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BIDE EDO LEKU PUBLIKOAK KOMERTZIALA EZ DEN 
PUBLIZITATEAREKIN ERABILTZEARI BURUZKO ORDENANTZA. 

 
 
1. Artikulua. 
 
Ordenantza honek, partikularren udalerriko bide edo leku publikoen erabilera erregulatzen du, 
helburu komertzial edo sustapen ekonomikora bideratuta ez dauden publizitate 
bitartekoetaz baliatzen direnerako, bide edo leku publikoen erabilera publikotik sortzen 
zifren eskubide desberdinak elkarrekin konpatible egiteko, kontuan izanik gainera Udal 
Administrazio honen zeregina dela aipatutako bideak eta Lekuak egoera onean gordetzea. 
 
2. Artikulua. 
 
Orohar bide edo leku publikoen erabilera dago hauek materialki publizitate bitartekoekin 
okupatzen direnean edo lortu nahi den publizitate helburuz betetzeko bide edo leku publiko 
munizipalen existitzeaz baliatzen direnean. 
 
3. Artikulua. 
 
1.— 2. artikuluak adierazten duen erabilerak edonola Alkategoaren baimena beharko du, eta 
honek ez du baimenik emango artikulu honetako 2. atalak aipatzen duen ahalmenaz Plenoa 
baliaturik, erabileratik ondorioztatzen diren baldintzak betetzen diren arte. 
Eskaera idatziz. 
Udal ondasun eta instalazioetan erabilera zuzenaz erantzuteko garantiaren depositua, 
balegokio eta baimena eman zaienean udal ondasunak zeuden egoeran berriro uzten direnaren 
garantia. 
Prezio publiko kontzeptuan dagozkien kantitateen ordaina. 
2.— Korporazio Plenoak beste neurri batzuk erabaki ahal izango ditu, aurrekoetaz gain, 
osagarri edo berauek garatzeko eran. 
3.— Ondasunen erabilera amaitu ondoren, baimena eman den unean zeuden egoeran 
utzi beharko dira. 
 
4.Artikulua. 
 
Edonola, baimenak, azalpenaren iraupena eta ordenantza honetan jasotakoaren ildotik 
Alkategoak egokitzat jo ditzakeen beste zehaztasun edo baldintza batzuk finkatuko ditu. 
 
5. Artikulua. 
 
Erabilera udal ondasunak materialki publizitate bitartekoekin okupatzea denean, Udalak 
elementuak ezartzea edo espazioak mugatzea erabaki dezake, beren erabilera interes 
lehiakideak errespetatuz egin dadila aginduz. 
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PINTADETAZ 
 
6. Artikulua.- 
 
Ordenantza honen ondorioetarako «pintadaz» ulertuko da, edozein pintatze teknika bidez 
harresi, orina, espaloi, galtzada edo hauen edozein estruktura elementuan egiten diren 
eskuzko inskripzioak. 
Pintadak egitea debekatua geratzen da. 
Edozein kasutan, baimena eskatzean, 3. artikuluaren arabera bete beharreko beste 
baldintza betetzearen kalterik gabe, aginduzko izaerarekin higiezinaren jabegoaren 
adostasuna frogatzen duen dokumentazioaz lagundurik joango da. 
 
7. Artikulua. 
 
Udal zerbitzuek berehala borratuko dituzte pintadak, ordainketa egin dituztenen esku 
geratuko delarik eta 13. eta 14 artikuluekin adostasunean dagozkien arduren galerarik gabe. 
 
 
KARTEL ETA PANKARTEN EZARKETAZ 
 
8. Artikulua. 
 
Ordenantza honen arabera kartel eta pankartaz ondorengoa ulertuko da: 
Kartelak: Gorputz gutxiko paper edo beste material batean inprimatu edo pintatutako 
iragarkiak, beraien formatua edozein delarik ere, eta azalera baten gainean ezarri 
daitezkeenak. 
Pankartak: Tamaina handiko publizitate iragarkiak, okasionalki bide publikoan kokatuak 
edo estruktura elementu bati, atxikiak. 
 
9. Artikulua. 
Udalerriko edozein estruktura elementutan, hala nola higiezinetan, harresi, zubi, horma, 
hesi, hesihorma, espaloi, udal higiezin elementuetan eta antzekoetan kartelak eta 
itsaskiak ezartzea eta itsastea debekatuta geratzen da. 
Hauteskunde politikoen garaian kartelak eta itsaskiak ezartzeari dagokionez akordio 
bereziak hartuko dira. 
 
10. Artikulua. 
1.— Ondorengo kasuetan bakarrik baimenduko da bide publikoan pankartak jartzea: 
Hauteskunde politikoen garaian. 
Herri edo tradiziozko jaietan. 
Alkategoak espresuki adierazten dituen egoeretan. 
Pankartak, baimen eskarian adierazten den propaganda bakarrik egin ahal izango da, 
beste edonolako publizitaterik ezin sartuko delarik. 
Pankartak ezartzeko baimen eskariak, 3. artikuluaren arabera eska daitezkeenetaz gain, 
ondorengo baldintzak ere bete beharko ditu. 
Pankartaren edukia eta neurria. 
Zein lekutan ezarri nahi den. 
Zenbat denborarako ezarri nahi den. 
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11. Artikulua. 
Ezartzeko gutxieneko goiera, punturik baxuenetik neurtuta, bost metrokoa izango da 
pankartak galtzada gurutzatzen duenean, eta hiru metrokoa espaloi, paseo eta oinezkoen 
beste lekuetan. 
Farola edo bide publikoko bete estruktura elementu batzuei lotutako pankartak, farola edo 
elementuko puntu bakar batean lotuko dira. 
Zuhaitz eta antzeko elementuetatik pankartak eskegitzea debekatu egiten da. 
 
 
12. Artikulua. 
 
Kartelak eta pankartak, erabilera amaitu eta hurrengo egunean erretiratuko dituzte 
interesatuek, eta egiten ez badute hauek, udal zerbitzuek kenduko dituzte, burutze 
subsidiarioan, eta beraz, gastuak ezarri dituztenen esku geratzen direlarik. 
INFRAKZIOETAZ 
 
 
13. Artikulua. 
3. artikuluko 3. puntuarekin adostasunean ondorioztatzen denaren kalterik gabe, aurreko 
artikuluetan agindutakoa ez bada betetzen dagokion zigor espedienteari ekingo zaio 
indarrean dagoen Administrazio Prozeduraren Legeko VI Tituluko 2. Kapituluan ezarritako 
prozedurarekin adostasunean, gainera kartelak berehala erretiratuko direlarik. 
 
 
14. Artikulua. 
Infrakzioen arduradunak hauen egileak izango dira, eta subsidiarioki, berauen bultzatzaileak. 


