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HONAKO HAU 2016-EKO AZAROAN ARGITARATU 
ZEN, ETA BERE EDUKIA ORDUAN INDARREAN ZEGOEN 
ARAUDIAN DAGO OINARRITUTA.

“Gida hau Irisgarritasun Baldintzei 
buruzko Arau Teknikoak onartzen 
dituen Dekretuaren (apirilaren 
11ko 68/2000) II. Eranskina da, 
“Hiri Inguruneko Irisgarritasun 
Baldintza Teknikoak” izenekoa. 
Gida argitaratzea erabaki dugu, gai 
horri buruzko kontsulta ugari egiten 
dituzuelako, eta herritarrek jakin nahi 
dutelako nola diseinatu behar den 
hiri-ingurunea irisgarria izan dadin; oi-
nezkoentzako ibilbideak, bide-zoruak, 
parkeak, lorategiak, plazak, arrapa-
lak, igogailuak, eskubandak, aparka-
lekuak, komunak, bai eta hiri-altzari 
guztiak ere”.
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HIRI-INGURUNEKO IRISGARRITASUN-BALDINTZA 
TEKNIKOAK
1. ARTIKULUA.– XEDEA

1.1.– Eranskin honen xedea, hiri-ingurunearen eta bereziki espa-
zio publiko eta ekipamendu komunitarioen irisgarritasun 
baldintza teknikoak arautzea da, era honetan pertsonen 
erabilera eta gozamena berma dadin, Irisgarritasuna Sus-
tatzen duen abenduaren 4ko 20/1997 Legearen 1. artiku-
luan adierazi bezala hain zuzen ere.

1.2.– Irisgarritasuna Sustatzen duen abenduaren 4ko 20/1997 Le-
gearen 3.1.a) artikuluan aipatutako espazio publikoek, ur-
banizazio-elementuek eta hiri-altzariek, pertsona guztiek 
autonomiaz erabili ahal izateko aukera eman beharko 
dute, Eranskin honetan xedatutakoari jarraiki.

2. ARTIKULUA.– APLIKAZIO-ESPARRUA
Eranskin honetan bildutako arauak nahitaez bete beha-
rrekoak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoaren espa-
rruan, planoak diseinatzean, plangintza-tresnen zehazpe-
nak idaztean, urbanizazio-proiektuak idatzi eta burutzean 
eta hirialtzariak diseinatu, beren ezaugarriak zehaztu eta 
ipintzean.

3. ARTIKULUA.– URBANIZAZIO-ELEMENTUAK
3.1.– Definizioa

Urbanizazio-elementutzat urbanizazio-obretako edozein 
osagai hartzen da, hots, zolaketa, uraren hornikuntza 
eta banaketa, saneamendua eta estolderia, energia elek-
trikoaren banaketa, gasa, telefonia eta telematika, argite-
ria publikoa, lorategiak eta hirigintza-plangintza garatzeko 
tresnen aginduak gauzatzen dituzten beste guztiak.

3.2.– Oinezkoentzako ibilbideak

1.– Oinezkoen pasaerara edo oinezkoen eta ibilgailuen pa-
saera mistora destinatutako erabilera komunitarioko ibilbi-
de publiko edo pribatuen trazadura eta diseinua irisgarrita-
suna bermatzeko moduan egingo da.

2.– Diseinuaren eta trazaduraren zehazpen teknikoak on-
dokoak izango dira:

– Oztoporik gabeko gutxieneko igarotze-zabalera 2,00 
m-koa izango da, hektarea bakoitzeko 12 etxebizitzako 
dentsitatea edo txikiagoa duten etxebizitzen urbaniza-
zioetan izan ezik. Hauetan zabalera hori 1,50 m-ra mu-
rriztu ahal izango da, betiere oztoporik gabeko 1,80 x 
1,80 m-ko karratu bat egitea ahalbidetuko duten elkar-
tzeko eta biratzeko azalerak instalatzen badira (beren ar-
teko gehieneko distantzia 20 m-koa izanik) eta elkarren 
begi-bistan badaude.

– Ibilbidearen edozein puntutan, igarotze-altuera librea 
2,20 m-koa izango da gutxienez.
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– Luzetarako aldapa %6koa edo txikiagoa izango da.

– Zeharkako aldapa %2koa izango da gehienez; %1,5ekoa 
gomendatzen da.

– Espaloien kasuan, zintarrien gehieneko altuera 12 cm-koa 
izango da eta 1 cm-ko gehieneko erradioko harri biribil-
dukoa edota 2 cm-ko alakatua izatea gomendatzen da.

3.– Salbuespen gisa, oinezkoentzako ibilbideen eraikun-
tzan eremuari lotutako hirigintza-araudiarekiko edo sekto-
rialarekiko kontraesanak agertzen direnean edota arestian 
adierazitako zehazpen guztiak lurraren topografia dela 
eta gauzatzeko zailak direnean, irisgarritasuna hobekien 
bermatuko duten neurriak hartuko dira. Kasu hauetan, 
hartutako irtenbidea justifikatu egin beharko da lizentzia 
eman aurreko udal-zerbitzuen txosten batean. Irisgarrita-
sunerako Euskal Kontseilua jakinaren gainean egon dadin, 
espediente horiek helaraziko zaizkio. (Ikus 1. irudia).

3.3.– Zoladurak

1.– Oinezkoentzako ibilbideetako zoladura gogorrak irris-
takaitzak izango dira, piezen arteko irtenunerik gabe. Zo-
ladura bigunak berriz, gurpil-aulkiak, makilak eta abar ez 
mugitzeko eta ez hondoratzeko bezain trinkoak izango 
dira. Ezaugarri horiek Lurralde Antolamendu, Etxebizitza 
eta Ingurugiro sailburuaren Aginduz definituko dira.

2.– Eskailera, arrapala, lur azpiko pasagune, metroko sarbi-
de eta abarren kasuan, desnibelak, sakonuneak eta kota-al-
daketak seinaleztatzeko, sarbideeta helduera-alde guztie-
tan 1 m-ko edo gehiagoko zabalera —baldosaren edo 
erabili beharreko materialaren moduluaren arabera— izan-
go duten seinaleztapen-marrak ipiniko dira. Seinaleztapen-
marra horietan zoladurak ehundura eta kolorazio desber-

1. Irudia
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dina izango du (inguruko gainerako zoladurarekin ondo 
kontrastatuta) eta, horrela, informazioa eta abisua ema-
teko funtzio bikoitza beteko du. Bidearen noranzkoarekin 
elkarzut geratuko dira eta oinezkoentzako ibilbide osoa 
hartuko dute, komunikaziorako irisgarritasunari buruzko 
IV. Eranskinean adierazitakoari jarraiki.

3.– Oinezkoentzako ibilbide baten diseinuan irtenune edo 
kolore desberdineko zoladurak jartzen direnean, diseinu 
horretarako jarraibide orokor gisa ondokoak hartuko dira:

1.a Oinezkoentzako ibilbidearen zatirik handiena barne 
hartuko duen zoladura bat nagusi moduan uztea.

2.a Zoladuraren gainerakoa ibilbidearen ardatzean uz-
tea, ikusteko arazoak dituzten pertsonak zuzentzeko eta 
orientatzeko gida moduan baliagarria izan dadin.

4.– Oinezkoentzako ibilbide eta pasaguneetan kokatutako 
burdinsareak eta erregistroak inguruko zoladurarekin ber-
dinduta egongo dira eta material irristakaitzekoak izango 
dira (bai eta bustita daudenean ere). Gainera, makilak edo 
gurpil-aulkiak erabiltzen dituzten pertsonak bertan ez be-
haztopatzeko moduan egingo dira, koadrikulatuak izango 
dira eta 1 x 1 cm-ko gehieneko irekidura izango dute oi-
nezkoentzako ibilbidearen gutxieneko zabaleran badaude 
eta 2,5 x 2,5 cmkoa zabalera horretan ez badaude. (Ikus 2 
eta 3. irudia).

2. Irudia
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5.– Oinezkoentzako ibilbide hauetan kokatuta dauden zu-
haitzen txorkoa inguruko zoladurarekin berdindutako ele-
mentuekin estaliko da. Elementu hauek lasaierarik gabe 
ipiniko dira, pertsonak edo ibilgailuak gainetik igarotzea-
ren eraginez ez deformatzeko moduan. Burdinsare-itxitu-
rarik izanez gero, aurreko paragrafokoak bezalakoak izan-
go dira.

3.4.– Ibilgailuentzako ibiak.

1.– Zeharkatzen dituzten oinezkoentzako ibilbideak, arau 
hauetan (3.2 atalean) onartutakoak baino luzetarako eta 
zeharkako aldapa handiagorik ez izateko moduan diseina-
tuko dira.

2.– Galtzadatik aparkaleku edo garajera dagoen distantzia-
ren edota bien arteko desnibelaren ondorioz adierazitako 
moduan diseinatu ezin badira, 1,50 m-ko gutxieneko es-
paloi-zabalera bat geratzeko moduan (eranskin honen 3.2 
atalean onartutako aldapekin) formalizatuko dira.

3.– Espaloia 1,50 m-koa izanik ibia egin ezin bada, zintarria 
beheratu egingo da. (Ikus 4. eta 5. irudiak).

3.5.– Oinezkoentzako pasaguneak.

1.– Pertsonak igarotzeko erreserbatutako galtzadetako es-
pazioei deituko diegu oinezkoentzako pasagune.

2.– Oinezkoentzako ibilbidean pasagune hauek «seinalezta-
pen-marra» bidez seinaleztatuko dira. Marra horrek 1 m-ko 
edo gehiagoko zabalera izango du erabili beharreko baldo-
sa edo zoladuraren tamainaren araberaeta oinezkoentzako 
pasagunearen ardatzean ipiniko da.

3.– Pasagunea bertikalki (argizko seinalea), horizontalki 
(soinu-bandak) edo kolore bidez (banda txuri eta gorriak) 
seinaleztatzea gomendatzen da, gurutzagune arriskutsuko 
pasaguneetan eta/edo pasagune altuetan batez ere.

3. Irudia
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4.– Oinezkoentzako ibilbide edo espaloien eta galtzadaren 
artean desnibela dagoenean, ondoko ezaugarriak izango 
dituzten oinezkoentzako ibiak jarriko dira:

1.a Gehienez ere %8 eta %1,5ekoak izango diren luze-
tarako eta zeharkako aldapak -hurrenez hurrenizango 
dituzten plano inklinatuen bidez formalizatuko dira. Ho-
rrela, ibiak eraginpean hartu gabeko 1,50 m-ko espaloi-
zabalera bat geratuko da gutxienez.

2.a Beren zabalera, galtzadaren kotan, oinezkoentzako 
pasagunearena izango da gutxienez.

 3.a Oinezkoentzako ibi osoaren zoladura, bere perimetro 
osoan metro bat zabaldua, seinaleztapen-marraren ber-
dina izango da komunikaziorako irisgarritasunari buruzko 
IV. Eranskinean adierazitakoari jarraiki.

5.– Ahal den guztietan, oinezkoa zirkulaziorako erreira hur-
bilduko duten oinezkoentzako ibiak egingo dira. Horrela, 
ibia aparkatzeko eremua hartuta egingo da, ibilgailuen 
zirkulazioa kaltetu gabe. Ibi hauek bereziki egokiak dira 
kaleen gurutzaguneetan egiteko.

6.– Aurreko ezaugarriak izango dituen ibi bat formalizatze-
ko behar adinako espaziorik ez duten espaloi estuetan, es-
paloia galtzadaren kotara beheratuko da oinezkoentzako 
pasagunearen zabalera osoan (kota hori galtzadak eta zin-
tarriak topo egiten dutenekoa izanik) espaloiaren luzeta-
rako plano inklinatuen bidez. Luzetarako aldapa gehienez 
ere %8koa izango da eta zeharkakoa berriz, %1,5ekoa.

5. Irudia

4. Irudia
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6. Irudia

7. Irudia

8. Irudia
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7.– Nolanahi ere, oinezkoentzako ibilbidetik galtzadara 
igarotzea errazteaz gain zirkulazioaren abiadura murriztu 
nahi bada, galtzadaren kota espaloiaren kotaraino igo ahal 
izango da oinezkoentzako pasaguneen zabalera osoan. Era 
berean, uren hustuketa eta ikusmenurritasuna duten pertso-
nei galtzadaren hasiera ezagutzea ahalbidetuko dien ehun-
dura-bereizketa modu egoki batean ebatziko dira.

8.– Desnibelik ez dagoenean, pasagunea ibilgailuek ez 
aparkatzeko moduan egingo da.

9.– Oinezkoek pasagunean egin beharreko tartean ibilgai-
luentzako galtzaden erdiko irlatxo bat zeharkatu behar 
bada, irlatxo hau galtzaden maila berean egongo da (oi-
nezkoentzako pasagunearen zabalera berdinarekin) eta 
bere zoladura ibiarena bezalakoa izango da.

10.– Irlatxoa bi noranzko eta hiru errei edo gehiagoko bi-
deetan badago, 2,00 m-ko gutxieneko hondoa izango du 
mugikortasun urria duen pertsona bati ibilgailuen zirkula-
ziotik babestuta egotea ahalbidetzeko.

11.– Oinezkoen pasaera erregulatzeko semafororik izanez 
gero, honek soinuzko seinalea izango du komunikaziorako 
irisgarritasunari buruzko IV. Eranskinean adierazitakoari ja-
rraiki.

12.– Oinezkoentzako pasagunearen berariazko seinalezta-
penari dagokionez, seinaleztapen-marraren zoladura pro-
tuberantzia edo erroak izango dituzten baldosen edo bes-
telako materialen bidez egingo da, 25 mmko diametroa, 
6 mm-ko altuera eta beren erdiguneen arteko 67 mm-ko 
bereizketa izango dutenak hain zuzen ere. Baldosa horiek 
irristakaitzak eta kolorez kontrastatuak izango dira eta 
ezaugarri hauek gordetzeko behar bezala mantenduko 
dira.

13.– Oinezkoentzako pasaguneetan material labainkorrak 
erabiltzea saihestuko da. (Ikus 6., 7. eta 8. irudiak).

3.6.– Parkeak, lorategiak, plazak eta espazio libre publikoak.

1.– Parkeek, lorategiek, plazek eta espazio libre publikoek 
eranskin honen irizpideei egokituta egon beharko dute.

2.– 2,00 m-ko gutxieneko zabalera izango duten bide edo 
bidexkak antolatuko dira, ezin deformatuzko eta material 
irristakaitzez zolatuak eta ehundura desberdina eta gai-
nerako zoladurarekin ondo kontrastatua izango dutenak. 
Horretarako harri, lur, soropil eta abarren ehundurak apro-
betxatuko dira.

3.– Desnibel guztiak oinezkoentzako ibilbideen bidez 
(eranskin honen 3.2 puntuaren arabera) edo 3.8 puntuan 
jasotako ezaugarriak dituzten arrapalen bidez gaindituko 
dira. Osagarri gisa, eskailerak jarri ahal izango dira.

4.– Plataforma altuetan edo 40 cm-tik gorako desnibele-
tan (hala nola terrazetan, jolas-eremuetan eta abar) beha-
rrezkoak diren babes-elementu etengabeak ipiniko dira.
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5.– Zuhaitz landatuen adarrak edo enbor okerrak ez dira 
oinezkoentzako ibilbideetara iritsiko 2,20 m-tik beherako 
altueran.

6.– Hiri-altzariak —hala nola iturriak, ur-zirriztak eta abar— 
oinezkoentzako ibilbidean zehar lerrokatuta antolatzea 
gomendatzen da, era honetan, beren sonoritatea kontuan 
hartuta, ikusmen-urritasuna duten pertsonen orientazioa 
eta desplazamendua erraz daitezen. Halaber, eranskin ho-
nen 4. artikuluko («Hiri-altzariak») zehazpenak betetzea 
gomendatzen da.

7.– Ukipen-planoak edo ukipen/soinuzkoak jarriko dira ko-
munikaziorako irisgarritasunari buruzko IV. eranskinean 
ezartzen diren ezaugarriekin eta bertan ezarritako espazio 
libre publikoetan. (Ikus 9. irudia).

3.7.– Eskailerak.

1.– Eskaileren diseinuak eta trazadurak mugikortasun urria 
duten pertsonei erabilera publikoko espazio libreetarako 
irisgarritasuna ahalbidetu beharko diete eta ondoko para-
metroei lotuko zaizkie:

2.– Eskailerak zuzentzaile zuzenekoak izango dira. Maila-
gainaren dimentsioa ezein puntutan 35 cm-tik beherakoa 
ez denean, «abaniko» gisakoak baimenduko dira.

3.– Gutxieneko zabalera librea 2,00 m-koa izango

4.– Eskailera guztiak bi alboetarako eskubanda bikoitz 
batez hornituko dira, 3.10 puntuan adierazi bezala. Eskai-

9. Irudia
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leraren zabalera 2,40 m-tik gorakoa bada, horrez gain bi-
tarteko eskubandak jarriko dira. Alboetako eskubandak es-
kailburuen (bai eta bitartekoak ere) ibilbidearen ahalik eta 
zatirik handienean luzatuko dira.

5.– Mailagaina material irristakaitzez egingo da, kontra-
mailan irtenunerik utzi gabe. Bere gutxieneko dimentsioa 
35 cm-koa izango da.

6.– Kontramailak 15 cm-ko gehieneko dimentsioa izango 
du.

7.– Eskailera-atal bakoitzeko maila-kopurua 3koa izango da 
gutxienez eta 12koa gehienez. Mailak ezingo dira gainjarri.

8.– Mailen ertz libreak 3 cm-ko irtenune batez babestuta 
egongo dira.

9.– Eskaileraren atalik baxuenaren arkubarnera gutxienez 
2,20 m-ko altuera bateraino itxi beharko da.

10.– Bitarteko eskailburuek 1,50 m-ko luzera izango dute 
gutxienez.

11.– Eskaileren mailetan eta eskailburuetan urik gera ez da-
din, ura husteko aldapa %1,5ekoa izango da gehienez ere.

12.– Eskailerapeko argi librearen gutxieneko altuera 2,20 
m-koa izango da.

13.– Eskaileretarako sarbideetan ukipen-seinaleak jarriko 
dira, komunikaziorako irisgarritasunari buruzko IV. Eranski-
nean ezarritako ezaugarriekin.

14.– Kontramailarik gabeko eskailerak debekatuta daude.

15.– Ahal den neurrian, distirak eta itsualdiak sortzen dituz-
ten mailen zoladurak saihestuko dira.

16.– Mailen ertzetan, beren luzera osoan eta mailagainean 
sartuta, banda txiki batzuk ipiniko dira, irristakaitzak (leho-
rrean nahiz bustian). Banda hauek 5 cmtik 10era bitarteko 
zabalera izango dute, ehundura eta kolorazio desberdi-
nekoak izango dira eta mailaren gainerako zoladurarekin 
ondo kontrastatuta egongo dira.

17.– Ibilbideetan «seinaleztapen-marra» bidez seinaleztatuko 
dira, komunikaziorako irisgarritasunari buruzko IV. Eranskinean 
definitu bezala. (Ikus 10. irudia).

3.8.– Arrapalak.

Arrapalen diseinuak eta trazadurak, oinezkoentzako ibilbi-
deenak baino desnibel eta aldapa handiagoak gainditzea 
ahalbidetuko dute. Ondoko parametroak hartu beharko 
dira kontuan:

– Gutxieneko zabalera 2 m-koa izango da.

– Baimendutako gehieneko aldapa %8koa izango da.

– Gehieneko zeharkako aldapa %1,5ekoa izango da.

– Eskailbururik gabeko atalaren gehieneko luzera 10 m-koa 
izango da.



13

– Bitarteko eskailburuek 2 m-ko gutxieneko luzera izango 
dute eta arrapalarako sarbideetan 1,80 m-ko diametroko 
zirkulu bat egitea ahalbidetuko duten azalerak jarriko 
dira.

 – Bi alboetan eskubandaz hornituko dira eta beren ezaugarriak 
eranskin honen 3.10 puntuan adierazitakoak izango dira.

–  Arrapaletako alboak zintarri irten batzuekin edo gutxie-
nez 5 cm-ko (arrapalaren zoladuraren akaberatik neurtu-
ta) alboko babes baten bidez babestuko dira makilak eta 
gurpilak ibilbidean zehar ustekabean atera ez daitezen.

–  Zoladura irristakaitza izango da.

– Ibilbideetan «seinaleztapen-marra» bidez seinaleztatuko 
dira, komunikaziorako irisgarritasunari buruzko IV. Erans-
kinean adierazi bezala. (Ikus 11. irudia).

3.9.– Eskailera mekanikoak, tapiz pirikariak eta igogailuak.

Espazio libre publikoetan eskailera mekanikoak, tapiz pi-
rikariak edo igogailuak instalatzen direnean, irisgarritasu-
nari eta seinaleztapenari dagokienez eranskin honetako 
arauei egokituko zaizkie eta eraikuntzari dagokionez be-
rriz, III. Eranskineko («Eraikinetako irisgarritasun-baldintza 
teknikoak») arauei.

10. Irudia
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3.10.– Eskubandak.

1.– Eskubandak lekualdatzeko edo jarrera jakin batean ego-
teko laguntza gisa jartzen diren euskarri-elementuak dira.

2.– Eskubandak diseinatu eta jartzean kontuan hartu beha-
rreko ezaugarri nagusiak ondokoak dira:

– Diseinua anatomikoa izango da eta eskuari egokitzeko 
moduko forma izango du. 4 cm-tik 5era bitarteko diame-
troko sekzio zirkularra gomendatzen da.

– Finkapena, eskubandaren behealdean, irmoa izango da 
eta ez du heltzeko oztoporik izango. Horrela, beste edo-
zein elementurekin gutxienez 4 cm-ko distantzia batera 
bereizita egongo da behealdean (plano horizontalean 
neurtua) eta edozein oztoporekiko gutxienez 10 cm-ra 
goialdean (plano bertikalean neurtua).

– Ez dira inon txertatuta ipiniko.

–  Eskubandak bikoitzak izango dira eta, eskaileren kasuan, 
goikoa bozeletik 100 ± 5 cm-ko altuera batean eta behe-
koa 70 ± 5 cm-ko altuera batean ipiniko dira.

– Eskailera-atal eta arrapalen hasiera eta amaiera eskuz 
antzemateko adierazle gisa, eskubandak 45 cm-tan luza-
tuko dira beren ertzetan, betiere lehentasuna duten oi-
nezkoentzako ibilbideen zeharkako inbasiorik gertatzen 
ez bada. Horrela, eskailera-atal edo arrapala osoaren es-
taldura bermatuko da.

– Krokadurak saihesteko moduan errematatuko dira.

– Beren koloreak kontrastea egingo du arrapalen eta eskai-
leren gainerako elementuekin.

Eskaileretako eta arrapaletako eskubandetan orienta-
zio-plakak ipiniko dira komunikaziorako irisgarritasuna-
ri buruzko IV. Eranskinean ezarritako ezaugarriekin eta 
bertan ezarritako eraikinetan. (Ikus 12. irudia).

11. Irudia

Alboko
babesa
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3.11.– Aparkalekuak.

1.– Eraikuntzarik gabeko bide edo espazioetan kokatutako 
ibilgailuak aparkatzeko eremu guztietan, 40 plazako edo 
zatikiko gutxienez plaza bat egongo da etengabe erreser-
batuta mugikortasun urria duten pertsonak garraiatzen di-
tuzten ibilgailuentzat.

2.– Erreserbatutako plaza hauek oinezkoentzako ibilbidee-
tatik eta inguruko eraikin eta zerbitzu publikoetarako sar-
bideetatik hurbil kokatuko dira eta irisgarritasunaren na-
zioarteko sinboloarekin seinaleztatuko dira, ondo ikusteko 
moduan eta plano bertikalean zein horizontalean. Horrez 
gain, gainerako ibilgailuak aparkatzeko debekua ere seina-
leztatuko da.

3.– Seinaleztapen horizontalak irristakaitza izan beharko du.

4.– Bide publikoetan kokatutako ibilgailuak aparkatzeko 
eremuetan, erreserba egingo den moduan erreserbatutako 
bi plazaren artean oinezkoentzako ibilbidearen tartea ez 
da 250 m-tik gorakoa izango.

5.– Gurpil-aulkiaren erabiltzailea erreserbatutako aparka-
leku-plazatik oinezkoentzako ibilbidera edo espaloira 
joateko aukera bermatuko da. Erabiltzaileentzako arrisku-
egoerak saihestuko dira eta erreserba oinezkoentzako pasagu-
neen alboan jartzea sustatuko da.

6.– Aparkaleku-erreserba oinezkoentzako pasaguneetatik 
hurbil egiten bada, oinezkoentzako pasagunetik erreserbatu-
tako plazara edo plazetara 2 m-ko distantzia utziko da ozto-
porik eta aparkalekurik gabe, era honetan erreserbatutako 
plaza erabiliko duen pertsonak oinezkoentzako pasagunea-
ren ikus-kontrol zabalagoa izan dezan. (Ikus 13. irudia).

7.– Erreserbatutako plazen gutxieneko dimentsioak, oro 
har, ondokoak izango dira: 6,00 m-ko luzera eta 3,60 m-ko 
zabalera.

12. Irudia
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8.– Zeharkako aparkalekuetan, ibilgailuen edo oinezkoen 
zirkulazioan zailtasunak izateagatik 6,00 mko luzera har-
tzea ezinezkoa denean, 5 m-ra murriztu ahal izango da. 
Plazaren zabalera berriz, ezingo da adierazitakoa baino txi-
kiagoa izan.

9.– Luzetarako aparkalekuetan, ibilgailuen zirkulazioan 
zailtasunak izateagatik 3,60 m-ko zabalera hartzea ezi-
nezkoa denean, gainerako plazetarako dagoen zabalera 
hartuko da. Plazaren luzera berriz, ezingo da adierazitakoa 
baino txikiagoa izan. Kasu hauetan, oinezkoentzako pa-
sabideen alboan jarriko dira.

10.– Erreserbatutako plazak erabili ahal izateko, erreserba-
rako eskubidea egiaztatu beharko da Administrazio honek 
edo arlo honetan eskumena duen beste ba- tek emandako 
dokumentu edo txartel baten bidez.

 3.12.– Komun publikoak.

1.– Eraikuntzarik gabeko espazioetan komun publiko baka-
nak instalatzen direnean, mugikortasun urria duten pertso-
nek autonomiaz erabiltzeko modukoak izango dira. Ele-
mentu-talde bat izanez gero, 10 elementuko edo zatikiko 
bat erreserbatuko da sexu bakoitzarentzat. Ondoko ezau-
garriak bete beharko dira:

2.– Komunak banatzera destinatutako espazioetan 1,80 
m-ko diametroa izango duen oztoporik gabeko zirkulu bat 
egin ahal izango da.

3.– Banaketara destinatutako espazioetan zein komun-
ontzi egokituaren kabinan, ateetako gutxieneko igarotze-
zabalera 0,90 m-koa izango da. Orriek, bi aldeetan, atearen 
zabalera osoa hartuko duen 30 cm-ko gutxieneko altuera-
rainoko zokalo babesle bat izango dute. Inoiz ez dira ba-
rrualdera zabalduko.

4.– Komunetan irekiera automatikoa izanez gero, abisatze-
ko argizko eta soinuzko seinalea izango du.

13. Irudia
2 m ENTRE PLAZA Y EL PASO DE PEATONES 
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5.– Seinaleztapen, kontraste kromatiko eta errotulaziorako 
baldintzak komunikaziorako irisgarritasunari buruzko IV. 
Eranskinean deskribatutako baldintzei egokituko zaizkie.

6.– Pixatokiak instalatzen direnean, bat gutxienez zorutik 
45 cm-ra ipiniko da, idulki eta irtenunerik gabe.

3.12.1.– Komun-ontzi egokituaren kabinaren ezaugarriak.

1.– Mugikortasun urria duten pertsonentzat egokitutako 
komun-ontziaren kabina irisgarritasunaren nazioarteko 
zeinuarekin seinaleztatuko da (atean ipinita).

2.– Zorutik 0,40 m-ko altueran alarma-sistema bat instala-
tuko da, kordoi-motakoa edo antzekoa.

3.– Kabina irekitzeko txanponak sartu behar badira, ire-
kiera eranskin honen 4.2.2.4 puntuaren arabera arautuko 
da.

4.– Mugikortasun urria duten pertsonentzat egokitutako 
komun-ontziaren kabinak izango dituen dimentsioekin, 
zorutik 0,70 m-ko altueraraino 1,50 m-ko diametroko 
(1,80 m-koa gomendatzen da) oztoporik gabeko zirkulu 
bat egin ahal izango da.

5.– Kabinaren barruan konketa bat instalatuko da gutxie-
nez, idulkirik gabe. 0,80 m-ko altueran jarriko da eta ka-
nila automatikoa edo aginte bakarrekoa izango du.

6.– Zoladura irristakaitza izango da (lehorrean nahiz bus-
tian). Gainera, autogarbiketa-sistema instalatzean, kon-
tuan izan beharko da instalatutako sistemak elementu 
desberdinen eta batez ere zoladuraren lehorketa barne 
hartu beharko duela. Horrela, pertsonen irristadak eta 
erorketak eragin ditzaketen hezetasunak eta ur-honda-
kinak desagertaraziko dira.

7.– Hustubiderik izanez gero, zoladurarekin berdinduta 
egongo dira eta irristakaitzak izango dira (lehorrean na-
hiz bustian). Saretoen artekek 1 x 1 cm-ko gehieneko argi 
librea izango dute.

8.– Ispiluen beheko ertza 90 cm-ko altueran egongo da 
gehienez ere eta okerdura txiki batekin ipiniko da behe-
ko planoak ikusi ahal izan daitezen.

9.– Komunean instalatzen diren esekitoki, toailaeuskarri, 
apal edo antzekoen kasuan, elementu bakoitzeko bat gu-
txienez 0,90 m-tik 1,20ra bitarteko altueran jarriko da.

10.– Ur beroko tutuak termikoki babestuta eta isolatuta 
egongo dira.

3.12.2.– Komun-ontziaren ezaugarriak eta instalazioa.

1.– 45 cm-tik 50era bitarteko altueran egongo da eta bere 
kanpoko ertza hormatik gutxienez 70 cm-ra geratuko da. 
Bere alboetako batean gutxienez 80 cm-ko espazio librea 
utziko da lekualdaketa egiteko eta lekualdaketa bi aldee-
tatik egiteko aukera izatea gomendatzen da.
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2.– Komun-ontziaren jarlekua 45 cm-tik 50era bitarte-
ko altueran instalatuko da. Transferentziak errazteko, 
komun-ontziaren bi aldeetan barra zurrunak ipiniko dira 
(bat gutxienez horma aldera eraisgarria, iristeko hurbile-
na hain zuzen ere). Tinko ainguratuta egongo dira 80 ± 5 
cm-ko altueran eta 90-80 cm-ko luzerarekin.

3.– Barretatik komun-ontziaren ardatzera 30-35 cmko 
distantzia egongo da.

4.– Instalatzen den deskarga-sistemaren sakagailua ma-
nipulazio-arazoak eta/edo helmen-arazoak dituzten per-
tsonek eragiteko modukoa izango da. Plano bertikaleko 
palanka bidezko kanpoko sakagailuak saihestuko dira bizka-
rraldea babesteko sostengurik ez dagoenean. Horrela, 
egonkortasun-arazoak dituzten pertsonen istripuak sai-
hestuko dira.

5.– Komun-ontzi eramangarriek edo finkoak ez direnek 
irisgarritasun-baldintza hauek beteko dituzte. (Ikus 14 
eta 15. irudiak).

4. ARTIKULUA.– HIRI-ALTZARIAK.
4.1.– Definizioa.

Hiri-altzaritzat, kanpoko espazioetan urbanizazioelemen-
tuei gainjarrita edo erantsita (aldatzean edo lekualdatzean 
funtsezko aldakuntzarik ez ekartzeko moduan) ipini beha-
rreko objektuak hartuko dira: semaforoak, seinaleak, infor-
mazio-panelak, kartelak, telefonokabinak, iturri publikoak, 
higiene-zerbitzuak, paperontziak, markesinak, eserlekuak 
eta beste antzeko guztiak, bai aldi baterako jartzen direnak 
nahiz iraunkorrak.

4.2.– Hiri-altzariak instalatzeko arauak.

4.2.1.– Arau orokorrak.

1.– Erabilera publikoko espazio libreetan aldi baterako 
edo iraunkortasun-izaeraz instalatzen den edozein hiri-
altzari irisgarritasuna ez eragozteko moduan jarriko da.

2.– Instalatzen diren erabilera publikoko elementuak 
(hala nola telefono-kabinak edo telefono-hormakonkak, 
iturriak, bankuak, kutxazainak, markesinak, mostrado-
reak, kanpoko erakusmahaiak, kioskoak edo antzekoak) 
irisgarritasun-zailtasunak dituzten pertsonek erabiltzeko 
moduan diseinatu eta kokatuko dira.

3.– Fatxadatik irteten diren edo oinezkoentzako ibilbide 
edo espazio bat oztopatzen duten elementu finko edo 
mugikorren (hala nola markesinak, kioskoak, olanak, sei-
naleak edo antzekoak) kasuan, beren beheko ertza 2,20 
m-tik gorako altueran jarriko da.

4.– 2,20 m-tik beherako altueran kokatutako edozein ele-
mentu finko edo mugikor lurreraino iritsiko da oinplano-
proiekziorik handienarekin.
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14. Irudia

15. Irudia
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5.– Hiri-altzariak oinezkoentzako ibilbidearen luzetarako 
noranzkoan lerrokatuta antolatuko dira. Espaloien ka-
suan, kanpoko ertzean jarriko dira, inoiz ez fatxadaren 
ondoan eta, kasu guztietan, oinezkoentzako ibilbidearen 
zabalera librea 2,00 m-koa izango da gutxienez. Hekta-
rea bakoitzeko 12 edo etxebizitza gutxiagoko dentsitatea 
duten urbanizazioetako espaloietan 1,50 m-koa izango 
da gutxienez.

6.– Ezingo dira oinezkoentzako ibian eta pasagunean 
kokatu, ez eta gurutzaguneetan ere oinezkoentzako 
ibilbideen elkarguneko azalera komun osoan. Oi-
nezkoentzako pasaguneen alboko mugetan kokatzea 
gomendatzen da, helburu bikoitzarekin: alde batetik, oi-
nezkoentzako pasagunearen zabalera eta argi librea mu-
gatzeko eta, bestetik, pasagunea ibilgailuez babesteko.

7.– Erabilera publikoko espazio libreetan edo oinezkoen-
tzako ibilbideen ondoan instalatutako jarduera iraunko-
rrek edo aldi baterakoek (hala nola kioskoek, salmenta 
edo erakusketarako postuek, ostalaritzako terrazek edo 
antzekoek) ez dute inoiz oinezkoentzako ibilbidea ozto-
patuko eta irisgarritasuna kontuan hartuta diseinatu be-
harko dira.

8.– Elementu garden guztiek bi seinaleztapen-marra ho-
rizontal izango dituzte, 20 cm-ko zabalerakoak, bata 1,50 
m-ko eta bestea 0,90eko altueran jarriak (beheko ertzetik 
lurreraino neurtuta), ikusmen-urritasuna duten pertso-
nek antzeman ditzaten.

4.2.2.– Arau partikularrak.

4.2.2.1.– Semaforoak.

1.– Erregulazioa 0,70 m/seg-koa izango da gehienez ere 
eta denbora horren zati bat semaforo gorriari dagokion 
aldez aurrekora destinatuko da gutxienez 5 segundoko 
iraupena izango duen aldizkakotasunaren bidez.

2.– Soinuak emititzeko sistemak izan beharko dituzte, ko-
munikaziorako irisgarritasunari buruzko IV. Eranskinean 
adierazi bezala hain zuzen ere.

3.– Eskuzko semaforoetan, argiaren aldaketa eragiteko 
sakagailua 0,90 m-tik 1,20ra bitarteko altueran kokatuko 
da. (Ikus 16. irudia).
4.2.2.2.– Telefonoak.
1.– Isolatuta instalatzen diren erabilera publikoko tele-
fonoak mugikortasun urria duten pertsonek erabiltzeko 
modukoak izango dira. Elementu-talde bat izanez gero, 
10 telefono-aparatuko edo zatikiko bat erreserbatuko da.
2.– Telefono-kabinek eta solastegiek, eraikuntzarako de-
finitutako irisgarritasun-parametroak beteko dituzte.
3.– Solastegiak instalatzen direnean, mugikortasun urria 
duten pertsonentzat erreserbatutako aparatuez gain 
komunikazio-zailtasunak dituzten pertsonentzat egoki-
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tutako telefono-aparatu bat erreserbatuko da 10 apara-
tuko edo zatikiko.

4.– Telefonoaren kokapena eta ezaugarri teknikoak eta 
elkarreraginekoak IV. eranskinean ezarritakoari egoki-
tuko zaizkio.

4.2.2.3.– Mugikortasun urria duten pertsonek erabiltze-
ko moduko telefonoa.

1.– Mugikortasun urria duten pertsonen erabilerara des-
tinatutako erabilera publikoko telefonoetan, aparatuak, 
dialak, diru-kaxak eta txartel-kaxak 0,90 m-ko altueran 
instalatuko dira.

2.– Dialak teklatu bidezkoak eta manipulatzeko arazoak 
dituzten pertsonentzat erabilterrazak izango dira eta 
zenbakiak, tamainari eta kontrasteari dagokionez, ondo 
ikusteko modukoak izango dituzte.

3.– Pertsonen eta tresnen sostengurako apal bat ipiniko 
da 0,80 m-ko altueran eta azpian 0,70 m-ko espazio librea 
utziko da.

4.– Telefono hauek erraz aurkitzeko eta hurbiltzeko mo-
duko espazioetan instalatuko dira eta oztoporik gabeko 
1,80 m-ko biraketa-diametroa ahalbidetu beharko da te-
lefonoa erabiliko deneko aldearen aurrean.

5.– Telefono-multzoen kasuan, gutxienez lehenaren eta 
azkenaren alboko aldeak lurreraino luzatu beharko dira. 
(Ikus 17. irudia).

4.2.2.4.– Makina saltzaileak.

1.– Erabilera-argibideak dituzten makina saltzaileek, brai-
lle sistema, altuerliebea eta makrokaraktereak izango di-
tuzte ikusmen-arazoak dituzten pertsonek autonomiaz 

16. Irudia
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erabili ahal izateko (aparkaleku-tiketak saltzen dituzten 
makinen kasuan izan ezik). Makina horiek soinuzko infor-
maziorako gailu bat izatea gomendatzen da.

2.– Dialak eta diru-kaxak 90 cm-ko altueran kokatuko 
dira.

3.– Txartelak edo saldutako produktuak jasotzea erraza 
izango da mugikortasun-arazoak edo manipulatzekoak 
dituzten pertsonentzat. 70 cm-ko altueran kokatuta 
egongo dira. (Ikus 17. irudia).

4.2.2.5.– Edukinontzi, paperontzi, gutunontzi eta antze-
ko elementuen ahoak.

Aho hauek 90 cm-ko altueran jarriko dira, kokatuta dau-
deneko paramentutik irtendako edota hurbiltzea eta era-
biltzea zaildu dezaketen oztopo edo ertzik gabe.

4.2.2.6.– Iturriak eta edateko tokiak.

1.– Edozein erabiltzaileri hurbiltzea eragotziko dion ses-
tra-aldaketarik ez da egongo.

2.– Hustubide-saretoak instalatzen direnean, irristakai-
tzak izango dira (lehorrean nahiz bustian) eta 2,5 x 2,5 
cm-ko gehieneko irekiera izango dute. Butxatzea zaila 
izateko moduan diseinatuko dira.

3.– Eragingailua eskuzkoa bada, gehienez 90 cm-ra kokatu-
ta egongo da eta manipulatzeko zailtasunak dituzten pertso-
nek erabiltzeko modukoa izango da. (Ikus 18. irudia).

4.2.2.7.– Bankuak.

Erabilera publikoko espazio libreetako bankuek 40 cm-tik 
50era bitarteko altueran izango dute eserlekua. Gaine-
ra, bizkarraldea eta beso-euskarriak izango dituzte eser-
lekuaren mailatik 20-25 cm-ko altueran. Batzuk jartzen 

17. Irudia
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direnean, elkarren arteko 50 m-ko gehieneko distantzia 
batean instalatuko dira. Beste mota batzuetako bankuak 
erabiltzea ere baimenduko da, betiere aurrekoen osaga-
rri gisa eta altxatzea eta esertzea errazteko baldintza er-
gonomikoei egokituta. (Ikus 18. irudia).

4.2.2.8.– Mutiloiak.

Erabilera publikoko espazio libreetan jartzen diren mu-
tiloi edo mugarriek ondo ikustekoak izateko modukoak 
izango dira, bai eta bertan trabatzeko zailak ere.

4.2.2.9.– Informazio-puntuak.

1.– Informazio-panelak, kartelak eta informaziopuntu 
elkarreragileak, arestian deskribatutako aurkitzeko eta 
manipulatzeko informazioari buruzko baldintza orokorrak 
betetzeaz gain, letraren tamaina eta kontraste kromatikoa 
kontuan hartuta erabiltzaile guztiek irakurtzeko moduko 
altueran kokatuko dira komunikaziorako irisgarritasunari 
buruzko IV. Eranskinean definitutako informaziorako iris-
garritasunari buruzko berariazko arauei jarraiki.

2.– Informazio-sistema elkarreragilea denean, erraz aur-
kitu eta hurbiltzeko moduko espazioetan instalatuko da 
eta oztoporik gabeko 1,80 m-ko biraketa-erradioa ahalbi-
detu beharko du elementu elkarreragilea manipulatzeko 
aldearen aurrean.

3.– Teklatua 0,90 m-tik 1,20ra bitarteko altueran koka-
tuko da, plano horizontalean edo bertikalean zertxobait 
inklinatuta eta euskarri-puntu gisako apal txiki batekin.

4.– Pantaila 15.o-tik 30.o-ra bitartean inklinatuta instala-
tuko da, 1,00 m-tik 1,40ra bitarteko altueran eta eserita 
dagoen pertsona batek ondo ikusteko moduan.

5.– Elkarreraginak komunikaziorako irisgarritasunari 
buruzko IV. eranskinean ezarritako arauei jarraituko die.

18. Irudia
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4.2.2.10.– Autobus-geltokiak, markesinak.

1.– Alde batean eta itxaron-eremuan eta nasan 1,80 m-ko 
zabalera librea izango duen oztoporik gabeko errenkada 
bat geratzeko moduan instalatuko dira.

2.– Eserlekurik izanez gero, arestian ezarritako altuerak 
beteko dituzte.

3.– Autobus-lineen ibilbide eta ordutegiei buruzko infor-
mazioa jartzen bada, komunikaziorako irisgarritasunari 
buruzko IV. eranskinean ezarritakoa beteko du eta auto-
bus egokituen berri emango du.

4.– Autobus-geltoki guztiak oinezkoentzako ibi baten 
ondoan egongo dira.

5.– Autobus-geltokia egitean espaloitik plataforma bat 
ateratzen bada, honek espaloiaren zoladura eta ezauga-
rri berberak izango ditu eta zintarria 20 cm-ko altueran 
eduki ahal izango du. Horrela, zoladuraren eta autobusa-
ren arteko altuera-desberdintasuna murriztu egingo da.

6.– Markesinek 4.2.1 ataleko 8. puntuan adierazitakoa 
beteko dute. (Ikus 19. irudia).

4.2.2.11.– Mostradoreak eta leihatilak.

Espazio libreetan instalatzen diren jendaurreko mostra-
doreak eta leihatilak 1,10 m-ko altueran egongo dira ge-
hienez ere eta gutxienez 1,20 m-ko luzetarako tarte bat 

19. Irudia
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izango dute 0,80 m-ko altueran, bai eta 0,70 m-ko altue-
rako eta 0,50 m-ko sakonerako oztoporik gabeko tarte 
bat ere behealdean.

4.3.– Behin-behineko elementuen babesa eta seinaleztapena.

1.– Arriskua dakarten edo erabilera publikoko espazio li-
bre baten irisgarritasuna mugatzen duten behinbehineko 
elementuak —hala nola aldamioak, zangak edo erabile-
ra publikoko espazio libreetan egin beharreko edozein 
obra-mota— pertsonen segurtasun fisikoa bermatzeko 
moduan seinaleztatu eta babestu beharko dira.

2.– Babesak eta seinaleztapenak ondoko baldintzak bete 
beharko dituzte:

3.– Babesa ertz bizirik izango ez duten, autolabaingarriak 
izango ez diren eta iraulketaren kontrako erresistentzia 
izango duten hesi egonkor eta etengabeen bidez egin-
go da. Hesi horiek material-bilketen, zangen edo beste 
antzeko obren perimetro osoa hartzeko moduan eta gu-
txienez 50 cm-tan bereizita (alderik irtenenetik neurtuta) 
antolatuko dira. Hesiak soka, kable, sare edo antzekoekin 
ordezkatzea ez da ezein kasutan baimenduko.

4.– Babes-elementuak argi naturala urria deneko ordute-
gietan piztuta egongo diren argi gorriez hornituta egon-
go dira, era honetan mugikortasun urria duten pertsonek 
aurrez ikus ditzaten.

5.– Irisgarritasuna aldi baterako mugatuta izango duten 
oinezkoentzako ibilbide guztiek oztoporik gabeko gu-
txienez 1,5 m-ko pasagune bat bermatu beharko dute. 
Espaloiak zabalera txikiagoa izanez gero, pasagunearen 
zabalera espaloiarena izango da.

6.– 2,20 m-tik beherako altuerako elementuekin riostratzen 
diren aldamioak behar bezala seinaleztatu eta babes-
tu beharko dira lurreraino eta ibilbidearekiko luzetara, 
ikusmen-zailtasunak dituzten pertsonen irisgarritasuna 
errazteko.

7.– Edukinontziak oinezkoentzako ibilbideetatik kanpo 
kokatuko dira.

8.– Forma ortoedrikoak ez dituztenek hartu egin beharko 
dituzte, lurretik edukinontziaren goiko ertzeraino babes-
elementuak erantsita edota pertsona itsuek beren bidean 
edukinontzia antzemateko moduko beste soluzioren baten 
bidez.

9.– Edonola ere, barruko materiala kontrolatu egingo da 
edukinontziaren mugen bertikaletik irten ez dadin. (Ikus 
20. eta 21. irudiak).
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