

a) Lehentasunezko sarea: 

Ibilbide luzeko bidaiak bideratzen ditu: –   bertatik igarotzeko direnak, edo,. 
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sorburu edo jomuga hauetan dutenak,.  •
metropoli-eremuan,.  •
gainerako eremuan edo,.  •
garraio-terminal handietan.  •

b) Oinarrizko sarea: 

Eskualdeetatik lehentasunezko interesa duten ardatzetara joaten laguntzen du.  –
Lurraldea egituratzen laguntzen du.  –

c) Eskualde-sarea: 

Eskualde mugakideak lotzen ditu.  –
Arrantza-portuetarako sarbidea ematen du.  –
Errepide-ehuna sortzen laguntzen du.  –
Lurzoruetara iristen laguntzen du.  –
Udalerri hurbilen arteko lotura errazten du.  –

d) Aurreko sareen barruan ez dauden foru errepideek osatzen dute sare lokala. 

2. Lehentasunezko sareak, oinarrizko sareak, sare osagarriak eta eskualde-sareak sare funtzionala osatzen 
dute. 

3. Europa barneko errepide-sarean honako hauek sartzen dira: Bizkaiko errepideen sareko kalitate handiko 
autobide eta errepideak, baldin eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 23ko 1692/96/
EE Erabakiko 2. ataleko I. eranskinean halakotzat jota badaude (erabaki hori Europa barneko errepide-
sarea garatzeko Europar Batasunaren orientabideei buruzkoa da), edo baldin eta etorkizunean kalitate 
handikoak izan ahal izango badira, honako hauek betez gero: 

Joan-etorri luzeak egiten dituen trafikoan eginkizun handia izatea, edo,.  –
Sarean integraturiko ardatzetan hirigune nagusiak inguratzeko aukera ematea, edo,.  –
Beste garraiobide batzuekiko lotura bermatzea, edo, .  –
Enklabeak eta eskualde periferikoak Europar Batasuneko erdialdeko eskualdeekin lotzeko aukera  –
ematea. 
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5. artikulua.-Errepideen katalogoa. 

1. Bizkaiko foru errepideak dira lurralde historiko horretako errepide-sarean sartuta daudenak. Hasieran, 
foru arau honek ezarriko du sarea; hala ere, Foru Aldundiaren foru dekretu bidez aldatu ahal izango da, 
Herri Lanen foru diputatuak proposamena eginda. 

2. Bizkaiko errepideen sarea ezinbestez aldatu behar da kasu hauetan: 

a) Lehendik dauden errepideen titulartasuna aldatzen bada, herri administrazio interesdunen arteko 
adostasunez. 

b) Foru Aldundiak errepide berriak eraikitzen baditu lehentasunezko ibilbide baten barruan. 

3. Ez da inoiz errepide berritzat hartuko galtzada batetik bi egitea, trazatua egokitzea, plataforma zabaltzea, 
bide-zorua hobetzea eta, oro har, lehendik dagoen errepidearen funtzionaltasunean funtsezko aldaketa ez 
dakarten jarduera guztiak. 

3 bis.  Foru Arau honetako 14. artikuluan adierazten diren jardueretatik sistemaren funtzionaltasunari eusten 
diotenak joko dira lehendik dauden errepideen edo azpiegitura-sareen hobekuntza edo garapentzat. 

4. Errepide-sareko bide baten sailkapen-aldaketa foru agindu bidez egingo da, obra behin betiko jaso 
ondoren. 

6. artikulua.-Titulartasuna eskualdatzea. 

Sare lokalaren barruan sailkatutako errepideak edo errepide-tarteak haiek igarotzen diren udalerriei 
eskualdatu ahal izango zaizkie, alderdi bien arteko hitzarmen bidez edo 59. artikuluan ezarritako prozedura 
erabilita. 
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7. artikulua.-Bideen nomenklatura. 

Errepideen izenak honako arau hauen arabera jarriko dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen 
Egitamu Nagusia arautzen duen maiatzaren 30eko 2/1989 Legea, hura aldatzen duen azaroaren 8ko 
2/1991 Legea, eta Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Legeko 10. artikulua. 

 

II. KAPITULUA

ERREPIDEEN ARAUBIDEA.

1. Atala. 

Bizkaiko LurraLdeko errepideen pLan SektoriaLa. 

8. artikulua.-Xedea.  

Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektoriala arlo jakin bateko plangintza-tresna bat da, Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Batzar Nagusiek onartua. Haren bidez, Bizkaiko errepideen sare funtzional osoan 
sartu beharreko xedapen, helburu, lehentasun eta hobekuntzak ezartzen dira, eta, era berean, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Errepideen Egitamu Nagusiaren aurreikuspenak jasotzen ditu, hura aplikatu 
beharreko arloetan. 

9. artikulua.-Dokumentazioa: I. tresna, planifikazioa; II. tresna, garapena. 

Lurralde Plan Sektoriala bi tresnaren bidez antolatuko da: I. tresna, planifikazioa, eta, II. tresna, garapena. 
Horrez gainera, errepideen katalogoa eta mapa ere jasota geratuko dira Bizkaiko Errepideen Planean. 

10. artikulua.-Onartzeko prozedura. 

Bizkaiko Lurraldeko Plan Sektoriala honako prozedura 
honen arabera onartuko da, kontuan hartuta zein den 
tresna: 

I.  Planifikazioa 

a) Bizkaiko Foru Aldundiak planifikazio-aurreproiektua 
egin eta onartuko du, dagokion espedientean 
honako hauek egin eta sartu ondoren: analisiak eta 
diagnostikoa; aurrez ikusitako helburuak; aukeren 
sorrera, ebaluazioa eta hautaketa; ingurumenaren 
eta hirigintzaren gaineko eraginen azterketa; 
ezaugarri teknikoak, eta errepresentazio grafiko 
bat (E: 1:20.000). 

b) Planifikazioaren informazio publikoa hilabetez 
emango da; entzunaldiaren izapidea egiteko 
aukera emango zaie ukitutako toki-korporazioei, 
eta Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako 
Batzordeak nahitaezko txostena emango du. Horrez 
gainera, EAEko Errepideen Plan Orokorraren Ba-
tzordeak ere txostena emango du, beharrezko den 
koordinazioa ziurtatzeko. 
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c) Aldundiak planifikazio-proiektua onartuko du. 

d) Bizkaiko Batzar Nagusiek behin betiko onartuko dute, eta «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Euskal 
Herriko» Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. 

II.  Garapenaren plangintza. 

Planifikazio-tresnan aukeratutako soluzioak garatzen dituzten planak egin, izapidetu eta onartuko ditu Foru 
Aldundiak. Garapenaren plangintza honek lurzoruaren araubideari buruzko legeriak aurrez ikusitako plan 
sektorial berezien ezaugarriak izango ditu, eta, modu orokorrean edo partzialean egin ahal izango da, alde 
funtzionalen, eskualdeen, errepide-ibilbideen, udalerrien edo proiektu jakinen arabera. 

Horrez gainera, udal hirigintza-plangintzan eginiko aurreikuspenak ere garapenaren plangintzaren barruan 
sartzen dira, baldin eta Bizkaiko Lurraldeko Plan Sektorialaren planifikazio-tresnan jasotako zehaztapenetara 
egokitzen badira. 

11. artikulua.-Indarraldia. 

Bizkaiko Errepideen Plan Sektorialak 12 urteko indarraldia izango du; hala ere, 4 urterik behin berrikusiko 
da, eta, horrez gainera, aldaketak izan ahal izango ditu. 

Honako hau da berrikuspena: komunikazio-bideak antolatzeko irizpide berriak aintzat hartzeagatik Bizkaiko 
Lurraldeko Plan Sektorialean jasotako zehaztapen edo aurreikuspenetan egiten den aldaketa orokorra. 

12. artikulua.-Berrikusteko eta aldatzeko prozedura. 

Trazatu baten funtsezko aldaketa dakarten berrikuspenek eta aldaketek haiek onartzeko ezarritako 
prozedura berari jarraitu behar diote. 

Aldaketa arruntek alderdi puntualei egingo diete erreferentzia; alderdi horiek ez dute eraginik izango plana 
onartzeko irizpideetan. Foru Aldundiari dagokio aldaketok onartzea. 
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13. artikulua.-Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektorialaren izaera loteslea 
eta koordinazioa. 

1. Herri Administrazioa zein partikularrak behartuta daude Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektorialean 
jasotako xedapen eta aurreikuspenak betetzera. 

2. Udal hirigintza-plangintzak eta beheragoko maila duten plangintza-tresnak, halakorik sortuz gero, 
ezinbestez egokitu behar dira Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektorialean egindako plangintzan 
xedatutakora. 

Aurrekoa gora-behera, Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektorialeko aurreikuspenak betearazi ahal 
izango dira, indarreko hirigintza-plangintzarekin bat ez badatoz ere. 

Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektoriala onartzeak honako hau ekarriko du: planak ukitutako 
inguruetarako lizentziak ematea automatikoki bertan behera geratzea. 

Horrez gainera, Herri Lan Sailak sustatu eta onartutako proiektua duten eraikuntza-proiektuak eta beste 
edozein jarduera onartzean, Herri Lan Sailak ukatu egin ahal izango ditu proiektuok ukitutako foru 
errepideetako edozein babes-eremutan egin nahi diren jarduerei dagozkien baimenak. 

Kasu horietan, ezein administraziok ezin izango du baimenik eman zehaztapen horiekin bateraezinak diren 
erabileretarako. Izan ere, baimena bakar-bakarrik eman ahal izango da gune horietan dauden eraikinetan 
higiene-, kontserbazio- eta apaintze-lanak egiteko edo premiazko lan partzialak eta eraikinok finkatzeko 
lanak egiteko, betiere, kasu bietan, eraikina desjabetzea edo eraistea aurrez ikusita ez badago eta Herri 
Lan Sailak sustatu eta onartutako proiektuak definizio maila handia badu. 

3. Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektoriala eta lurralde historikoko beste erakunde publikoek 
sortutako planak koordinatuta egon behar dira beren artean, planen arteko eraginei dagokienez; hala, 
komunikazio-sistemaren batasuna eta jarraipena bermatu ahal izango dira eta ukitutako interes publikoak 
harmonizatu, legeak ezarritako prozedurak erabilita. 

2. Atala. 

proiekzioa. 

14. artikulua.-Lan multzoak. 

Honako multzo hauen arabera sailkatzen dira lanak: 

a)  Lehendik dauden ibilbideak hobetu eta arintzeko azpiegitura berriak. 

Trazatu berriko errepideak dira; ibilbide berri bat osatzen dute, gehien erabiltzen diren tarteetan trafikoaren 
pilaketak eta saturazioak eragindako arazoak konpontzeko. 

Azpiegitura berri hauek ez dute erreferentziako aurreko errepiderik; sarearen errepide-ehunari eta 
kudeaketari lotutako irizpideengatik sortzen dira, arazo berezia dagoen eremuetara (metropoli-eremua, 
garraio-terminal handiak, gainezka eginda dauden arteriak, eta abar) sartzeko aukera-aniztasuna 
ahalbidetzeko. 

b)  Ahalmena handitzea ahalmen handiko sarean. 

Honako errepide hauen kasuan soilik: bi galtzadako errepideak, trafiko-eskaera handia dutenak eta 
baimendutako zerbitzu mailaren mugak gainditzen dituztenak. Haietan, soluzio gisa bidearen ahalmena 
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handituko da, noranzko bakoitzeko beste errei bat edo bi jarriz, dela galtzada bera osatuz dela zerbitzu-
bideak eginez. 

Horrez gainera, jarduera horren ondoriozko lotuneak birmoldatzeko lanak ere sartzen dira atal honetan, 
baldin eta ahalmen handiko ibilbideetan edo jarduerak baliatzen dituen bigarren mailako errepideetan 
egiten badira. 

c)  Galtzada bikoiztea. 

Jarduera mota honek aukera ematen du galtzada bikoitzeko azpiegitura bat sortzeko; azpiegitura hori 
lehendik dagoen ahalmen txikiko errepide arruntarekiko nahiko paralelo joango da, bide batetik bestera 
fluxuak aldatu ahal izateko. Ondorioz, aurreko bidea zerbitzu-bide gisa eta/edo bide osagarri gisa geratuko 
da. 

Honelako jarduera bat egin daitekeen tarteetan galtzada bikoiztuz gero, bide-arazoa konponduko da 
errepide arruntetan eta/edo beren ertzetan hiri-garapena duten errepideetan, non zerbitzu-mailaren eta 
trafiko-eskaeraren mugak gainditzen diren. 

d)  Galtzada batetik bi egitea. 

Jarduera honek aukera emango du lehendik dagoen 
errepidearen ahalmena handitzeko; horretarako, 
errepide arrunta bi ga-tzada bereiziko errepide bihurtzen 
da, lehengo galtzada aprobetxatuz. 

Jarduera hau lurzorua eskuratzeko aukera txikia eta 
trazatuaren egoera ona duten errepide-tarteetan egin 
ahal izango da, non trafiko handia jasateko ahalmen-
arazoa dagoen. 

e)  Herriko saihesbidea. 

Ibilbideren bat bikoiztu ondoren, haren trazatua hiri-
garapenaren barruan geratu bada edo, ibilbidea ezarri 
zenean, ingurumenaren eta hirigintzaren gaineko eraginak 
behar bezala kontuan hartu ez baziren, saihesbidetzat 
hartu ahal izango dira oinplanoko trazatuaren aldaketak 
edo dagoen soluzioa lurperatzea, betiere zirkulazio-
fluxuetarako ezaugarri funtzionalei eutsita (A motako 
saihesbidea). 

Baldin eta ibilbide batean galtzada bikoiztea edo 
beste bide alternatibo bat ez bada modu orokorrean 
planteatzen, herriko saihesbide deituko zaio hiri-ehunean 
trafiko-interferentzia ekiditen duen trazatu berriari (B 
motako saihesbidea). 

f)  Trazatua zuzentzea eta zabaltzea. 

Errepide arrunt batean, jarduera honi esker estandarrak hobetuko dira (oinplanoa, altxaera, zeharkako 
sekzioa), eta aukera egongo da dagoen plataformaren zati bat aprobetxatzeko. 

Trazatu txarrak dituzten errepide arruntak bi modutan egokitu ahal izango dira: dauden bihurguneak 
zuzenduz edo lehengo errepidearen geometria orokorra hobetzen duten tarte berriak eraikiz. 

Aurreko errepidean baztertutako bide-tarteek funtzionaltasuna galduko dute foru errepide-sarearen 
barruan. 

g)  Errepidea egokitzea eta zabaltzea. 

Horrelako jardueren barruan, hiru lan mota nagusi bereizten dira: 

Errepidearen zeharkako sekzioa handitzea.  –
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Errepidearen oinplanoko trazatua hobetzea, lehendik dagoen bide-plataforma erabat baztertu gabe.  –
Luzetarako profila zuzentzea, aurreko kasu biak beteta.  –

Errepidea egokitzeko eta zabaltzeko lanen barruan trazatua zuzentzeko (aurreko definizioaren arabera) 
zenbait lan ere sartuko dira, eta, edozelan ere, errepidea egokitzeko jardueratzat hartuko dira. Hain zuzen 
ere, trazatua zuzentzeko lan hauek sartuko dira: lehendik dagoen plataforma erabat baztertzea dakartenak 
250 metrotik beherako luzera batean, baldin eta zuzendutako tarteen luzera guztira jardueraren ondoriozko 
luzeraren %15etik beherakoa bada. 

Jarduera mota hau zeharkako sekzio txarra duten tarteetan egin ahal izango da; gainera, kasu gehienetan, 
tarte horien beste ezaugarri bat bazterbiderik ez izatea izaten da. 

h)  Bide geldiak. 

Jarduera honi esker, ibilgailu astunen zirkulazioak errepide arruntetan izaten duen eragina saihestu ahal 
izango da; bideen ahalmena handituko da eta erosoago gidatu ahal izango da. 

i)  Sarbideak antolatzea. 

Hiri-inguruak ezarritako murrizpenak direla-eta galtzada batetik bi galtzada egitea eta saihesbideak egitea 
onartzen ez duten errepideetarako eta, nagusiki, ordainpeko autobidearen alternatiba diren errepideetarako, 
galtzadan lehendik dauden zuzeneko sarbideak antolatu ahal izango dira, eta aurrez ikusten den hirigintza-
hazkundearen arabera gerora sortuko diren sarbideekin bateragarri egin. 

Jardueren tipifikazioa errepide-sarearen «erreferentzia-tarte» bakoitzarentzat egingo da (tarteak egiteko 
oinarrizko unitatea), errepideen inbentarioaren arabera. Erreferentzia-tarteak baino laburragoak diren 
tarteetarako ere programatu ahal izango dira jarduerak; hala ere, jardueraren tipifikazioa erreferentzia-
tarte osoarena izango da. 

Eraikuntza-proiektu bat behar da a, b, c, d, e eta f multzoetako edozein jarduera egiteko; proiektu hori 
onartzeko, hain zuzen ere, honako prozedura hauek egin beharko dira: 

a) Proiektua garapenaren plangintzan jasota badago, zuzenean onartuko da. 

b) Proiektua garapenaren plangintzan jasota ez badago edo plangintza hori aldatzea badakar, informazio 
publikoaren izapidea eta ukitutako toki-kor-porazioaren entzunaldiaren izapidea egingo dira. 

Horrez gainera, g, h eta i multzoetako jarduerak eta, oro har, errepidearen funtzionaltasunean funtseko 
aldaketarik ez dakarten jarduerak zuzenean onartuko dira. 
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15. artikulua.-Foru errepideen proiektuak tramitatzea. 

1. Foru errepideen proiektuak ezin badira zuzenean onartu, proiektuok behin betiko onartu aurretik informazio 
publikoan jarri behar dira 30 egun balioduneko epean. Horretarako, berariazko iragarki bat argitaratuko da 
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», eta aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egun baliodunean hasiko da 
zenbatzen epe hori. Izapide horretan egiten diren oharrak izan behar dira bai errepidea interes orokorrekotzat 
hartzea justifikatzen duten inguruabarrei buruzkoak, bai eta trazatuaren kontzepzio orokorrari buruzkoak 
ere. 

2. Era berean, izapide honek balio du, hala behar denean, ingurumenaren gaineko eraginaren azterketa 
informazio publikoan jartzeko, aplikatu beharreko legeria betetzeko eta dagozkion ondorioetarako. 

3. Informazio publikoaren pean jartzen den proiektua dela-eta, entzunaldiaren izapiderako aukera emango 
zaie beren eskumenetan ukituta dauden gainerako sail, erakunde publiko eta udalei, proiektuarekin bat 
datozen ala ez jakinaraz dezaten eta egokitzat jotzen dituzten alegazio eta iradokizunak egin ditzaten. 

4. Ukitutako udalek 2 hilabeteko epea izango dute txostena emateko. Epea igaro eta ukitutako udalak edo 
udalek txostena eman ez badute, egin zaien proposamenarekin bat datozela ulertuko da. 

5. Herri Lan Sailaren proposamena eginda, Foru Aldundian gai honetan eskumena duen organoari dagokio 
informazio publikoaren eta entzunaldiaren izapideak ebaztea eta foru errepideen proiektuak onartzea. 

Ukitutako udalak edo udalek txostena emateko epearen barruan adierazi badute ez datozela bat 
proiektuarekin, alegazioen ebazpena arrazoitua izango da. 

6. Foru errepidearen proiektua onartzeko prozeduran alegazioak aurkeztu dituztenei eta ukitutako udalei 
jakinaraziko zaizkie informazio publikoaren eta entzunaldiaren izapideen ebazpena eta proiektuen behin 
betiko onarpena. 
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16. artikulua.-Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa. 

Bide-azpiegiturei buruzko proiektuak ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioaren pean jarriko dira, 
arloan indarrean dagoen legeriaren arabera eta foru arau hau garatzen duten xedapenetan ezarritakoari 
jarraiki. 

17. artikulua.-Zerbitzuguneak. 

1. Autobide, autobia eta automobil-bideei buruzko proiektuetan eta ibilgailu geldientzako errei gehigarria 
duten errepide arrunten tarteei buruzkoetan, noranzkoa edozein dela ere, erabiltzaileen erosotasunerako 
eta zirkulazio onerako beharrezko diren zerbitzuguneen kokapena eta ezaugarriak arautu ahal izango dira: 
zerbitzuguneotarako lurzorua zehaztuko dira eta galtzadako desbideratzeak eta sarbideak zein gunetan 
jarriko diren aurrez ikusiko dira. Zerbitzuguneak instalatzeko behar den lurzorua, beharrezko bada, bide 
mota guztietarako erabiltzen den desjabetze-espedientearen bidez eskuratuko da. 

2. Lehendik dauden edo eraikitzen ari diren autobideetan, autobietan, automobil-bideetan eta ibilgailu 
geldientzako errei gehigarria duten tarteetan (lotura-adarrak barne), noranzkoa edozein dela ere, uste 
bada komeni dela proiektuan aurrez ikusita ez dagoen zerbitzugune bat jartzea, dagokion azterlana 
egingo du Foru Aldundiak, zerbitzugunerako behar diren lurrak zehazteko. Azterlan horren arabera irekiko 
da desjabetze-espedientea. 

3. Errepide arruntetan, zerbitzuguneak zehazteko ez da beharrezkoa izango planak eta proiektuak egitea. 
Herri Lan Sailaren baimenean ezarriko dira zerbitzuguneon kokalekua, instalazioa eta ezaugarri funtzionalak. 
Sailak Foru Aldundiaren foru dekretu bidez onartutako araudiaren arabera erabakiko du; betiere, bermatuta 
geratu behar dira bidearen segurtasuna eta ahalmena, bai eta erabiltzaileen erosotasuna eta paisaiaren 
babesa ere. 

4. Saihesbideetan eta ingurabideetan ezin izango da zerbitzugunerik instalatu. Debekua errepideon 
aurreko kilometrora eta osteko kilometrora zabalduko da. Aurreko debekua ez da aplikatuko errepideak 
edo saihesbideak zerbitzu-bideak dituenean eta ziurtatzen denean segurtasun-baldintzak betetzen direla 
eta bide nagusiaren ahalmena ez dela murrizten. 

5. Zerbitzu publikoak kudeatzeko indarreko araudian ezarritako edozein sistemaren bidez ustiatu ahal 
izango dira artikulu honetako 1. eta 2. paragrafoetan adierazitako zerbitzuguneak. 

6. Artikulu honetako 5. paragrafoaren arabera zerbitzuguneak eraiki eta ustiatzeko deialdietan ezartzen 
diren oinarriak Foru Aldundiaren foru dekretu bidez onartutako araudiari jarraiki ezarriko dira. 

7. Zerbitzuguneak hirugarrenen bidez ustiatuz gero, kanon bat ordaindu beharko zaio Foru Aldundiari; 
Foru Aldundiaren foru dekretu bidez onartutako araudiaren arabera ezarriko da kanon horren gutxieneko 
zenbatekoa. 

8. Bai hirigintza-plangintza, bai errepideen arloan ematen diren udal ordenantzak ezinbestez egokitu 
behar dira Foru Aldundiak zerbitzuguneetarako onartzen dituen zehaztapenetara, eta zerbitzuguneak 
instalatzeko lurzorua komunikabide sistema orokorraren barruan kalifikatu behar da. 

18. artikulua.-Onura publikoko adierazpena. 

Honako tresna hauek onartzeak ekarriko du obrak onura publikoko adierazpena egitea, nahitaezko 
desjabetzea egiteko: Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektoriala; errepideen aurreproiektuak, 
trazatuaren proiektuak eta eraikuntza-proiektuak; zerbitzuguneen zehaztapenak eta proiektuak; instalazio 
laguntzaileen proiektuak; aparkalekuen proiektuak; bizitegi-, merkataritza- eta industria-azaletara sartzeko 
proiektuak eta garraio-aldaguneen proiektuak (betiere Bizkaiko Foru Aldundiak sustatzen baditu). 
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19. artikulua.-Nahitaezko desjabetzea. 

1. Foru errepideak eraikitzeko hartu behar diren ondasun-eskubideak eskuratzeko eta zortasunak ezartzeko, 
nahitaezko desjabetzeari buruzko legerian eta arloan aplikatzekoa den gainerako araudian ezarritakoa 
beteko da. 

2. Aurreko paragrafoan ezarritako kasuetan, administrazio desjabetzailea desjabetutakoaren egoera juridikoan 
subrogatuko da, indarreko ordenamenduaren arabera lurrei dagokien hirigintza-aprobetxamendurako duen 
eskubidea erabiltzeko. 

3. Horrez gainera, hitzarmenak egin ahal izango dira partikularrekin, errepideek ukitutako lurzorua 
eskuratzeko, doako lagapenaren, trukaketaren, salerosketaren eta aprobetxamendu-erreserbaren bidez. 

4. Hirigintzako araudian xedatutakoaren arabera, ibilbide bat hobetu eta arintzeko azpiegitura berriak 
egiteko den lurzorua lurzoru urbanizagarri sektorizatuan edo azpiegituren hiri-lurzoru mugakidean dauden 
jarduera integratuei edo antzeko jarduerei atxikiko zaie; hala, Bizkaiko Foru Aldundiak doan eskuratu ahal 
izango du, lurzoru hori atxiki edo sartzen den arloen kontura. 

Udal plangintzaren aurreikuspenetan jasota geratu behar da ibilbidea hobetu eta arintzeko azpiegitura berri 
horiek egitea; horretarako, dagokien arloei atxikiko zaizkie, eta sistema orokor gisa kalifikatuko dira. 

20. artikulua.-Kudeatzeko autonomia. 

Bizkaiko errepideen lanak eta haien funtsezko elementuetan eragina duten jarduerak interes orokorreko lan 
publikoak dira; beraz, ez daude apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 84.1.b) artikuluan ezarritako udal prebentzio-
kontrolerako egintzen menpe (lege horren bidez, toki-araubidearen oinarriak arautzen dira), ez eta, EAEko 
lurralde-antolamenduari buruzko legeriaren arabera, aurretiazko ezein baimen edo lizentziaren menpe ere. 

21. artikulua.-Zuzendaritza eta kontrola. 

Hirugarrenen esku utzi ahal izango dira foru sareko errepideen zuzendaritza, kontrola, zaintza eta, hala 
behar denean, eraikuntza-lanen ikuskaritza eta seinaleztapena; hala ere, Herri Lan Saileko zerbitzuek 
ikuskatuko dituzte lanok, beti. 

Kasu horretan, zerbitzu horiek begiratuko dute ea indarreko xedapenak eta kontratuaren administrazio-
klausulak zein preskripzio teknikoak betetzen diren, eta hirugarren horiek izango dira egindako oker eta 
ez-egiteen erantzule. 



15

BIZKAIKO ERREPIDEEI BURUZKO MARTXOAREN 24KO 2/2011 FORU-ARAUA

3. Atala. 

Finantziazioa. 

22. artikulua.-Finantziazio-sistemak. 

1. Bizkaiko errepideen sareko jarduerak honako hauen bidez finantzatuko dira: Bizkaiko Lurralde 
Historikoaren aurrekontu orokorretan egindako diru-izendapenen bidez eta beste herri administrazio 
batzuek, nazioko zein nazioarteko erakundeek eta, foru arau honetan ezarritakoaren arabera, partikularrek 
jarritako baliabideen bidez. 

2. Horrez gainera, baliteke finantziazioa kontribuzio berezien bitartez ere egitea, hurrengo artikuluan 
ezarritako moduaren eta baldintzen arabera. 

3. Zeharkako kudeaketa bidezko araubidearen arabera ustiatu nahi diren Bizkaiko errepideak emakidadunen 
baliabide propioen bidez, emakidadunek besterengandik eskuratutako baliabideen bidez eta lortutako 
diru-laguntzen bidez finantzatuko dira. 

4. Bidesaria ezartzen bada errepide bat ustiatzeko, arloan aplikatzekoa den araudian xedatutakoa bete 
beharko da. 

23. artikulua.-Kontribuzio bereziak. 

1. Kasu honetan ezarri ahal izango dira kontribuzio bereziak: errepideak, sarbideak eta zerbitzu-bideak 
eraikitzeko lanak egitean pertsona fisikoek edo juridikoek onura berezi bat lortzen dutenean, onura hori 
zenbateko batean finkatu ezin bada ere. Lanak egitearen ondorioz finka jakin batzuen balioa areagotzea 
onura berezitzat joko da, kontribuzio berezia ezartzeko. 

2. Errepide, sarbide eta zerbitzu-bideetatik onura berezia ateratzen dutenak izango dira kontribuzio berezien 
subjektu pasibo. Honako hauek dira onura berezia ateratzen duten pertsonatzat hartzen direnak: finken 
eta establezimendu mugakideen titularrak, eta komunikazioa hobetzen zaien urbanizazioen titularrak. 

3. Zerga-oinarria lanen kostu osoaren honako portzentaje hauen arabera zehaztuko da, kostu horretan 
desjabetzeen balio zuzena barne dela, salbu eta desjabetutako ondasunaren subjektu pasiboaren kasuan, 
balio zuzenari dagokion zatia ez baitago sartuta: 

Oro har, 100eko 25 gehienez.  –
Zerbitzu-bideetan, 100eko 50 gehienez.  –
Finketara, urbanizazioetara edo establezimendu mota jakin batzuetara sartzeko erabilera partikularreko  –
bideetan, 100eko 90 gehienez. 

4. Kontribuzio berezien zenbateko osoa subjektu pasiboen artean banatuko da, irizpide objektiboen 
arabera; lanen eta eraikuntzen ezaugarriak eta inguruabarrak kontuan hartuta. Honako hauek izango dira 
irizpideok: 

a) Onura atera duten finken azalera. 

b) Finkak, eraikinak, instalazioak, ustiategiak edo urbanizazioak non dauden kokatuta, errepidetik hurbil 
dauden eta errepidera sartzeko biderik dagoen. 

c) Onura atera duten finken Ondasun eta Higiezinen gaineko Zergaren zerga-oinarriak. 

d) Lanetako inguruabar partikularren arabera kontribuzio berezia ezartzen duen foru dekretuak zehazten 
dituenak. 

5. Foru arau honek adierazitako kasuetan, kontribuzio bereziak Foru Aldundiaren erabaki bidez ezarriko 
dira, Ogasun eta Finantza Sailak eta Herri Lan Sailak proposamena eginda. 
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4. Atala. 

errepidea uStiatzea. 

24. artikulua.-Xedea. 

1. Honako jarduera hauek dagozkio errepidearen ustiapenari: batetik, errepidearen kontserbazioa eta 
mantentzea eta errepidea babesteko zein hobeto erabiltzeko jarduerak; bestetik, seinaleak jarri eta 
sarbideak antolatzeko jarduerak eta jabari publikoko eremuen, zortasun-eremuen eta eraginpeko eremuen 
erabilera. 

2. Indarreko araudian zerbitzu publikoak kudeatzeko ezartzen diren zuzeneko edo zeharkako sistemetako 
edozein erabilita ustiatu ahal dira errepideak. 

3. Herri Lan Sailari dagozkio hiri-lurzoruan zehar doazen foru errepideen tarte guztien kontserbazioa eta 
ustiapena. 

25. artikulua.-Administrazio-emakidak. 

1. Administrazio-emakidaren araubidearen pean dauden foru errepideek berariazko legerian xedatutakoa 
bete behar dute. 

2. Berariazko legeria horretan eta foru arau honetan xedatutakoaren arabera, Foru Aldundiak zigorrak eta 
zehapenak jarri ahal izango dizkio emakidadunari kontratuan ezarritako betebeharrak ez betetzeagatik, hala 
eraikuntza-fasean nola ustiapen-fasean; horretarako, baina, ez-betetzea emakidadunari lepora dakiokeen 
arrazoi batengatik gertatu behar da; horrez gainera, zigorrak edo zehapenak eraginkorra eta tamaina 
egokikoa izan behar du eta disuasio-eragin egokia izan behar du. 

3. Betebehar horiek klausula orokorren pleguan gehiago zehaztu ahal badira ere, betebeharrok ez betetzea 
zigorra jartzeko arrazoitzat har daiteke, foru arau honetan jasotako arau-haustea baita. 

26. artikulua.-Araubide bereziak. 

1. Foru errepidearen ustiapena kudeaketa interesdun bidez, 
pertsona natural edo juridiko batekin egindako itun bidez edo 
ekonomia mistoko sozietate baten bidez egiten bada, orduan 
foru aginduari dagokio kudeaketa eta sozietatearen eraketa 
nola egingo diren erabakitzea. 

2. Aipatutako sistemak aplikatzearen ondorioz errepideen 
ustiapenaren titular gertatzen diren pertsona fisikoek edo 
juridikoek, publikoek zein pribatuek, gozatu ahal izango 
dituzte indarreko legeak emakida-araubidearen pean dauden 
errepideetarako ezartzen dituen zerga- eta finantza-onurak. 
Aldundiak bakarrik eman ahal izango ditu onura horiek, gorago 
adierazitako erabaki horren bidez eta administrazio-emakidak 
berez dituen baldintzekin. 

3. Kudeaketa-kontratuan, itunean edo, hala denean, 
sozietatearen estatutuetan araubide juridiko-administratiboa 
eta ekonomiko-finantzarioa zehaztu behar dira, bai eta 
kudeaketaren onurak eta arriskuak kontratugileen edo kideen 
artean banatzeko formulak ere. 
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III. KAPITULUA. 

ERREPIDEEN ERABILERAK ETA BABESA. 

1. Atala. 

JaBetzaren mugak. 

27. artikulua.-Erabilera eta kontserbazioa. 

Bizkaiko Foru Aldundia arduratuko da Bizkaiko Lurralde Historikoko errepideak etengabe egoteaz 
erabilera- eta kontserbazio-egoera onean. 

28. artikulua.-Kontzeptua. 

Kapitulu honetan aurrez ikusitako ondorioetarako, hau da «errepideen babesa»: errepideen eta haiek 
babesteko azaleren eraikuntza eta erabilera kontrolatzea, etengabe egon daitezen erabilera- eta 
kontserbazio-egoera onean. 

29. artikulua.-Babes-eremuak. 

Foru arau honen ondorioetarako, honako eremu hauek ezartzen dira Bizkaiko errepideetan: 

Jabari publikoko eremua.  –
Zortasun-eremua.  –
Eraginpeko eremua.  –

Aurreko horiez gainera, honako lerro hauek ere kontuan hartu behar dira: 

Eraikuntzaren muga-lerroa.  –
Zerbitzu publiko orokorren lerroa – . 

Babes-eremuak eta eraikuntza-lerroa mugatzeko, foru errepide batzuetan dauden lotura-adarrak zein 
gurutzaguneetako biratze-bideak haiekin bat egiten duten bideen artean maila beherena duen errepideen 
berdintzat joko dira. Lotura-adarren kasuan, autobideekin bat egiteko badira, autobidetzat joko dira 
kapitulu honetan adierazten diren mugen ondorioetarako. 

30. artikulua.-Jabari publikoko eremua. 

1. Foru arau honetako 58. artikuluan zeharbideetarako ezarritakoa gorabehera, honako hauek dira jabari 
publikokoak: errepideek okupatutako lurrak eta haien elementu funtzionalak, eta errepideko lur-zerrenda 
bat. Lur-zerrenda horrek zortzi metroko zabalera izango du autobide, autobia, automobil-bide eta 
lehentasunezko sareko errepide arruntetan; gainerako errepideetan, berriz, hiru metroko zabalera. Zerrenda 
horiek bidearen alde bietan egongo dira, eta horizontalean eta bidearen ardatzarekiko perpendikularrean 
daude neurtuta, laugunearen kanpoko ertzetik. 

Laugunearen kanpoko ertza lur naturalaren eta harekin mugakide diren honako hauen arteko gurutzagunea 
da: lur-erauzketaren ezponda, lubeta edo, hala denean, eusteko hormak. Espaloia badago, laugunearen 
kanpoko ertza galtzadatik hurbilen dagoen espaloiaren kanpoko ertza izango da. 
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Zubi, bidezubi edo antzeko egitura bereziren bat badago, honako hau izango da laugunearen kanpoko 
ertza edo lerroa: lurren gaineko lanen ertzarekiko proiektatutako lerro bertikala. Edonola ere, egituraren 
euskarriek hartzen duten lurra beti izango da jabari publikokoa. Tunelen kasuan, jabari publikoko eremua 
zehazteko, honako hauek ere hartu behar dira kontuan: lurraren ezaugarri geometriko eta geologikoak eta 
lurrak tunel gainean duen altuera. 

2. Honako hauek dira errepide baten elementu funtzionalak: errepidearen kontserbazioari edo bide-
zerbitzu publikoari etengabe lotutako eremu guztiak. Besteak beste, honako hauek jotzen dira elementu 
funtzionaltzat: atsedenguneak, aparkalekuak, larrialdiko laguntza medikurako guneak, pisatzeko guneak, 
autobusak gelditzako guneak, espaloiak eta beste helburu laguntzaile edo osagarri batzuk dituzten 
guneak. 

3. Salbuespen gisa, errepidearen jabari publikoko eremuan honako lan hauek egiteko baimena eman 
daiteke: ur-hodien, saneamenduaren, gasaren, telefoniaren, eta elektrizitatearen sareen azpiegiturak 
ezarri edo ordezteko lanak eta antzeko lanak. Horretarako, baldintza hauek bete behar dira: lanok interes 
orokorreko zerbitzu publiko bat emateko izan behar dira, eta behar bezala justifikatu behar da beti arazo 
fisikoak edo teknikoak direla medio zerbitzu horiek ezinbestez zeharkatu behar dutela jabari publikoko 
eremua, eta, betiere, bermatuta geratu behar dira errepidearen bide-segurtasuna eta mantentzea. 

Dagokion foru dekretuaren bidez garatu behar dira prekarioan emandako baimen horiek bete beharreko 
baldintzak, baimena eskuratzen duenak dituen eskubide eta betebeharrak, baimenaren iraupen-epea, 
lurrak okupatzearen ondoriozko kanona (halakorik ezarriz gero) eta baimena baliogabetzeko kasuak. 

Nolanahi ere, Herri Lan Saileko foru diputatuari dagokio interes publikokotzat jota dauden eta lurralde 
izaera nabarmena duten lanak baimentzea. Betiere, arlo horretan beste erakunde batzuek izan ditzaketen 
eskumenak gorabehera. 

Edozelan ere, beti saiatu behar da lan horien ondoriozko okupazioak ahalik eta arazo gutxien ekar diezaion 
errepideari. 

4. Errepidearen galtzadan eta bazterbideetan ezin izango da inola ere erregistro-kutxatilarik eta antzeko 
instalaziorik jarri. 

Instalazio mota horiek espaloiaren azpian edo ondoren jarri ahal izango dira. 

5. Trafikoa, errepidearen kontserbazioa edo bide-segurtasuna direla-eta, Bizkaiko Foru Aldundiak eskatu 
ahal izango du lurpeko hodiak zulatze horizontal bidez egin daitezela, galtzada ukitu barik. 

31. artikulua.-Zortasun-eremua. 

1. Errepideen bi aldeetan dauden lur-zerrenda bik osatuko dute zortasun-eremua. Zerrenda horiek, barrutik, 
aurreko artikuluan zehaztutako jabari publikoko eremuak mugatzen ditu. Kanpotik, ordea, laugunearen 
kanpoko ertzekiko paralelo dauden bi lerrok mugatzen dituzte. Lerro horiek laugunearen kanpoko ertz 
horretatik hogeita bost metrora egongo dira autobide, autobia, automobil-bide eta lehentasunezko sareko 
errepide arruntetan; gainerako errepideetan, berriz, zortzi metrora. 

2. Zortasun-eremuan ezin izango da lanik egin, eta bide-segurtasunarekin bateragarri diren erabilerak 
bakarrik egin daitezke. Horretarako, edonola ere, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunaren baimena 
behar da, beste edozein erakundek gaian eduki ditzakeen eskumenak gorabehera. 

3. Aurrekoa hala izanik ere, Foru Aldundiko organo eskudunak zortasun-eremua erabiltzeko baimena eman 
dezake interes orokorreko arrazoiengatik edo errepidearen zerbitzua hobetzeko beharrezko denean. 

4. Salbuespen gisa, interes pribatuko hodiak ezarri edo ordezteko lanak ere baimenduko dira, baldin eta 
arrazoi fisikoak edo teknikoak direla medio ezinbestez egin behar badira zortasun-eremuan. 
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32. artikulua.-Eraginpeko eremua. 

1. Errepideen bi aldeetan dauden lur-zerrenda bik osatuko dute eraginpeko eremua. Zerrenda horiek, 
barrutik, zortasun-eremuak mugatzen ditu. Kanpotik, ordea, laugunearen kanpoko ertzekiko paralelo 
dauden bi lerrok mugatzen ditu. Lerro horiek laugunearen kanpoko ertz horretatik ehun metrora egongo 
dira autobide, autobia, automobil-bide eta lehentasunezko sareko errepide arruntetan; berrogeita hamar 
metrora oinarrizko sareko errepidetan, eta, gainerako errepideetan, berriz, hogeita hamar metrora. 

2. Eraginpeko eremuan edozein lan mota eta instalazio finkoak zein behin-behinekoak egiteko, erabilera 
aldatzeko eta zuhaitzak landatu edo mozteko, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunaren baimena 
behar da, beste edozein erakundek gaian eduki ditzakeen eskumenak gorabehera. 

33. artikulua.-Publizitatea jartzeko debekua. 

Hiri barruko bide-tarteetatik kanpo, debekatuta dago errepidearen jabari publikoko eremutik ikus daitekeen 
edozein tokitan publizitatea jartzea, eta debeku horrek ez du inola ere eskubiderik emango kalte-ordainak 
jasotzeko. Ingurabideetan ere debeku hori ezarriko da, ingurabidea hirigunetik igarotzen bada ere. 

Hiri barruko bide-tarteetan, publizitateak udal ordenantzetan ezarritakoa bete behar du; nolanahi ere, 
jabari publikoko eremutik kanpo jarri behar da, eta ez du eraginik izango errepideko seinale, argi eta 
balizetan. 

Artikulu honen ondorioetarako, honako hauek ez dira publizitatetzat jotzen: errepideko informazio-kartelak 
eta zerbitzuguneetako edo errepideko instalazio laguntzaileetako iragarkiak. Edonola ere, instalazio 
laguntzaile horiek dauden partzelaren barruan jarri behar dira iragarkiok, Bizkaiko Foru Aldundiko organo 
eskudunak dagokion baimena eman ondoren. 

Seinaleen forma, tamaina eta kolorean, estatuko, Europako eta nazioarteko oinarrizko araudia bete behar 
da. 

Panelak eta kartelak jarri, kontserbatu eta kentzeko gastuak publizitatea egiten duten pertsona edo 
erakundeen esku geratuko dira. 

Honako alderdi hauek foru dekretu bidez zehaztu behar dira: baimena jaso dezaketen kasuak, baimen 
horiek bete beharreko baldintzak, baimendutako pertsonak dituen eskubide eta betebeharrak, baimenaren 
iraupen-epea eta baimena baliogabetzeko kasuak. 
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34. artikulua.-Eraikuntza-lerroa. 

1. Eraikuntza-lerroa zortasun-eremutik kanpo dago, errepideen bi aldeetan. Galtzadaren kanpoko 
ertzetik berrogeita hamar metrora dago autobide, autobia eta automobil-bideetan; hogeita bost metrora, 
lehentasunezko eta oinarrizko sareetako errepide arrutetan; hemezortzi metrora, eskualde-sareko eta sare 
osagarriko errepideetan, eta, hamabi metrora, sare lokalean. 

Aurrekoa gorabehera, herri barruko zeharbideak ekiditeko eraikitzen diren eskualde-sareko edo sare 
lokaleko saihesbide edo ingurabideetan, eraikuntza-lerroa galtzadaren kanpoko ertzetik hogeita bost 
metrora egongo da, saihesbide osoan zehar. 

Honako hau da galtzadaren kanpoko ertza: errepidearen kanpoaldeko erreiaren eskuineko ertza, 
zirkulazioaren noranzkoan. 

2. Lerro horretatik errepideraino debekatuta dago edozein eraikuntza-lan egitea, sestraren gainean zein 
sestrapean. 

Edonola ere, zortasun-eremuaren (eremu hori barne) eta eraikuntza-lerroaren arteko lurzoruan, behin-
behineko erabilera eta lanak eta erraz desmuntatu daitezkeen instalazio arinak baimendu ahal izango dira, 
prekarioan. 

Eraikuntza-lerroaren aurrean lehendik dauden eraikin eta instalazioetan, errepidearen higiene, kontserbazio 
edo apainketaren ondoriozko konponketa-lanak bakarrik egin ahal izango dira, ondare urbanizatu eta 
eraikia birgaitzeko babestutako jarduerei buruzko araudi instituzionalean xedatutakoaren arabera. 

Horrez gainera, errepidea finkatzeko lanak egin ahal izango dira, baldin eta eskaera egiten den egunetik 
ondorengo 4 urteetan ez badago aurrez ikusita Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako jarduera baten ondorioz 
eraikina edo instalazioa hartzen duen lurra desjabetzea edo eraikin edo instalazio hori eraistea. 

Errepidea finkatzeko lan horiek baimentzeko, titularrak aurretik uko egin behar dio desjabetzearen 
ondoriozko balio-areagotzeari; uko egite hori jabetza-erregistroan geratuko da inskribatuta. 

Interesdunak eskatuta baliogabetu ahal izango da uko egite hori, kasu hauetan: 

Errepidearen sailkapena aldatzen denean, baldin eta eraikuntza-lerroak dagokion eraikinean edo  –
instalazioan duen eragina desagertzen bada horren ondorioz. 
Udal administrazioak aldeko txostena eman ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiak errepidea udal bati  –
lagatzen dionean. 

Foru dekretu bidez ezarriko dira baimen horiek bete beharreko baldintzak. 

3. Oro har, osorik edo zati batean hirigunetik igarotzen diren errepideetan, Bizkaiko Foru Aldundiko organo 
eskudunak aurreko paragrafoan ezarritako distantzian baino distantzia txikiagoan ezar dezake eraikuntza-
lerroa, baldin eta dagokion hirigintza-plangintzak hori egitea baimentzen badu eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
plangintza horren aldeko txostena eta baimena ematen baditu. 

4. Horrez gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak, ukitutako toki-erakundeek txostena eman 
ondoren, oro har ezarritako eraikuntza-lerroa baino distantzia txikiagoan dagoen muga-lerro bat ezar dezake 
zenbait errepiderentzat, arrazoi geografikoak edo sozioekonomikoak direla medio ondo zehaztutako inguru 
edo eskualdeetan. 

5. Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak salbuespenez baimendu ahal izango ditu artikulu honen 
lehen paragrafoan adierazita dagoen distantzian baino distantzia txikiagoan dauden eraikuntza batzuk, 
baldin eta eraikuntzagune jarraitu bat badago eta bide-segurtasuna bermatuta geratzen bada errepideen 
ertzen antolamenduaren bidez eta sarbideen kontrol egokiaren bidez. 

Honako hau da eraikuntzagune jarraitu bat: hirigintza-plangintzan ezarritako lerrokadurari eusten dioten 
eraikin itxi batzuen multzoak hirigintzari dagokionez osatzen duten tarte homogeneoa. 

6. Baldin eta hiri-antolamenduko plan orokorretan edo plangintzako arau subsidiarioetan landa-guneak 
edo antzekoak sartzen badira lurzoru urbanizaezinean, foru errepideen babes-eremuak plangintza-tresna 



21

BIZKAIKO ERREPIDEEI BURUZKO MARTXOAREN 24KO 2/2011 FORU-ARAUA

horietan berariaz xedatutakoa bete behar du eraikuntza-lerroa zehazteko, betiere bide-segurtasuna 
bermatuta. 

7. Artikulu honetan ezarritakoaren kontra egiten diren esku-hartzeek ahalmena emango diote Bizkaiko 
Foru Aldundiko organo eskudunari esku-hartzeok interesdunaren kontura eraits daitezela agintzeko, 
betiere haiek legeztatzerik ez badago. 

35. artikulua.-Desjabetzea zortasun-eremuan eta eraikuntzaren muga-lerroan 
egitea. 

1. Zortasun-eremuan eta eraikuntza-lerrorainoko eremuan, Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak 
ondasunak desjabetu ahal izango ditu (onura publikoko adierazpena inplizituki ulertuta), baldin eta aurretik 
onartuta badauka trazaturako edo eraikuntzarako proiektu bat, ezinbestekoa edo komenigarria dena 
errepidea konpondu, zabaldu edo kontserbatzeko. 

2. Zortasun-eremu bat aldi baterako okupatzen bada, errepidea mantendu eta kontserbatzeko lanak 
egiteko, okupazio horrek eskubidea emango du kalte-ordainak jasotzeko, nahitaezko desjabetzeari 
buruzko legerian ezarritako moduan. 

Bizkaiko Foru Aldundiak ordainduko ditu kalte-ordainak, eta aukera izango du kalte-ordainok aldi baterako 
okupazioaren arduradunari edo onuradunari jasanarazteko. 

36. artikulua.-Zerbitzu orokorren lerroa. 

1. Errepidearen alde bietan, zortasun-lerroaren ondoko lau metroko lur-zerrenda batean, zerrenda horren 
barruan eta errepiderantz, zerbitzu orokorren lerroa dago; lerro hori errepidearen zerbitzuari zuzenean 
lotuta ez dauden zerbitzu publikoak hartzeko da. 

2. Errepidea gainetik gurutzatzen duten lineek eta aireko instalazioek berariaz ezarritako baldintza teknikoak 
eta segurtasun-baldintzak bete behar dituzte. 

3. Galiboa istripuak ekiditeko behar bestekoa izango da. 

4. Zutoinak, elektrizitate-lineak, telefono-lineak, telegrafo-lineak eta aireko beste instalazioak jabari 
publikoko eremutik kanpo jarriko dira, galtzadaren kanpoko ertzetik gutxienez ere haien altuera halako bat 
eta erdiko distantzian. Goi-tentsioko linea elektrikoetan, gutxieneko distantzia eraikuntzetarako oro har 
eskatutakoa izango da. 

5. Horrez gainera, txarrantxak eta ainguraketak ezin izango dira jabari publikoko eremuan jarri. 

6. Dauden zerbitzuak ordeztu edo okupatuz gero, banan-banan aztertu beharko da kasu bakoitza. 

37. artikulua.-Sarbideak mugatzea eta berrantolatzea. 

1. Foru Aldundiak, bere organo eskudunen bitartez, Lurralde Historikoko errepideetarako sarbideak 
mugatu ahal izango ditu, eta ezarri ahal izango du derrigorrean non eraiki behar diren sarbideak, honako 
alderdi hauek kontuan hartuta: indarreko araudia, trafikoaren emaria, errepidearen funtzionaltasuna, 
errepidea zabaldu, hobetu eta aldatzeko planak eta proiektuak eta instalazioan eragina izan dezakeen 
errepideko beste edozein lan. Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiak sarbideak berrantolatu ahal izango ditu, 
errepidearen ustiapena eta bide-segurtasuna hobetzeko; horretarako, beharrezko diren lurrak desjabetu 
ahal izango ditu. 

2. Salbuespenez, Bizkaiko Foru Aldundiak zuzeneko sarbide berriak eta lanetarako behin-behineko 
sarbideak baimendu ahal izango ditu, baldin eta behar bezala justifikatzen bada arrazoi fisiko edo teknikoak 
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direla medio ez dagoela beste aukerarik edo ez dagoela aukera egokiagorik, eta honako baldintza hauek 
betetzen badira: 

Bide-segurtasuna bermatuta egotea.  –
Errepidearen ikuspena bermatuta egotea, trazatuaren arloko indarreko araudian ezarritako abiadura  –
kontuan hartuta. 
Indarreko araudia eta jarraibide teknikoak betetzea.  –

Aurrez ikusi gabeko sarbide horiek jabego mugakide baten jabeek edo gozamendunek edo zuzeneko 
interesa duten beste batzuek eskatzen badituzte, Foru Aldundiko organo eskudunek kasuan kasuko 
ekarpen ekonomikoa itundu ahal izango dute haiekin, betiere sarbidea interes publikokoa bada edo beste 
aukera egokiagorik ez badago. 

3. Lurzoru urbanizagarritzat jota ez dauden lurrak ukitzen dituzten behin betiko sarbideek honako distantzia 
hauek bete behar dituzte, gutxienez: 

EBBE (Eguneko 
Batez Besteko 

Emaria

Distantziak 
metrotan, 

lehentasunezko 
sarean

Distantziak 
metrotan, 

oinarrizko sarean

Distantziak 
metrotan, 

eskualde-sarean

Distantziak 
metrotan, sare 

lokalean

EBBE  < 500 200 150 100 100

500 < EBBE  < 1.500 200 150 100 100

1.500 < EBBE  < 3.000 200 200 150 150

3.000 < EBBE  < 10.000 250 200 200 200

10.000 < EBBE 250 200 200 200

 

EBBE hori trafikoaren 10 urterako prognosi baten bidez kalkulatuko da, eta inoiz ez dira kontuan hartuko 
areagotze negatiboak. 

Salbuespen gisa, funtzionalak ez diren BI-4XXX erako errepideen sarerako sarbide berriak gutxieneko 
distantzietan baino distantzia txikiagoetan egitea baimendu ahal izango da, betiere bide-segurtasuna 
bermatuta geratzen bada. 

4. Ez da sarbiderik baimenduko autobideetan eta automobil-bideetan, ez eta hiriko saihesbidetara sartzeko 
ere. Autobietan sarbideak egitea Herri Lan Saileko organo eskudunaren txosten loteslearen araberakoa 
izango da. 

5. Partzelazioak, partzela-banaketak, birpartzelazioak eta antzeko hirigintza-jarduerak egitearen ondorioz 
egiten diren sarbideak sistema orokor edo lokal baten barruan soilik baimendu ahal izango dira; sistema 
hori zirkulazio-fluxuak hobeto banatzeko eta konexio-bide horiek sor ditzaketen eragin negatiboak arintzeko 
egon behar da diseinatuta. 

Sarbidearen tipologia trafikoaren emariaren eta errepide hartzailearen ezaugarrien araberakoa izango da. 
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Bizkaiko Foru Aldundiak zuzeneko sarbide bat onartu ahal izango du, baldin eta nahikotasunez justifikatuta 
badago beste sarbide mota bat ezinezkoa dela eta sarbidearen kokapenak ez badu eragin handirik 
trafikoan. 

6. Aurrez ikusi gabeko sarbide bat egin nahi bada eta sarbide horrek lur mugakideak ukitzen baditu, Bizkaiko 
Foru Aldundiko organo eskudunak -interesdunekin adostasun bat lortu ez badu- desjabetze-espedientea 
hasi ahal izango du, sarbide berria egiteko beharrezko diren lurrak eskuratzeko eta sarbidearen hartzaile 
diren jabeak desjabetzearen onuradun izendatzeko. Horretarako, sarbidea interes publikokoa izan behar 
da, eta, ikuspuntu teknikotik, ezinezko izan behar da beste sarbiderik edo beste sarbide egokiagorik 
egitea. 

7. Bizkaiko Foru Aldundiak lanak egiten baditu, lehendik zeuden sarbideetan eragina duten errepideak 
hobetzeko eta sarbide horiek administrazio-baimena badute, orduan sarbideok lehengoratu behar izango 
ditu Aldundiak; hala ere, Bizkaiko Foru Aldundiak artikulu honetako lehen paragrafo bietan adierazitako 
eskumenak erabili ahal izango ditu. 

8. Hirigintza-plangintza bat berrikusten denean baimendutako sarbideak dituzten finkak eta jabetzak 
dituen azalera urbanizaezin bat birsailkatzen bada, sarbideak automatikoki iraungita geratuko dira, eta 
sarbideetarako plan bat prestatu beharko da, aurreko paragrafoan ezarritako estipulazioen araberakoa. 

9. Herri Lan Sailaren baimenik gabe ezin izango dira aldatu sarbideen ezaugarriak eta erabilera. Sailak 
behartu ahal izango du onuraduna aldatutako ezaugarriak eta erabilerak berrezartzera: gehienez ere hilabete 
emango dio egoera erregularizatzeko, kasuan-kasuan ezar diezazkiokeen zehapenak gorabehera. 

10.  Sarbideen onuradunak arduratu behar dira haien kontserbazioaz.
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2. Atala. 

errepideen eraBiLera. 

38. artikulua.-Erabilera arrunt orokorra. 

Jabari publikoko ondasunak direnez, errepideen erabilera arrunt orokorra librea izango da, errepideen 
ezaugarrien, haiek okupatzeko eta erabilera publikorako irekitzeko egintzen eta indarreko xedapenen 
arabera. 

Gainerako erabilerek, berriz, aplikatu behar zaizkien xedapen espezifikoak bete behar dituzte. Erabili 
beharreko errepideen baldintzei dagokienez, Herri Lan Sailak ezarriko du zein baldintza bete behar dituzten 
garraio bereziak, kirol probak eta beste erabilera berezi batzuk (esaterako, trafiko-kargaren aparteko 
areagotzea dakartenak) egiteko baimenek. Dagokion foru dekretuan zehaztuko dira kasu horiek guztiak. 

Aurrekoa gorabehera, ezohiko erabilera eta aldi baterako erabilera batek errepide baten gehiegizko 
narriadura eragiten badu, erantzulea behartuta dago errepidea konpontzera. 

Errepideko ohiko zirkulazioak sortzen duen narriadura baino handiagoa dena jotzen da gehiegizko 
narriaduratzat. 

Errepidearen administrazio titularrak eman behar du konponketa egiteko baimena, eta, interesdunari entzun 
ondoren, nolako konponketa egin behar den zehaztu behar du. 

39. artikulua.-Erabilera murriztea. 

1. Bizkaiko Foru Aldundiak, bere organo eskudunen bitartez, 
aldi baterako edo modu iraunkorrean murriztu ahal izango du 
zirkulazioa errepideetako tarte edo zati batzuetan, baldin eta 
errepidearen baldintzak, egoera, eskakizun teknikoak edo bide-
segurtasuna direla-eta beharrezko bada. 

2. Murrizketa horiek honako hauek izan ahal izango dira: debekua 
eta dagokion administrazio-baimenean ezarritako baldintzetan 
zirkulatu beharra. 

3. Bizkaiko Foru Aldundiak eskatu ahal izango dio interesdunari 
aurkez dezala egin nahi duen erabilerak bide-sistemaren gainean 
izango duen eraginari buruzko azterlan bat. Azterlan horren 
bidez justifikatu behar du erabilerak ez diola kalterik egiten 
errepideari, bide-segurtasuna behar bezala bermatuta geratzen 
dela eta errepidearen gainerako erabiltzaileengan sor ditzakeen 
eraginak murrizteko beharrezko diren neurriak hartzen direla. 

4. Bizkaiko Foru Aldundiak fidantza bat eratu dezala eskatu ahal 
izango dio interesdunari, gerta litezkeen kalteak ordaintzeko. 

40. artikulua.-Instalazio laguntzaileak. 

Foru Aldundiak honako hauek ezarri ahal izango ditu, errepideen azpiegituraren gaineko trafiko-eskaeraren 
ezaugarriak ezagutu eta kontrolatzeko: zirkulazio-emaria neurtzeko instalazioak, pisatzeko estazioak eta 
beste tresna batzuk.
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3. Atala. 

Baimen eta Legeztapenen arauBide orokorra. 

41. artikulua.-Aurretiazko kontsultak. 

Baimenetarako eskabidea aurkeztu aurretik, interesdunek kontsulta egin ahal izango diote Bizkaiko Foru 
Aldundiari, jakiteko ea egin nahi duten jarduera hori bideragarria den eta zeintzuk diren aplikatu beharreko 
araudiaren arabera eskatu ahal zaizkien baldintza teknikoak eta juridikoak. 

Kontsulta horiei emandako erantzuna ez da loteslea izango. 

42. artikulua.-Dokumentazioa. 

1. Baimen-eskabideekin batera, lan edo erabilerak eta haien kokapena azaltzeko planoak, memoria eta 
aurrekontua aurkeztu behar dira, Herri Lan Sailak egiaztatu ahal izateko ea haiek guztiak bat datozen foru 
arau honetan, aplikatu beharreko araudian eta -errepideen arloa arautzen duten neurrian- lurralde- zein 
hirigintza-planetan xedatutakoarekin. 

2. Herri Lan Sailak, aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, ebazpena emateko beharrezkotzat 
jotzen dituen agiri osagarriak eskatu ahal izango ditu. Horrez gainera, aurretik gordailu bat eratzeko eskatu 
ahal izango du, lanak behar bezala egiten direla bermatuta gera dadin. 

43. artikulua.-Baimena ukatzea. 

Baimenak foru arau honetan, Errepideen Plan Sektorialean eta aplikatu beharreko gainerako araudian 
oinarritutako arrazoiengatik ukatu ahal izango dira. 

44. artikulua.-Baimena iraungitzea. 

1. Honako kasu hauetan iraungiko dira baimenak: 

a) Herri administrazioaren lizentzia edo baimena beharrezko bada, baina sei hilabeteko epean lortzen 
ez bada. 
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b) Lanak ez badira zortzi hilabeteko epean hasten. 

c) Lanak ez badira egiten baimenean ezarritako epean, eta, eperik ezarri ez denean, berriz, hilabeteko 
epean amaitu ez badira. 

2. Aurreko paragrafoan ezarritako epeak baimena jakinarazi eta biharamunean hasiko dira. 

3. Iraungipena automatikoki gertatuko da, 1. paragrafoko epeak gainditzen badira. 

4. Interesdunak baimena luzatzeko eskabidea aurkezten badu iraungipena gertatu aurretik, baimena luzatu 
ahal izango da. Dena dela, luzapena ezin izango da, inoiz ere, hasieran ezarritako epearen erdia baino 
luzeagoa izan. 

45. artikulua.-Aldi baterako baimenak. 

1. Atal honetan araututako baimenez gainera, aldi baterako baimenak ere eman ahal izango dira, 
iraunkorrak ez diren jarduerak edo erabilerak egiteko. Horretarako, baimena lortu aurretik, jarduera edo 
erabileron komenigarritasuna egiaztatu behar da, eta jarduera eta erabilerek ezin izango dute murriztu 
administrazioaren jarduera, ez eta errepidearen segurtasuna edo ahalmena ere. 

2. Baimen horiek eskatzeko, 42. artikuluan baimenetarako ezarritako dokumentazio-baldintzak bete behar 
dira. 

3. Aldi baterako baimenetarako epea ebazpenean bertan ezarriko da, eta gehienez ere sei hilabetekoa 
izango da. Epea amaitzen denean, baimenok iraungiko dira, eta ez da beharrezkoa izango errekerimendu 
edo jakinarazpen pertsonalik egitea; beharrezko bada, ondasuna utzaraziko da, administrazio-prozeduraren 
legean egintzak nahitaez betearazteko ezarritako bideak erabilita. 

46. artikulua.-Ebazpena. 

1. Aldi baterako baimenak lortzeko eskabideak Herri Lan Sailean aurkeztuko dira, aurreko artikuluetan 
araututako dokumentazioarekin batera. 

2. Sailak sei hilabeteko epea izango du ebazpena jakinarazteko, eskabidea sailera sartzen den egunetik 
hasita. 

3. Epe hori gaindituz gero, baimena isiltasunaren bidez emandakotzat joko da, betiere lan edo erabilerek 
eraginik ez badute jabari publikoko eremuan edo zortasun-eremuan eta, gainera, errepideei buruzko 
plangintzan eta indarreko hirigintza-plangintzan ezarritakoa betetzen badute. 

4. Herri Lan Sailak eskabidea ebazteko epea eten ahal izango du, administrazio-prozedurari buruzko 
araudian ezarritakoaren arabera. 

5. Ezin izango da, inola ere, isiltasunaren bidezko ahalmenik lortu foru arau honetan, ahalmen hori lurralde-
planetan, errepideen plan eta proiektuetan, hiri-antolamenduko tresnetan edo administrazio-prozedurari 
buruzko araudian ezarritakoaren kontra badago. 

6. Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudunak hirigintza edo eraikuntza arloko jarduerak egiteko baimena 
emateko, honako hauek hartu behar ditu kontuan, besteak beste: kutsadura akustikoaren kontrako babesari 
buruz foru administrazioari dagozkion eskumenak direla-eta emandako lege-xedapenen eta garapen-
tresnen zehaztapenak. 

47. artikulua.-Lanak geldiaraztea. 

1. Lan edo erabilera bat egiten bada edo hori egiteko aurretik lortu beharreko aldi baterako baimena izan 
gabe edo emandako baimenean ezarritakoa bete gabe, orduan Herri Lan Sailak ahalmena izango du lana 
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edo erabilera geldiarazi edo eteteko, eta horren berri emango die interesdunei. Horrez gainera, interesdunei 
bi hilabeteko epea emango die legeztapen-eskabidea eta 42. artikuluan araututako dokumentazioa 
aurkezteko. 

2. Geldiarazpenaren ondorioz, eraikuntza-lanak etenda geratuko dira; baina interesdunak segurtasun-
baldintzak mantentzeko beharrezko diren lanak egin beharko ditu. 

3. Proiektua ez bada adierazi den epean aurkezten, epearen hurrengo hilabetean aginduko dira eraisketa 
eta utzarazpena, eta ezarritako erabilerak behin betiko debekatuko dira. Aurreko guztia interesdunaren 
kontura izango da.Berdin jokatuko da eskatutako legeztapena onartzen ez bada. Ematen den ebazpenean, 
lanak edo erabilerak egiteko epea ezarriko da, eta ohartaraziko da epea betetzen ez bada administrazio-
prozeduraren legean egintzak nahitaez betearazteko ezarritako bideak erabiliko direla. 

4. Artikulu honetan araututako lege-urratzea zuzendu ahal izango da bai lanak edo erabilerak egiten 
direnean, bai lanak amaitu ondorengo lau urteko epean. 

5. Erabakiak hartzen badira ere, dagozkion zehapenak eta erantzukizunak eskatu ahal izango dira. 

4. Atala. 

arau-hauSteak eta zehapenak. 

48. artikulua.-Arau-hausteak. 

1. Administrazio-erantzukizuna izango dute artikulu honetako paragrafoetan tipifikatutako arau-hausteetako 
edozein egiten dutenek. 

2. Honako hauek dira arau-hauste arinak: 

a) Baimendu gabeko lanak, instalazioak edo jarduerak egitea errepidearen jabari publikoko eremuan, 
zortasun-eremuan edo eraginpeko eremuan, horretarako beharrezko baimenak edo lizentziak 
izan gabe, edo emandako baimenetan ezarritako preskripzioetako bat ez betetzea, baldin eta lan, 
instalazio edo jarduera horiek gerora legeztatzeko modukoak badira. 
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b) Jabari publikoko eremuan edozein objektu edo material jarri, isuri, bota edo uztea, horrek bide-
segurtasunean eraginik ez badu; eraginik badu, aldiz,, arau-hauste larria izango da. 

c) Laugunean edo jabari publikoko eremuan zuhaitzak landa-tzea edo erabilera aldatzea horretarako 
baimenik edo onarpenik gabe edo emandako baimenean ezarritako baldintzak bete gabe. 

d) Arrazoirik gabe zirkulazioa erabat edo neurri batean etenaraztea. 

e) Eguneko 24 orduetan funtzionamenduan ez edukitzea bidesaria ordaintzeko instalazioak. 

f) Azpiegitura erabiltzearen ondoriozko bidesaria ez ordain-tzea. 

3. Honako hauek dira arau-hauste larriak: 

a) Baimendu gabeko lanak, instalazioak edo jarduerak egitea errepidearen jabari publikoko eremuan, 
zortasun-eremuan edo eraginpeko eremuan, horretarako beharrezko baimenak edo lizentziak izan 
gabe, edo emandako baimenetan ezarritako preskripzioetako bat ez betetzea, baldin eta lan, instalazio 
edo jarduera horiek gerora ezin badira legeztatu. 

b) Zirkulazioaren antolamendu, orientazio eta segurtasunarekin zuzenean lotutako edozein elementu 
hondatzea, edo nahita aldatzea elementu horren ezaugarriak edo kokalekua. 

c) Errepideko edozein lan, instalazio edo elementu funtzional apurtu, hondatu edo aldatzea. 

d) Errepidearen plataforman edozein material edo objektu jarri, isuri, bota edo uztea edo, kargak egoki 
jartzeko betebeharra ez betetzearen ondorioz, edozein material edo objektu erortzen uztea. 

e) Laugunean edo jabari publikoko eremuan aireko edo lurpeko gurutzaketak egitea, horretarako 
baimenik edo onarpenik gabe edo emandako baimenean ezarritako baldintzak bete gabe. 

f) Herri Lan Sailaren baimenik gabe, informazio-kartelak jartzea jabari publikoko eremuan, zortasun-
eremuan eta eraginpeko eremuan. 

g) Errepidea osatzen duten elementuen kontserbazioan zabarkeriaz jokatzea. 

h) Errepideko seinaleak eta balizak jartzean akatsak egitea. 

i) Emakidaren klausula orokorren pleguan ezarritako epeak ez betetzea. 

j) Errepidea ustiatu eta zaintzeko eginkizunak erabil ditzala eragoztea administrazio eskudunari, egintzen 
zein ez-egiteen bidez. 

k) Arintzat jotako arau-hausteak behin eta berriz egitea. 

4. Honako hauek dira arau-hauste oso larriak: 

a) Baimendu gabeko lanak, instalazioak edo jarduerak egitea lauguneko kanpoko ertzaren eta eraikuntza-
lerroaren artean, horretarako beharrezko baimenak edo lizentziak izan gabe, edo emandako 
baimenetan ezarritako preskripzioetako bat ez betetzea. 

b) Zirkulazioaren antolamendu, orientazio eta segurtasunarekin zuzenean lotutako edozein elementu 
ostu, hondatu edo apurtzea; edo nahita aldatzea elementu horren ezaugarriak edo kokalekua, baldin 
eta elementuak handik aurrera ezin badu bere funtzioa bete. 

c) Errepideko edozein lan, instalazio edo elementu funtzional apurtu, hondatu edo aldatzea, jarduera 
horiek galtzadan edo bazterbideetan eragina badute. 

d) Eraginpeko eremuan erabiltzaileentzat arriskutsu, gogaikarri edo osasungaitza den edozein instalazio 
jartzea edo jarduera egitea, hori ekiditeko neurririk hartu gabe. 
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e) Baimendutako mugak gainditzen dituzten pisu edo kargak eramatearen ondorioz errepidea kaltetu 
edo hondatzea. 

f) Errepideko jabari publikoko eremutik ikus daitekeen edozein publizitate mota jartzea. 

g) Larritzat jotako arau-hausteak behin eta berriz egitea. 

49. artikulua.-Zehapen-prozedura. 

1. Foru Aldundiko organo eskudunaren ebazpen bidez hasiko da foru arau honetan ezarritakoaren kontrako 
arau-hausteak zehatzeko prozedura, dela administrazioaren kabuz, dela partikularrek egindako salaketa 
baten ondorioz. 

2. Zehatzeko administrazio-prozedura prozedura berezi hori arautzen duten xedapenetan ezarritakoa 
izango da. 

3. Herri Lan Saila arduratuko da foru arau honetan ezarritako preskripzioak betetzen direla ikuskatzeaz, 
eta ikuskapen-aktan azaldutako egitateak benetakotzat joko dira, hasitako espedientearen instrukzioan 
kontrakoa ondorioztatzen ez bada. 

4. Errepidearen edo haren elementuen kontra egindako egintzak delitu edo faltatzat hartu ahal badira, Herri 
Lan Sailak agintaritza judizial eskudunari igorriko dio erruduntasun-testigantza, eta zehapen-prozedurak 
ez du aurrera egingo harik eta agintaritza judizial horrek irizpena eman arte. Agintaritza judizialak 
zehapena jartzen badu, ez da isun administratiborik jarriko. Ulertzen bada ez dela delitu edo faltarik egon, 
administrazioak aurrera eraman dezake zehapen-espedientea, epaitegietan frogatutzat jotako egitateak 
oinarri hartuta. 

50. artikulua.-Zehapenak. 

1. Eragindako kalte-galeren arabera, sortutako arriskuaren arabera (halakorik sortuz gero) eta egilearen 
asmoaren arabera ezarriko dira 48. artikuluan jasotako arau-hausteen zehapenak; horretarako, honako 
isun hauek jarriko dira: 

Arau-hauste arinetarako, 200 euro eta 4.000 euro arteko isuna.  –
Arau-hauste larrietarako, 4.001 euro eta 10.000 euro arteko isuna.  –
Arau-hauste oso larrietarako, 10.001 euro eta 200.000 euro arteko isuna.  –

Arau-haustea egitearen ondorioz lortu den onura ekonomikoa goiko zenbatekoen arabera ezarri beharreko 
isuna baino handiagoa bada, isuna areagotu egin beharko da, onura horren zenbatekoa berdintzeraino. 

Aldundiak isunen zenbatekoa eguneratu ahal izango du, eguneratzearen aurreko urtean Bizkaiko Lurralde 
Historikoak izandako KPIa erreferentziatzat hartuta. 
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2. Aurreko paragrafoan zehaztutako isunez gainera, zehapen-organoek, dagokion errekerimenduan 
ezarritako epeak igaro ondoren, hertsapen-isunak jarri ahal izango dituzte, administrazio-prozeduraren 
legean ezarritakoaren arabera. 

Isun horietako bakoitzak ezin izango du egindako arau-haustearen ondorioz ezarritako isunaren 100eko 20 
gainditu. 

3. Emakidadunari ezarri beharreko zigorren gehieneko mugak ezin izango du aurrekontu osoaren 100eko 
10 gainditu, lana eraikuntza-fasean badago. Emakida ustiapen-fasean badago, berriz, urteko zigorren 
gehieneko mugak ezin izango du ehuneko hau gainditu: aurreko urtean emakida ustiatzearen ondorioz 
lortutako sarreren 100eko 20. 

4. Bestalde, 25. artikuluarekin bat etorriz pleguan emakidadunarentzat aurrez ikusten diren zigor eta 
zehapenak gorabehera, Bizkaiko Foru Aldundiak hertsapen-isunak ezarri ahal izango dizkio emakidadunari 
betebeharrak ez betetzen jarraitzen badu, betiere aurretik haiek betetzeko errekerimendua egin bazaio, 
baina ezarritako epean bete ez baditu. Isunaren eguneko zenbatekoa 6.000 euro izango da. 

51. artikulua.-Eskumena. 

1. Herri Lanen diputatuari dagokio arau-hauste arinen edo larrien ondoriozko zehapenak ezartzea, foru 
arau bidez; oso larrien ondoriozkoak ezartzea, berriz, Foru Aldundiari dagokio, Herri Lanen diputatuak 
proposamena eginda. 

2. Dagokion zehapena ezarrita ere, araua hautsi aurreko egoerara itzuli behar da eta eragindako kalteak 
zein galerak ordaindu behar dira. Herri Lan Sailak ezarriko du kalte-ordainen zenbatekoa, espedientea 
izapidetu ondoren, eta hamabost eguneko epea emango da, interesdunari entzuteko. 

52. artikulua.-Preskripzioa. 

Arau-hausteen preskripzio-epea lau urte izango da arau-hauste larri eta oso larrien kasuan; arau-hauste 
arinen kasuan, berriz, urtebetekoa. 

53. artikulua.-Kalteak eta galerak ordaintzea. 

1. Erantzukizuna izango dute errepideari edo haren edozein elementuri kalteak eragiten dizkioten egintzak 
egiten dituztenek. Erantzuleei administrazio-espedientea instruituko zaie, konponketa zehaztu eta 
eskatzeko. Aurretik, baina, foru arau honetako 51.2 artikuluan jasotako entzunaldirako aukera emango 
zaie, baldin eta gaia ez bada zehapen-espediente baten bidez ebatzi. 

2. Kalteak sortu dituzten egitateak delitu edo falta bat sortzeko arrazoi izan ahal badira, erruduntasun-
testigantza igorriko zaie epaitegiei. 

54. artikulua.-Babes-eremuetako jabetzen baldintzak. 

1. Indarreko hirigintza-araudian xedatutakoa gorabehera, errepidean edo foru arau honek adierazitako 
babes-eremuetan zuzeneko edo zeharkako eragina duten lurren, eraikinen, instalazioen, landatutako sailen 
eta beste edozein elementuren jabeek behar bezalako segurtasun-baldintzetan mantendu behar dituzte 
elementu horiek. 

Aurreko lerrokadan adierazitako instalazioren, eraikinen edo landatutako sailen batek ez baditu betetzen 
lerrokada horretan ezarritako baldintzak, Herri Lan Sailak errekerimendua egingo dio jabeari, bete ditzan, 
eta ohartaraziko dio bestela egiten badu betearazpen subsidiarioa ezarriko zaiola eta haren kontura izango 
dela dagokion kostua, edo, 50.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, hertsapen-isuna ezarriko zaiola. 
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2. Aurreko lerrokada bietan adierazitako instalazio edo eraikin horiek erortzeko zorian badaude, foru 
organo eskudunak, hirigintza-araudiaren arabera, hirigintzako agintaritzari jakinaraziko dio, dagozkion 
ondorioetarako; hala ere, errepidea babesteko egokitzat jotako neurriak eskatu edo, hala behar denean, 
hartu ahal izango ditu. 

IV. KAPITULUA. 

HIRI BARRUKO BIDE-TARTEAK ETA ZEHARBIDEAK. 

55. artikulua.-Xedapen orokorra.  

Hiriko lurzoruan zehar igarotzen diren foru errepideen tarteek kapitulu honetako xedapenak zein foru arau 
honetan jaso eta aplikatu behar zaizkien gainerakoak bete behar dituzte. 

56. artikulua.-Definizioa. 

Honako hauek dira errepideen hiri barruko bide-tarteak: dagokien hirigintza-plangintzak egindako 
sailkapenaren arabera, alde bietan hiri-lurzoru gisa sailkatutako lurzorua dutenak. 

Zeharbidea hiri barruko bide-tartearen zati bat da, luzeraren bi herenetan gutxienez eraikin finkoak dituena 
eta aldeetako batean kale sare bat duena. 

57. artikulua.-Mugatzea. 

Herri Lan Saila, bere kabuz edo udal interesdun batek eskatuta, hiri barruko bide-tarteak mugatzeko 
espediente bat hasi eta izapidetu ahal izango du, eta ezarri ahal izango du zein zati joko den 
zeharbidetzat. 

Mugatzeko espedientean, eraikuntza-lerroa mugatuko da hiri barruko bide-tarte osoan zehar, bai eta 
zeharbidean ere. Baliteke lerro hori uniformea ez izatea, eta hiri barruko bide-tartetik kanpoko distantzian 
baino distantzia txikiagoan ezartzea. 



32

Bizkaiko Foru Aldundiak onartu behar du hiri barruko bide-tarteak mugatzeko espedientea, korporazio 
interesdunei entzun, Hirigintzako Batzordeak txostena eman eta Aldundiko Herri Lan Sailak eta Garraio eta 
Hirigintza Sailak proposamen bateratua egin ondoren. 

58. artikulua.-Baimena. 

1. Hiri barruko bide-tarteen jabari publikoko eremuan, udalei dagokie finka mugakideetarako sarbideak edo 
lanak zein jarduerak egiteko baimenak ematea. Horretarako, Herri Lan Sailaren txosten loteslea behar da 
aurretik; txosten hori foru arau honetako xedapenetan oinarrituko da. 

2. Hiri barruko bide-tarteetako zortasun-eremuan eta eraginpeko eremuan (zeharbideak alde batera utzita), 
udalek emango dituzte erabilera eta lanetarako baimenak, Herri Lan Sailak txostena eman ondoren. 

3. Foru errepideetako zeharbideetan, udalei dagokie lur eta eraikinen gaineko era guztietako lizentziak eta 
baimenak ematea. 

Zeharbideetako jabari publikoko eremuan, lizentzia eta baimenek Herri Lan Sailaren txosten loteslea behar 
dute aurretik. 

Horretarako, errepideak eta haren elementu funtzionalek okupatutakoa bakarrik hartuko da jabari publikoko 
eremutzat. 

Espaloiak dauden tokian, honako hau izango da jabari publikoko eremuaren muga: galtzadatik edo zerbitzu-
bideetatik hurbilen dagoen espaloiaren kanpoko ertza. 

Espaloi horien titulartasuna gorabehera, errepideen administrazioak espaloi horiek okupatzen duten 
espazioa erabili ahal izango du, legez esleituta dituen eskumenak betetzeko. 

Zeharbideetako zortasun-eremuan eta eraginpeko eremuan, udalak izango du lur eta eraikinen gaineko 
lizentziak eta baimenak emateko eskumena. 

4. Udalek Herri Lan Sailari jakinarazi behar dizkiote bide publikoan eta haren babes-eremuetan eragina 
duten baimenak emateko hartutako erabaki guztiak. 

5. Bizkaiko Foru Aldundiaren foru dekretu baten bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko zeharbideen 
inbentarioa onartuko da. 

59. artikulua.-Bide-tarteak udalei ematea. 

1. Errepideen sare funtzionaleko herriko saihesbideak eraikitzeko edo galtzada bikoizteko lanak amaitzen 
direnean (bide horiek foru arau honetako 14. artikuluan aurrez ikusita daude), ukitutako udalek beren gain 
hartuko dute azpiegitura berriak ordeztutako tarteen titulartasuna, eta, ondorioz, Bizkaiko foru errepide-
sarearen katalogoan baja emango zaie tarteoi. 

2. Horrez gainera, egunean 10.000 ibilgailutik beherako batez besteko intentsitatea duten eskualde-
errepideetan eta oinarrizko errepideetan, udalak berak eskatzen duenean eman ahal izango zaizkio tarteak 
udalari, betiere hori jasota badago Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektorialean eta behin betiko 
onartuta dagoen udal hirigintza-plangintzako tresnan. 

3. Sare funtzionalean sartuta ez dauden arren, hirigintza-garapenaren bidez pixkanaka-pixkanaka hiri 
barruko bide-tarte bihurtu diren tarteak automatikoki emango dira, 500 metrotik gorakoak badira, BI-3XXX 
erako errepideetan badaude eta, betiere, tartea hurrengo tartetik gutxienez ere 1.000 metrora bereizita 
dagoenean. Hala gertatzen ez bada, hiriguneek osatzen duten multzo osoa emango da, guneen arteko 
tartea barne. 

Funtzionala ez den sareko BI-4XXX erako errepide itsuetan, berriz, hiri barruko bide-tartetik eta errepide 
amaieraren arteko tartea emango da, tarte horren luzera edozein dela ere. 

Funtzionala ez den sareari dagokion kasu horietan, dagokion udalak eskaera egin ondoren emango dira 
tarteak. 
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4. Aurreko kasuren baten ondorioz emandako tarteak berregiteaz gain, tarteok hirigune baten ekipamendu 
eta zerbitzuekin berriz urbanizatu ahal izateko eta hala udal ekipamenduen egituran sartu ahal izateko, 
Aldundiak, aurrekontu-ekitaldi bakoitzean dauden aurrekontu-baliabideen arabera, gehieneko 
kontraprestazio bat eman ahal izango du, inola ere gainditu ezin dena, eta kontzeptu hauen araberakoa 
dena: 

A) Ematea zein sare motatarako egiten den: sare funtzionaleko hiriko saihesbidea den edo bikoizketa 
den edo funtzionala ez den sarean emandakoa den. 

B) Bide-mota: azpiegiturak galtzada bat edo batzuk dituen. 

C) Udalerriaren biztanle kopurua. 

D) Emandako luzera. 

Ezarritako kontraprestazioa oinarrizkoa izango da udal jarduerarako; hala ere, jarduera handiagoa izan 
daiteke udalaren beraren baliabideen kontura, bai eremuan bai hedaduran. 

60. artikulua.-Hitzarmena. 

Aldundiak eta udal korporazioek hitzarmenak egin ahal izango dituzte emandako tarteen kontserbazio eta 
funtzionamendu hoberako, betiere 59. artikuluan ezarritako gutxieneko baldintzak errespetatuta. 

61. artikulua.-Erabilera. 

Hiri barruko bide-tarteetako errepideen erabilerak, foru arau honetan ezarritakoaz gainera, Zirkulazio 
Kodea eta toki-araudia bete behar ditu. 

Foru errepideen hiri barruko bide-tarteetako zirkulazioaren debekuak eta murrizpenak ezartzeko 
beharrezkoa izango da aurretik Herri Lan Sailak txosten loteslea ematea.
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XEDAPEN GEHIGARRIAK. 

Lehenengoa. 

1. Foru arau honen eranskin gisa, Bizkaiko errepideen sarea osatzen duten bideen hierarkizazioa eta izenak 
jasotzen dira. 

2. Herri Lan Sailak errepide-sareko errepideen zerrenda, hierarkizazioa eta izenak eguneratuko ditu, bai 
eta haien ezaugarriei, eskakizun teknikoei, egoerari, erabilgarritasunari eta erabilera-mailari buruzko 
informazioa ere. 

Bigarrena. 

Foru administrazioak, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Egitamu Nagusia arautzen duen legean 
ezarritakoarekin bat, indarrean jarriko ditu arau teknikoak eta seinaleak jartzeko arauak, eta beharrezko den 
alderdietan garatuko ditu. 

Hirugarrena. 

Foru Aldundiaren foru dekretu bidez eguneratu ahal izango dira arau honetako 50. artikuluan ezarritako 
zehapenen zenbatekoak, eguneratu aurreko urtean Bizkaiko Lurralde Historikoko kontsumoko prezioen 
indizeak izandako aldaketaren arabera. 

Laugarrena. 

Bizkaiko Foru Aldundiak ahalmena izango du errepideen jabari publikoko eremuan dagoen edozein eratako 
publizitate kentzeko, baldin eta bide-segurtasunean eragin larria badu; kasu horretan, ez du kalterik 
ordainduko, eta ez du abisurik eman behar. 

Horrez gainera, foru arau hau indarrean jartzen denetik 6 hilabeteko epean, errepidearen jabari publikoko 
eremutik ikusten den publizitate oro kendu behar da, salbuespen bakarra hiri barruko bide-tarteetarako eta 
zeharbideetarako ezarritakoa da. Epe hori igarota, Bizkaiko Foru Aldundiak ahalmena izango du publizitatea 
kentzeko, iragarlearen edo publizitatea dagoen lurren titularrari errekerimendua eginda, eta haien kontura 
kenduko du. 

XEDAPEN IRAGANKORRAK.

Lehenengoa. 

Bizkaiko Lurraldeko Errepideen Plan Sektoriala berrikusi arte, bide-azpiegituretarako proiektuak bideratzeko, 
informazio publikoaren izapidea 30 egun baliodunekoa izango da, eta ukitutako toki-korporazioentzako 
entzunaldiaren izapidea 2 hilabetekoa. 

Bigarrena. 

Foru arau hau indarrean jarri aurretik izapidetzen hasi diren proiektuen kasuan, dagokion garaian zegoen 
lege-estalduratzat hartu zen araudiaren arabera onartuko dira. 
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Hirugarrena. 

Zarata-mapei, dagozkien zortasun akustikoen mugei, kutsadura akustikoaren arloko ekintza-planei -foru 
arau hau indarrean jartzen denetik aurrera administrazio eskudunek onartu behar dituzten planak- eta 
tresna horietan egin beharreko edozein aldaketari dagokienez, baldin eta tresna horiek edozein neurritan 
ere foru titulartasuneko garraio-azpiegiturei buruzkoak badira, Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Lan Sailari 
zarata-mapa onartzeko eta zortasun akustikoa mugatzeko espedientea nahiz ekintza-planaren espedientea 
bidali behar zaizkio, behin betiko onartu aurretik. Sailak dagozkion izapideak egingo ditu, eta nahitaezko 
txostena emango du, hilabeteko epean. 

Zarata-mapak 4 urterik behin berraztertuko dira. Berrazterketatzat ulertuko da horretarako eskumena 
duen organoak zarata-mapak egitea edo, behar denean, zarata-mapak zuzentzea. 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.

Lurralde Historikoaren maila bereko edo beheragoko foru xedapenak indargabetuta geratzen dira, baldin 
eta foru arau honetan xedatutakoari kontra egiten badiote edo kontrakoa ezartzen badute. 

Foru arau honetan xedatuta ez dagoenerako, Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Egitamu Nagusia 
arautzen duen Legea eta aplikatu beharreko gainerako araudia bete behar dira.

AZKEN XEDAPENAK.

Lehenengoa. 

Bizkaiko Foru Aldundiak foru arau hau garatu eta aplikatzeko beharrezko diren foru dekretu guztiak 
onartuko ditu. 

Bigarrena. 

Foru arau hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean. 

Bilbo, 2011ko martxoaren 24an. . 

Batzar Nagusietako lehenengo idazkariak, .

INÉS NEREA LLANOS GOMEZ. 

Batzar Nagusietako lehendakariak, . 

ANA MADARIAGA UGARTE.





BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN

 ERREPIDEEN KATALOGOA

DATA:

2011-01-10

ERANSKINA
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ERREPIDEEN KATALOGOA 

 DATA: 2011-01-10 

SARE GORRIA-LEHENTASUNEZKO SAREA  

 Sarea  Ezaugarri   Ezaugarri Izena  Bide-Zatia Kilometro tartea  Luzera Km-tan 
  Berria  Zaharra

 R  AP-8 A-8  AUTOPISTA DEL CANTABRICO L.T.H. -BASAURI (PEAJE) 74,905-110,890 35,935 
 R A-8  A-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO  BASAURI (PEAJE)- BARAKALDO (Cruces)  110,890-122,040  11,127 
 R  A-8  A-8  AUTOPISTA DEL CANTABRICO BARAKALDO (Cruces)-S.FUENTES 122,040-132,580 10,287 
 R A-8 A-8 AUTOPISTA DEL CANTABRICO S. FUENTES-L.T.H. (El Haya) 132,580-139,219 6,636 
 R AP-68 A-68 AUTOPISTA BILBAO-ZARAGOZA (No foral) A-8-L.T.H. ARABA (PEAJE) 0,000-22,350 22,35 
 R N-240 N-240 TARRAGONA-BILBAO (Por Barazar) EL GALLO-VARIANTE DE UBIDEA 11,220-43,130 32,226 
 R N-240  TARRAGONA-BILBAO (Por Barazar) VARIANTE DE UBIDEA 43,130-43,860 0,73 
 R N-629 C-629 BURGOS-COLINDRES (N-634) Carretera de Titularidad L.T.H.-L.T.H. 60,810-64,675 3,87 
    Foral y Gestión Ajena 
 R N-633 BI-631 ACCESO AL AEROPUERTO DE LOIU (Por Aldekone) N-637-BI-737 9,310-10,200 0,89 
 R N-633 BI-631 ACCESO AL AEROPUERTO DE LOIU (Por Aldekone) BI-737-ALDEKONE 10,200-11,753 1,563 
 R N-633  ACCESO AL AEROPUERTO DE LOIU (Por Aldekone) ALDEKONE-AEROPUERTO  11,753-13,844  2,091 
 R  N-634  N-634  DONOSTIA/S.SEBASTIAN A SANTANDER Y LA CORUÑA  L.T.H. (Gipuzkoa)-BILBAO (Atxuri)  65,570-110,040  44,532 
 R  N-634  N-634  DONOSTIA/S.SEBASTIAN A SANTANDER Y LA CORUÑA  BILBAO (Basurto)-L.T.H. (Cantabria)  113,820-136,140  19,95 
 R  N-636  BI-632  BEASAIN A DURANGO (Por Kanpazar)  L.T.H. GIPUZKOA-ELORRIO  35,000-40,641  5,686 
 R  N-636  BI-632  BEASAIN A DURANGO (Por Kanpazar)  ELORRIO-DURANGO  40,641-49,130  8,493 
 R  N-637   CRUCES A ERLETXES (Por PteRontegi) ENLACE CRUCES-KUKULARRA 8,000-10,856 2,935 
 R  N-637   CRUCES A ERLETXES (Por PteRontegi)  KUKULARRA-BI-604  10,856-12,034  1,063 
 R  N-637   CRUCES A ERLETXES (Por PteRontegi) BI-604-N-633  12,034-18,636  6,602 
 R  N-637   CRUCES A ERLETXES (Por PteRontegi)  N-633-ERLETXES  18,636-28,180  9,545 
 R  N-639  C-639  ACCESO AL PUERTO POR ZIERBENA  PUERTO DE SANTURTZI-N-634  15,770-24,080  8,295 
 R  N-644   AUTOVIA DEL PUERTO  A-8-PUERTO DE SANTURTZI  129,540-132,230 2,658 

SARE LARANJA-OINARRIZKO SAREA  

 Sarea  Ezaugarri   Ezaugarri Izena  Bide-Zatia Kilometro tartea  Luzera Km-tan 
  Berria  Zaharra

 N  BI-604  BI-3704 BILBAO a ASUA (por Enekuri)  BILBAO-LA CADENA (BI-2704)  2,740-7,454  4,782 
 N  BI-623 C-6211  DURANGO A VITORIA/GASTEIZ  N-634-L.T.H. ARABA (Gomilaz)  27,808-48,830  20,862 
 N  BI-624  C-6210  ALTUBE A BALMASEDA  L.P. BURGOS-BALMASEDA (BI-636)  64,440-67,060  2,58 
 N  BI-625  N-625  ORDUÑA A BILBAO VARIANTE DE ORDUÑA  351,370-352,680  1,31 
 N  BI-625  N-625  ORDUÑA A BILBAO  ORDUÑA (BI-3521)-L.T.H. ARABA  352,680-354,210  1,65 
 N  BI-625  N-625  ORDUÑA A BILBAO  L.T.H. ARABA-CRUCE N-634 372,480-387,322  14,73 
 N  BI-625  N-625  ORDUÑA A BILBAO IBARSUSI (N-634)-LA SALVE  391,031-395,075  1,495 
 N  BI-625  N-625  ORDUÑA A BILBAO (Foral)  LA SALVE-DEUSTO  395,075-396,115 1,009 
 N BI-626   TUNEL DE ARTXANDA S/LA SALVE (Foral)  PUENTE LA SALVE-N-637  1,757-3,718  1,961 
 N  BI-627   TUNEL DE ARTXANDA S/UGAZKO (Foral)  UGAZKO-BI-626  2,109-3,621  1,512 
 N  BI-628  BI-644  EJE DEL BALLONTI  CARMEN-KUETO  9,790-11,450  2,08 
 N  BI-628  EJE DEL BALLONTI  KUETO-MARKONZAGA  11,450-12,810  1,33 
 N  BI-628   EJE DEL BALLONTI MARKONZAGA-PORTUGALETE  12,810-14,220  1,27 
 N BI-628   EJE DEL BALLONTI  BALPARDA-NOCEDAL  15,830-17,470  1,655 
 N  BI-630  C-6210  BALMASEDA A CARRANZA  BALMASEDA (BI-636)-L.P. CANTABRIA  30,270-60,190  23,338 
 N  BI-631   A-8 A BERMEO  A-8-MIRAFLORES  0,000-1,415  1,415 
 N  BI-631  A-8 A BERMEO  IBARSUSI-ORUETA  3,245-5,603  2,358 
 N  BI-631   A-8 A BERMEO  ORUETA-GALBARRIATU 5,603-8,183 2,495
 N  BI-631   A-8 A BERMEO  GALBARRIATU-N-633  8,183-9,310  1,15 
 N  BI-631  C-6313  A-8 A BERMEO  N-633-ZABALONDO  11,753-14,859  3,116 
 N  BI-631  C-6313  A-8 A BERMEO  VTE. MUNGIA  14,859-19,990  5,13 
 N  BI-631  C-6313 A-8 A BERMEO  MUNGIA-BERMEO  19,990-34,940  15,403 
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 Sarea  Ezaugarri   Ezaugarri Izena  Bide-Zatia Kilometro tartea  Luzera Km-tan 
  Berria  Zaharra

 N  BI-633  BI-134  DURANGO A ONDARROA (Por Trabakua)  MATIENA-BERRIZ  31,450-33,780  2,28 
 N  BI-633  BI-140  DURANGO A ONDARROA (Por Trabakua)  BERRIZ-BI-3448  33,780-47,595 1 3,975 
 N  BI-633  DURANGO A ONDARROA (Por Trabakua)  VARIANTE DE MARKINA  47,595-49,097  1,186 
 N  BI-633  C-6213  DURANGO A ONDARROA (Por Trabakua)  MARKINA-URBERUAGA  49,097-51,550  2,47 
 N  BI-633  C-6213  DURANGO A ONDARROA (Por Trabakua)  URBERUAGA-ONDARROA  51,550-59,545  7,85 
 N  BI-634  C-6320  BERANGO A MUNGIA  SOPELANA (BI-637)-SOPELANA (BI-2122)  19,610-21,030  1,53 
 N  BI-634  BI-3121  BERANGO A MUNGIA  ELORZA (BI-2704)-MUNGIA (BI-631)  24,970-33,740  7,807 
 N  BI-635  BI-P-1325  LEMOA A GERNIKA  LEMOA-AMOREBIETA  18,000-21,000  2,89 
 N  BI-635  C-6315  LEMOA A GERNIKA  AMOREBIETA-GERNIKA (BI-2238)  23,516-37,450  14,1 
 N  BI-636   CORREDOR DEL CADAGUA  BILBAO (A-8)-SIETE CAMPAS  4,258-4,947  0,689 
 N  BI-636  C-6318  CORREDOR DEL CADAGUA  SIETE CAMPAS-ARTXUBE  4,947-19,640  14,55 
 N  BI-636   CORREDOR DEL CADAGUA  ARTXUBE-VARIANTE DE ZALLA  19,640-22,984  3,195 
 N  BI-636   CORREDOR DEL CADAGUA  VARIANTE DE ZALLA  22,984-29,008  6,024 
 N  BI-636  C-6318  CORREDOR DEL CADAGUA  VARIANTE DE ZALLA-L.P. BURGOS 29,008-34,420  5,388 
 N  BI-637  N-637  KUKULARRA A SOPELANA  N-637-ROTONDA DE ERANDIO  7,606-8,900  1,294 
 N  BI-637  BI-103  KUKULARRA A SOPELANA ROTONDA DE ERANDIO (Avanzada)-ARTAZA  8,900-13,278  4,118 
 N  BI-637   KUKULARRA A SOPELANA / URIBE-KOSTA  ARTAZA-SOPELANA  13,278-18,690  5,402 
 N  BI-638  C-6212  DEBA A ONDARROA  L.T.H. GIPUZKOA-ONDARROA  8,000-8,900  0,9 

SARE URDINA-SARE OSAGARRIA  

 Sarea  Ezaugarri   Ezaugarri Izena  Bide-Zatia Kilometro tartea  Luzera Km-tan 
  Berria  Zaharra
 
 AZ  BI-644  BI-3744  KAREAGA A SESTAO (Vega Vieja)  N-634-BI-628  9,480-11,550  2,18 
 AZ  BI-647  BI-3734  ACCESO A LA UNIVERSIDAD  AXPE-BI-2731  0,000-4,599  4,618 
 AZ  BI-711  C-6311 BILBAO A GETXO (No Foral)  ELORRIETA-LAS ARENAS (Calle Amaya)  7,200-13,329  6,129 
 AZ  BI-712  BI-3712  BASAURI A BOLUETA  BASAURI-PUENTE S/NERVION  387,675-388,280  0,795 
 AZ  BI-732   MONTEFUERTE A SAN FAUSTO  N-636-N-634  49,130-51,390  2,26 
 AZ  BI-735  BI-3735  BILBAO (LUTXANA) A ASUA  RIBERA DE ERANDIO-BI-737  8,520-11,250 2,74 
 AZ  BI-737  N- 637  ERANDIO A ERLETXES  BI-735-LA CADENA  13,430-13,605  0,175 
 AZ  BI-737  N- 637  ERANDIO A ERLETXES  LA CADENA-GAZTAÑAGA  13,605-14,086  0,481 
 AZ  BI-737  N- 637  ERANDIO A ERLETXES  GAZTAÑAGA-DERIO (N-633)  14,086-19,800  3,665 
 AZ  BI-737  N- 637  ERANDIO A ERLETXES  VTE. LARRABETZU-ERLETXES  27,885-29,310  1,415 
 AZ  BI-738  BI- 637  ENLACE DE ERANDIO A ARTAZA  ENLACE N-637 (VIAS DE SERV.)-ENLACE  8,900-11,308  2,268 
     UDONDO 
 AZ  BI-745  BI-3745  BARAKALDO A VALLE DE TRAPAGA (TRAPAGARAN)  BARRIO DE SAN VICENTE-N-634  9,090-11,580  2,465 

SARE BERDEA-ESKUALDE-SAREA  

 Sarea  Ezaugarri   Ezaugarri Izena  Bide-Zatia Kilometro tartea  Luzera Km-tan 
  Berria  Zaharra

 V  BI-2101  BI-3101  LARRAURI A BAKIO  BI-631-BAKIO  20,540-25,340  4,65 
 V  BI-2120  C-6320  MUNGIA A PLENTZIA  MUNGIA A PLENTZIA  15,550-26,565  11,015 
 V  BI-2121  BI-120  MUNGIA A GERNIKA  MUNGIA (BI-631)-FRUNIZ  16,135-22,000  5,746 
 V  BI-2121  BI-121  MUNGIA A GERNIKA  FRUNIZ-MUXIKA  22,880-28,780  5,38 
 V  BI-2121  BI-122  MUNGIA A GERNIKA  MUXIKA-VISTA ALEGRE (BI-635)  28,780-34,360 5,225 
 V  BI-2122  BI-634  SOPELANA A PLENCIA  BI-634-PLENCIA (BI-2704)  21,070-27,230  5,98 
 V  BI-2153  BI-3153  ANDRAKA A ARMINTZA  ANDRAKA-GOIKOERROTA  23,410-26,140  1,73 
 V  BI-2153  BI-3151  NDRAKA A ARMINTZA  GOIKOERROTA-ARMINTZA  26,140-27,000  1,07 
 V  BI-2224  BI-3241  GERNIKA A MARKINA  GERNIKA (BI-635)-IBARTXU  33,830-41,470  6,88 
 V  BI-2224  BI-124  GERNIKA A MARKINA  IBARTXU-ARBATZEGI  41,470-45,100  3,86 
 V  BI-2224  BI-130  GERNIKA A MARKINA  ARBATZEGI-IRUZUBIETA (BI-633)  47,230-54,640  6,81 
 V  BI-2235  BI-635  GERNIKA A BERMEO  BI-2238-BERMEO  37,010-50,310  12,91 
 V  BI-2237  BI-3237  MURUETAGANE A PUERTO DE ELANTXOBE  MURUETAGANE-PUERTO  39,600-45,200  4,85 
 V  BI-2238  BI-638  GERNIKA A LEKEITIO BI-2235-ROTONDA LEKEITIO  31,830-53,230  21,605 
 V  BI-2301  BI-3301  ERMUA A ARRANGIZGANA  ERMUA-BI-633  41,370-48,050  6,5 
 V  BI-2405  BI-3405  PLAZAKOLA A LEKEITIO  PLAZAKOLA-OLETA  55,120-63,350  7,88 
 V  BI-2405  BI-3447  PLAZAKOLA A LEKEITIO  OLETA-LEKEITIO (BI-2238)  64,000-67,090  3,04 
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 Sarea  Ezaugarri   Ezaugarri Izena  Bide-Zatia Kilometro tartea  Luzera Km-tan 
  Berria  Zaharra

 V  BI-2521  BI-P-5321  ORDUÑA A ALTUBE  ORDUÑA (BI-625)-L.T.H. ARABA  40,060-44,520  4,42 
 V  BI-2522  BI-521  ARETA A ZIORROGA (Por Orozko)  ARETA-VARIANTE DE OROZKO  20,320-23,820  3,38 
 V  BI-2522   ARETA A ZIORROGA (Por Orozko)  VARIANTE DE OROZKO  23,820-25,150  1,33 
 V  BI-2522  BI-522  ARETA A ZIORROGA (Por Orozko)  VARIANTE DE OROZKO-L.T.H. ARABA  25,150-30,030  4,81 
 V  BI-2543  BI-3543  IGORRE A OTXANDIO (Por Dima)  IGORRE-DIMA  22,660-25,000 2,27 
 V  BI-2543  BI-3543  IGORRE A OTXANDIO (Por Dima)  DIMA-OTXANDIO  26,000-41,160  14,96 
 V  BI-2617  BI-P-5017  VILLAVERDE DE TRUCIOS A TRUCIOS LA IGLESIA-L.P. CANTABRIA  43,000-45,400  2,36 
 V  BI-2625  N-625  PTO. ORDUÑA A ORDUÑA  L.T.H. ARABA-ORDUÑA  350,580-351,370  0,81 
 V  BI-2632  C-6322  ELORRIO A BERGARA  ELORRIO-L.T.H. GIPUZKOA  39,450-43,220  3,785 
 V  BI-2636  C-6213  MARKINA A ELGOIBAR  P.K. 50+860-L.T.H. GIPUZKOA  50,860-58,070  6,36 
 V  BI-2701  BI-500  MUSKIZ A MALABRIGO (Por Sopuerta)  MUSKIZ (N-634)-MERKADILLO  20,120-28,240  8,31 
 V  BI-2701  BI-501  MUSKIZ A MALABRIGO (Por Sopuerta)  MERKADILLO-MALABRIGO (BI-630)  28,240-35,710  7,24 
 V  BI-2704  BI-3704  ASUA A PLENCIA  LA CADENA (BI-604)-PLENCIA (BI-2120)  8,000-24,295  13,79 
 V  BI-2713  BI-3751  LARRABETZU AL ALTO DE GEREKIZ  LARRABETZU (SUR)-BI-2121  12,180-24,140  11,265 
 V  BI-2731  BI-3731  LEIOA A UMBEGANA  LIMITE LEIOA-UMBEGANA (BI-2704)  15,900-18,070  2,11 
 V  BI-2757  BI-3757  GALLARTA A LA ARBOLEDA  VARIANTE DE GALLARTA  0,000-1,125  1,125 
 V  BI-2757   GALLARTA A LA ARBOLEDA  EL CAMPILLO-LA ARBOLEDA  2,825-6,770  3,99 
 V  BI-2794   ENLACE A8-LA ARENA  ENLACE A8-LA ARENA  3,050-24,768  1,718 

SARE HORIA-TOKI-SAREA  

 Sarea  Ezaugarri   Ezaugarri Izena  Bide-Zatia Kilometro tartea  Luzera Km-tan 
  Berria  Zaharra

 A  BI-3101  BI-V-1001  BAKIO A BERMEO  BAKIO-BERMEO  29,000-38,450  9,44 
 A  BI-3102  BI-V-1202  MUNGIA A ASTOREKA  PK 17+230-BI-2713  17,230-27,130  8,57 
 A  BI-3103  BI-V-1103  MUNGIA A BILLELA  MUNGIA-BI-2120  0,750-1,450  0,69 
 A  BI-3104  BI-V-1204  SOIETXE A GAMIZ  BI-2121-BI-3102 CEDIDA  20,170-21,930  1,76 
 A  BI-3105  BI-V-1105  GATIKA (Por Laukiz) A BUTROE  GATIKA-BI-634  18,490-24,030  4,75 
 A  BI-3108  BI-V-1008  ELORDUI-MARKAIDA (Mungia)  BI-631-MARKAIDA  18,050-21,170  3,06 
 A  BI-3111  BI-V-1111  ASTIENTZA (Maruri) A IGARTUA (Gatika)  BI-2120-BI-634  20,474-22,020  1,546 
 A  BI-3112  BI-V-1112  UMBEGANA A LAUKIZ  BI-2704-PK 16+440  13,990-16,440  2,45 
 A  BI-3117   ASTIENZA A PORTUMES  BI-2120-BI-3152  19,650-25,326  5,54 
 A  BI-3122  BI-2121  TRAVESIA DE MUNGIA  MUNGIA-BI-2121  16,480-16,928  0,448 
 A  BI-3123  BI-V-1203  SOIETXE A ALTAMIRA-S. KRISTOBAL  BI-2121-IKASTA  20,040-26,620  6,46 
 A  BI-3123   SOIETXE A ALTAMIRA-S. KRISTOBAL  IKASTA-BI-2235  26,620-34,930  8,116 
 A  BI-3124  BI-V-1024  LARRABASTERRA A CASARREINA  PK 20+440-BI-2704  20,440-23,300  2,86 
 A  BI-3131  BI-V-1201  ZABALONDO A LAUKARIZ (Mungia)  BI-4117 (CEDIDA)-BI-3715  14,000-16,040  1,9 
 A  BI-3148  BI-V-1148  IBAIZABAL A ANDRA-MARI (Morga)  BI-2121-BI-2713  27,510-32,800  5,28 
 A  BI-3151  BI-V-1051  PLENTZIA A GOIKOERROTA  Plentzia-BI-2153  26,000-29,760  3,08 
 A  BI-3152  BI-3151 ARMINTZA A BAKIO  ARMINTZA-BI-2101 CEDIDA  32,000-46,020  13,71 
 A  BI-3154 BI-V-1054  KRUTZETA A SAGASTIKOETXE (Gorliz)  PK 0+330-BI-2120  0,330-1,060  0,73 
 A  BI-3158  BI-V-1058  ACCESO A GORLIZ  PK 0+980-PK 1+340  0,980-1,340  0,36 
 A  BI-3174  BI-V-1004  RAMAL DE EMERANDO (Meñaka)  BI-2101-BI-631  20,790-22,510  1,65 
 A  BI-3213  BI-V-1213  ERRIGOITIOLEA A GERNIKA  BI-2121-CEMENTERIO DE GERNIKA  25,070-34,740  9,54 
 A  BI-3214  BI-V-1214  ALDAI A JAINKO (Arrieta)  BI-3213-JAINKO  25,610-27,380  1,77 
 A  BI-3222  BI-V-1322  DUDOLETAGANA A MARMIZ (Por Mendata)  BI-3332-BI-2224  31,340-44,250  11,65 
 A  BI-3223  BI-123  RAMAL DE LA BI-2238 A GAUTEGIZ DE ARTEAGA  ALTO EREÑO-GAUTEGUIZ DE ARTEAGA  37,940-39,720  1,69 
 A  BI-3224  BI-2224  GERNIKA A IBARTXU  BI-2238 CEDIDA-IBARTXU  33,350-41,130  7,05 
 A  BI-3231  BI-131  RAMAL DE BI-3332 A MUNITIBAR  ZUGASTIETA (BI-3332)-MUNITIBAR  25,440-37,580  12,2 
 A  BI-3234  BI-V-1234  GAUTEGUIZ DE ARTEAGA A IBARRANGUELUA (Por Laida)  BI-2238-BI-4236  37,920-50,660  12,6 
 A  BI-3238  BI-V-1238  BARRANGUELUA A ISPASTER  BI-2237-BI-2238  43,860-55,600  10,75 
 A  BI-3239  BI-V-1239  ARRIEDERRA A NATXITUA (Ea)  BI-2237-BI-3238  41,970-43,920  1,9 
 A  BI-3242  BI-V-1242  UARKA A EREÑO (Por Nabarniz)  UARKA (BI-2224)-PK 48+260 35,200-48,260  12,34 
 A  BI-3302  BI-V-1402  GOMEZEAGA (Por Mallabia) A ERMUA  BI-633 A LIMITE ERMUA  38,080-41,800  3,66 
 A  BI-3313  BI-V-1333  DONIBANE A SANTIAGO (Por Axpe)  DONIBANE-BI-4332  37,700-39,130  1,43 
 A  BI-3321  BI-V-1221  BERRIZ A ELORRIO  OLAKUETA-OZONTXUETA  35,050-40,250  5,05 
 A  BI-3331  BI-632  TRAVESIA DE ELORRIO  TRAVESIA DE ELORRIO  36,900-40,320  1,66 
 A  BI-3332  BI-132  ENLACE DE LA BI-635 A LA N-634  ZUGASTIETA-LA PILASTRA  25,120-37,530  12,05 
 A  BI-3334  N-634  TRAVESIA DE AMOREBIETA  TRAVESIA DE AMOREBIETA  92,830-93,260  0,43 
 A  BI-3338  BI-2238  ANTIGUA CARRETERA BI-2238 (LEKEITIO)  BI-2238-BI-3338 CEDIDA  51,840-53,040  1,52 
 A  BI-3340  BI-633  ANTIGUA CARRETERA BI-633 EN BERRIZ Y MALLABIA  BESOITABEITIA-ZENGOTITA-AUZOA  35,250-37,485  2,235 
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BIZKAIKO ERREPIDEEI BURUZKO MARTXOAREN 24KO 2/2011 FORU-ARAUA

 Sarea  Ezaugarri   Ezaugarri Izena  Bide-Zatia Kilometro tartea  Luzera Km-tan 
  Berria  Zaharra

 A  BI-3341  BI-V-1341  IURRETA A GEREDIAGA (Por Garai)  N-634-BI-633  28,670-39,480  10,35 
 A  BI-3342  BI-142  RAMAL DE BERRIZ A LA N-634  BI-3335 CEDIDA-AREITIO  34,730-38,570  3,85 
 A  BI-3438  BI-638  LEKEITIO A ONDARROA  LEKEITIO A ONDARROA  55,150-67,000  11,71 
 A  BI-3447  BI-V-1247  MUNITIBAR A OLETA  PK 38+510-OLETA  38,510-52,670  13,205 
 A  BI-3448  BI-V-1248  AULESTI A MARKINA-XEMEIN  BI-3447-BI-633  43,620-51,540  7,778 
 A  BI-3481  BI-V-1281  EA A SU L.M. (Por Bedarona)  BI-3238-BI-3238  49,300-53,410  3,94 
 A  BI-3511  C-6211  TRAVESIA DE OTXANDIO  TRAVESIA DE OTXANDIO  45,820-46,270  0,45 
 A  BI-3513  BI-V-5213  OROZKO A ARTEA  BERAZA-BI-3524  25,340-39,010  13,79 
 A  BI-3524  BI-V-5124  UGAO-MIRABALLES A ARTEA  C/S.BARTOLOME-PK 26+110  12,069-26,110  11,45 
 A  BI-3527  N-240  ANTIGUA CARRETERA N-240  PK 20+206 A PK 23+315  19,850-23,315  3,499 
 A  BI-3542  BI-V-1442  ZUBIZABAL A OTXANDIO  N-240-BI-623  40,300-45,110  4,79 
 A  BI-3601  BI-P-5001  COTARROS A LAS MUÑECAS (Sopuerta)  PK 30+000-L. P. CANTABRIA  30,000-33,275  3,275 
 A  BI-3602  BI-502  GÜEÑES A MALABRIGO (Por Zalla)  PK 24+920-RETOLA  24,920-27,480  2,57 
 A  BI-3611  BI-V-5011  EL CARRAL A LA HERBOSA (Sopuerta)  BI-2701-BI-630  30,600-35,440  4,89 
 A  BI-3614  BI-V-5014  SOPUERTA A TRASLAVIÑA  BI-2701-BI-630 28,760-36,020  7,09 
 A  BI-3621  BI-V-5101  GORDEXOLA A ZALLA  PK 19+840-BI-636  19,840-25,860  5,95 
 A  BI-3621   GORDEXOLA A ARANGUREN  VARIANTE FINAL EN ARANGUREN  25,860-26,527  0,667 
 A  BI-3622  BI-V-5022  AMBASAGUAS (Carranza) A LANESTOSA  CONCHA-N-629  54,220-66,140  11,94 
 A  BI-3629  BI-V-5029  CONCHA A ALTO DE TRETO (Por Presa)  BI-3622-BI-3622  54,470-61,920  7,43 
 A  BI-3631  BI-V-5031  GUEÑES A SOPUERTA  BI-3602 (CEDIDA)-BI-2701  20,650-34,100  13,32 
 A  BI-3632  BI-V-5032  UMARAN A EL ARENAO (Galdames)  BI-3631-BI-2701  24,730-32,460  7,205 
 A  BI-3634  BI-V-5034  SOGARAI A S.FRANCISCO (Galdames) BI-3631-BI-3632  0,000-0,360  0,36 
 A  BI-3636  BI-V-5036  ZALLA A IBARRAZUBI  P.K. 24,670-BI-6351  24,670-25,540  0,86 
 A  BI-3641  BI-P-5041  PADURA A MAIORGA  BI-636-L.T.H. ARABA  6,940-21,010  3,87 
 A  BI-3651  BI-636  ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA  KASTREXANA A ARBUIO  6,420-10,480  4,05 
 A  BI-3651  BI-636  ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA  ARBUIO-SODUPE  10,480-15,060  2,11 
 A  BI-3651  BI-636  ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA  SODUPE-ARTXUBE  17,000-17,935  0,945 
 A  BI-3651  BI-636  ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA  ARTXUBE-VARIANTE DE ZALLA  17,935-21,538  1,082 
 A  BI-3651  BI-636  ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA  VARIANTE EN ZALLA PARA CONEX. CON BI-3621  21,538-21,715  0,177 
 A  BI-3651  BI-636  ANTIGUA CARRETERA BI-636 BILBAO-REINOSA  ALLENDELAGUA A LA HERRERA  23,770-27,640  4,08 
 A  BI-3701  BI-V-5201  ARRIGORRIAGA A ARKOTXA (Por Zaratamo)  BI-625-BI-3720  8,250-13,830  5,59 
 A  BI-3702  BI-V-5202  ARRIGORRIAGA A ZARATAMO (Por Atxandio)  BI-3701-BI-3701  8,500-15,520  7,01 
 A  BI-3707  BI-V-1107  LOIU A DERIO  LOIU-DERIO  9,900-13,490  3,67 
 A  BI-3709  BI-V-1109  LARRAKOETXE A BOTEOLA (Loiu-Gatika) BI-3707-BI-3105  10,960-17,170  6,33 
 A  BI-3715  C-6313  GALBARRIATU A ZABALONDO (Por Derio)  GALBARRIATU-ALDEKONE  5,365-6,760  1,395 
 A  BI-3715  C-6313  GALBARRIATU A ZABALONDO (Por Derio)  ALDEKONE A ZABALONDO  10,890-11,750  1 
 A  BI-3715  BI-631  TRAVESIA DE MUNGIA  13+450 A PUENTE S/R.BUTRON  13,450-15,000  1,602 
 A  BI-3720  BI-520  RAMAL DE BI-625 A GALDAKAO  URBI (BI-625)-GALDAKAO(N-634)  6,510-8,650  2,09 
 A  BI-3723  BI-V-5123  ABUSU A ARRIGORRIAGA  ZAMAKOLA-LIMITE ARRIGORRIAGA  2,300-5,070  2,696 
 A  BI-3726  BI-V-1136  LEZAMA A GAZTELUMENDI  LEZAMA-GAZTELUMENDI  12,610-19,700  7,14 
 A  BI-3732  BI-V-1132  EGIRLETA/SANTO DOMINGO A EL GALLO (Galdakao)  BI-3741-N-634  3,480-16,117  12,813 
 A  BI-3733  BI-V-1023  BERANGO A EGUZKITZA  BERANGO-CANTERA EGUZKITZA  17,980-20,230  2,33 
 A  BI-3736  BI-636  BASURTO A SIETE CAMPAS  BASURTO (N-634)-ALTO DE KASTRESANA  2,530-4,920  2,35 
 A  BI-3737  BI-637  GOBELA A BERANGO  FADURA-OLLARETXE  15,310-16,195  0,946 
 A  BI-3737  BI-634  GOBELA A BERANGO  ROTONDA ORMAZA-BERANGO  17,000-19,260  1,12 
 A  BI-3739  C-639  SESTAO A PORTUGALETE  BI-3739 CEDIDA-BI-3791  12,640-12,850  0,195 
 A  BI-3740  N-639  ANTIGUO ACCESO AL PUERTO POR ZIERBENA  N-639-LIMITE ABANTO ZIERBENA  22,870-23,470  0,636 
 A  BI-3741  BI-V-1041  ENEKURI A EGIRLETA/SANTO DOMINGO (Bilbao)  BI-604-BI-631  5,200-10,890  5,764 
 A  BI-3742  BI-V-5042  ZORROTZA A KASTRESANA (Bilbao)  N-634 CEDIDA-BI-636  5,140-7,800  2,61 
 A  BI-3746  BI-V-1046  UGARTE A SESTAO (Por Galindo)  N-634-BI-628  10,070-11,790  1,72 
 A  BI-3747  BI-V-1047  TRAPAGA A URIOSTE (Por Galindo)  N-634-LIMITE ORTUELLA  10,880-13,730  2,885 
 A  BI-3748  BI-V-1048  VALLE TRAPAGA/TRAPAGARAN A BALLONTI  LIMITE TRAPAGA-BI-3749  0,487-0,727  0,24 
 A  BI-3749  BI-V-1049  PORTUGALETE A ORTUELLA  BI-3749 CEDIDA-URIOSTE  13,920-14,840  0,91 
 A  BI-3750  BI-631  BEGOÑA A MONTE ABRIL  BEGOÑA A MONTE ABRIL  2,040-3,040  1 
 A  BI-3752  BI-V-1042  RAMAL AL CASINO DE ARTXANDA (Bil.)  BI-3741-EXPLANADA  0,000-0,330  0,33 
 A  BI-3755  BI-V-5045  VALLE TRAPAGA/TRAPAGARAN A LA ARBOLEDA  BI-3755 CEDIDA-LA ARBOLEDA (EXC. LA REINETA)  13,100-20,075  6,654 
 A  BI-3784  BI-V-1184  ACCESO A LA GRANJA DE DERIO  BI-737 CEDIDA-BI-3784 CEDIDA 0,000-0,335  0,335 
 A  BI-3791  BI-V-1091  PORTUGALETE A NOCEDAL  BI-3739-N-634  12,830-17,000  2,225 
 A  BI-3794  BI-V-1094  MUSKIZ A ZIERBENA  N-634-LA ARENA  20,470-24,200  2,876 
 A  BI-3795  BI-V-1095  SAN JULIAN A COBARON  BI-3796-EL COBARON  22,690-27,420  4,52 
 A  BI-3796  BI-V-1096  LAVALLE A SAN JULIAN DE MUSKIZ  BI-3794-BI-3795  0,000-0,270  0,27 
 A  BI-3931  BI-V-5131  ORDUÑA A IZORIA LA ANTIGUA-L.P. ARABA  40,370-48,820  8,45 
 A  BI-3941  BI-V-1441  OTXANDIO A KRUZETA  BI-623-L.P. ARABA  46,940-48,910  2 
 A  BI-3942   OTXANDIO A BI-3941  OTXANDIO A BI-3941  46,940-47,330  0,4 
 A  BI-3950  BI-V-1302  EIBAR A ETXEBARRIA  BI-3950 CEDIDA-L.P. GIPUZKOA  53,850-56,740  2,8 
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 Sarea  Ezaugarri   Ezaugarri Izena  Bide-Zatia Kilometro tartea  Luzera Km-tan 
  Berria  Zaharra

 A  BI-4104  BI-V-1104  RAMAL A BIRLOKOERROTA (Mungia)  BI-2120-MOLINO  0,000-0,950  0,95 
 A  BI-4105  BI-V-1205  LARRAURI A BELAKO  BI-631-BI-2121  19,530-23,601  4,083 
 A  BI-4118  BI-V-1218  FRUNIZ A GANBE (Por Botiola)  BI-2121 CEDIDA-ESCUELAS  22,160-26,050  3,89 
 A  BI-4137  BI-V-1137  GEREKIZ A ESKERIKA (Morga)  BI-2713-ESKERIKA  28,870-31,840  3 
 A  BI-4155  BI-V-1055  TXATXARRO A SARATXAGA (Gorliz)  BI-3154-SARATXAGA  0,000-0,700  0,7 
 A  BI-4203  BI-V-1003  RAMAL A MATXITXAKO (Bermeo)  BI-3101-FARO MATXITXAKO  35,300-37,750  2,52 
 A  BI-4207  BI-V-1207  ACCESO A LA EMISORA TVE (Sollube)  BI-631-ESTACION TV  28,010-32,560  4,54 
 A  BI-4209  BI-V-1209  BERMEO A ARTIKA  BI-4209 CEDIDA-MOLINO  34,250-36,250  1,98 
 A  BI-4211  BI-V-1211  ERRIGOITI A SAN LORENZO  BI-3213-BI-4212 CEDIDA  29,260-30,880  1,62 
 A  BI-4215  BI-V-1215  GERNIKA A LUMO  GERNIKA-LUMO  32,620-34,135  1,635 
 A  BI-4221  BI-V-1321  GOMEZTEGI A IBARRURI (Muxika)  BI-3332-IBARRURI  26,780-27,790  1,01 
 A  BI-4223  BI-V-1323  RRUETA A MAUMA (Ibarruri-Muxika)  BI-3222-MAUMA  33,510-36,550  3,04 
 A  BI-4235  BI-635  ANTIGUA CARRETERA DE ACCESO A BERMEO DESDE MUNDAKA ENTRADA AL PUERTO EN LA ANTIGUA CARRETERA 49,840-50,050  0,27 
 A  BI-4236  BI-V-1236  BARRANGUELUA A AKORDA  BI-3234-AKORDA  50,670-53,140  2,48 
 A  BI-4244  BI-V-1244  KORTEZUBI A BASONDO (Gernika)  BI-2238-BASONDO  36,040-38,530  2,54 
 A  BI-4251  BI-V-1151  ZIRITZA A GOROZIKA (Muxika)  BI-635-GOROZIKA  24,490-25,800  1,31 
 A  BI-4283  BI-V-1283  IBINAGA A ELANTXOBE  BI-2237-ELANTXOBE  44,100-45,130  1,03 
 A  BI-4332  BI-V-1332  ATXONDO A ARRAZOLA  BI-4332 CEDIDA-ANTIGUO F.C.  36,320-40,550  4,19 
 A  BI-4337  BI-V-1337  EUBA A BERNAGOITIA (Amorebieta-Etxano)  N-634-BERNAGOITIA 23,070-26,760  3,69 
 A  BI-4342  BI-V-1142  SAN PEDRO A BOROA (Amorebieta-Etxano)  BI-3334-BOROA  17,150-18,670  1,4 
 A  BI-4343  BI-V-1143  AMOREBIETA A ALDANA  BI-4343 CEDIDA-ALDANA GOIKOA  20,600-24,780  4,16 
 A  BI-4344  BI-V-1144  RAMAL DE AURTENENGOA (Amorebieta-Etxano)  BI-4343-AURTEMENGOA  0,000-0,400  0,4 
 A  BI-4346  BI-V-1146  RAMAL DE ANTXIA (Amorebieta-Etxano)  BI-4343-ANTXIA  0,000-0,300  0,3 
 A  BI-4401  BI-V-1301  BOLIBAR A COLEGIATA DE ZIORTZA  BI-2224-COLEGIATA  52,530-54,410  1,89 
 A  BI-4403  BI-V-1303  URBERUAGA A LARRUSKAIN (Markina)  BI-633-LARRUSKAIN  53,570-59,210 5,6 
 A  BI-4404  BI-V-1304  MARKINA-XEMEIN A ITURRETA BI-2636 CEDIDA-LASARTE  50,680-55,610  4,91 
 A  BI-4406  BI-V-1306  ZULUETA A AMOROTO  BI-2405-ENTRADA AMOROTO  63,030-64,900  1,88 
 A  BI-4449  BI-V-1249  INSUNTZA A MENDEXA  BI-3438-MENDEXA  55,240-57,300  2,06 
 A  BI-4482  BI-V-1282  BEDAROA A PUNTA DE EA  BI-3481-PUNTA DE EA  51,400-52,710  1,31 
 A  BI-4501 BI-V-5221  ZEANURI A IPIÑABURU  ZEANURI-IPIÑABURU  31,240-36,850  5,6 
 A  BI-4511  BI-V-5211  RAMAL DE MURUETA (Orozko)  BI-2522-MURUETA  21,800-22,530  0,72 
 A  BI-4512  BI-V-5212  OROZKO A ELEXALDE  ANTIGUA BI-3522-IGLESIA  24,680-25,460  0,78 
 A  BI-4514  BI-V-5214  IBARRA A URIGOITI (Orozko)  BI-3513-URIGOITI  29,240-33,170  3,85 
 A  BI-4516  BI-V-5126  ISLA A ARACALDO  BI-625-BI-4516 CEDIDA  18,040-18,590  0,55 
 A  BI-4521 BI-V-5121  UGAO-MIRABALLES A ZOLLO  BI-625-ZOLLOURRUTI  12,580-16,470  3,93 
 A  BI-4522  BI-V-5222  RAMAL DE IPIÑA (Zeanuri)  BI-4501-IPIÑA  36,520-37,150  0,63 
 A  BI-4523  BI-V-5223  ZEANURI A OTZERIMENDI  ANTIGUA N-240-ERMITA  30,850-34,670  3,71 
 A  BI-4531  BI-V-5231  GEZALA A IGORREBASO (Igorre)  IGORRE-IGORREBASO  21,090-23,620  2,468 
 A  BI-4532  BI-V-5132  RAMAL DE LENDOÑO DE ARRIBA (Orduña)  BI-3931-LENDOÑO DE ARRIBA  42,540-45,180  2,64 
 A  BI-4533  BI-V-5133  RAMAL DE MENDEIKA (Orduña)  BI-3931-MENDEIKA 45,480-46,860  1,38 
 A  BI-4534  BI-V-5134  ORDUÑA A ZEDELIKA  BI-3931 CEDIDA-ZEDELIKA  40,040-42,160  2,11 
 A  BI-4543  BI-V-1443  ZELAIETA A GORDOBIL (Otxandio)  BI-3542-GORDOBIL  44,280-45,750  1,47 
 A  BI-4544  BI-V-1444  RAMAL A MEKOLETA (Otxandio)  BI-4543-MEKOLETA  0,000-0,150  0,15 
 A  BI-4545  BI-V-1445  DIMA A OBA  SAN BALENTIN-OBA  26,150-30,800  4,52 
 A  BI-4546  BI-V-1446  SANTIAGO A ARTAUN (Dima)  BI-4545-ARTAUN  26,570-29,600  3,12 
 A  BI-4549  BI-V-1449  IBARRA A BALTZOLA  BI-4545 CEDIDA-BALTZOLA  25,720-29,690  3,96 
 A  BI-4602  BI-V-5002  OLLA A MONTELLANO (Galdames)  BI-2701-CAMINOS MUNICIPALES  24,480-26,750  2,25 
 A  BI-4612  BI-V-5012  RAMAL DE AVELLANEDA (Sopuerta)  BI-2701-CASA JUNTAS  0,000-0,140  0,14 
 A  BI-4613  BI-V-5013  TRASLAVIÑA A SANTA CRUZ (Arcentales) BI-630-SANTA CRUZ  33,960-38,760  4,74 
 A  BI-4615  BI-V-5015  LABARRIETA A ALEN (Sopuerta)  BI-3614-CAMINO FORESTAL  32,940-38,130  5,11 
 A  BI-4618  BI-V-5018  TRUCIOS A CUETO  BI-2617 CEDIDA-CUETO  42,440-43,990  1,56 
 A  BI-4619 BI-V-5019  ESPINAL A ESTACION VILLAVERDE DE TRUCIOS  BI-630-ESTACION F.C.  0,000-0,330  0,33 
 A  BI-4623 BI-V-5023  AMBASAGUAS A MATIENZO (Carranza)  BI-3622 CEDIDA-MATIENZO  52,680-55,400  2,71 
 A  BI-4625  BI-V-5025  CONCHA A LANZASAGUDAS (Carranza)  LA TEJERA-LANZASAGUDAS  54,870-60,410  5,58 
 A  BI-4626  BI-V-5026  EL CUADRO A BERNALES (Carranza)  BI-4625-BERNALES  6,750-60,160  3,45 
 A  BI-4627  BI-V-5027  LA TEJERA A PANDO (Carranza)  BI-4625-PANDO  54,950-58,450  3,45 
 A  BI-4671  BI-V-5071  PONTARRON A BUEN SUCESO (Carranza)  I-630-MONUMENTO  46,580-47,330  0,75 
 A  BI-4672  BI-V-5072  CONCHA A ALDEACUEVA (Carranza)  BI-4625 CEDIDA-ALDEACUEVA  54,710-59,530  4,81 
 A  BI-4675  BI-V-5075  CULEBRERA A PAULES (Carranza)  BI-630-PAULES  51,690-55,230  3,52 
 A  BI-4678  BI-V-5078  RIOSECO A SANTECILLA (Carranza)  BI-630-SANTECILLA 54,610-58,060  3,4 
 A  BI-4679  BI-V-5079  RAMAL A RANERO  BI-4678-RANERO  56,130-58,250  2,13 
 A  BI-4703  BI-V-5203  RAMAL DE BURBUSTU (Zaratamo)  BI-3702-BURBUSTU  9,150-10,390  1,24 
 A  BI-4735  BI-V-1135  RAMAL AL SANATORIO DE SANTA MARINA  BI-631-SANATORIO  3,250-5,470  2,22 
 A  BI-4736  BI-V-1036  RAMAL A PLAIABARRI (Lutxana)  BI-735-PLAIABARRI  0,000-0,150  0,15 
 A  BI-4906  BI-V-5322  RAMAL DE DELIKA  BI-2625-L.P. ARABA  0,000-0,770 0,77 
 A  BI-4907  BI-V-5323  RAMAL A ARTOMAÑA BI-2521-L.P. ARABA  36,910-37,270  0,36
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