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KANPALDIAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA 
 

Gero eta gehiago dira herri honetara datozenak sasoikako lanak egitera 
edo, besterik gabe, kanpaldiak egitera. Hori dela eta, udalaren eta 
Administrazio Batzarren lurretan kanpatzen duten karabanak, furgonetak edo 
kanpadendak ere gehitu egin dira neurririk gabe azken denboraldi honetan eta 
horrek segurtasun eta higiene arazoak sortu ditu. Beraz, egoera hau arautu 
beharra dago. 

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 1985eko apirilaren 2ko 
Legearen 49. eta 84. artikuluek eta apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako 
Errege Dekretuaren 55. artikuluak emandako ahalmenez baliatuz, Udal honek 
bere lurretan egingo diren kanpaldiak arautzen ditu. 

 
1. artikulua.- Kanpaldiak debekatzea. 
 
Guztiz debekatuta dago udalerrrian dauden Udalaren eta Administrazio 

Batzarren jabego publikoko edo ondarezko lurretan karabanarik, furgonetarik, 
ibilgailurik, kanpadendarik edo bestelakorik kanpatzea. Horretaz gain, honako 
arauetan xedatutakoa ere aplikatuko da: ekainaren 25eko 170/85 Dekretua; 
1994ko Turismo Antolamenduaren Legea; Decreto 41/81 Dekretua; 89ko 
uztailaren 27ko Dekretuaren bidez eta erregulazioa aparte eginaz aldatutakoa. 

 
2. artikulua.- Kanpaldien iraupena. 
 
Debekua errespetatu gabe egindako kanpaldiak Ertzaintzari jakinaraziko 

zaizkio, hark kendu ditzan. 
 
3. artikulua.- Finka partikularretako kanpaldiak. 
 
Jabego pribatuko lurretan kanpaldiak egiteko, 1. artikuluan xedatzen 

dena betetzeaz gain, lur horien jabeen baimena beharko da aldez aurretik, eta 
kanpaldiei buruzko araudiak dioena ere errespetatuko da. Osterantzean, lurren 
jabeak eskumena duen aginteari gertatu dena jakinaraziko dio. Udalak, 
gainera, beste ekintza batzu hasi ahal izango ditu. 

 
4. artikulua.- Zigorrak. 
 
Debekatutako lekuetan kanpatzeagatik 150 euroko isuna jarriko da 

ibilgailu, atoi, karabana edo kanpadenda bakoitzeko. Zigor hori Alkateak jarriko 
du. 

 
5. artikulua.- Indarrean sartzea eta indargabetzea. 
 
Behin betiko onartu eta Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI 

OFIZIALean osorik argitaratu ostean sartuko da indarrean ordenantza hau, 
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apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluak aipatzen duen epea igaro eta 
gero. Indarrean jarraituko du berariz aldatu edo indargabetu arte. 


