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GAI A: ZI RKULAZI O-BAI MEN BEREZI AK COVI D-19AK ERAGI NDAKO ALARMA-

EGOERAN ZEHAR.

Alarm a-egoera deklaratu duen m artxoaren 14ko 463/ 2020 Errege Dekretuak, 

COVI D-19ak eragindako osasun-kr isiar i aurre egiteko ezohiko neurr iak hartu 

dituenak, hirugarren xedapenaren 3. zenbakian honako hau ezartzen du:  organo 

eskudunak behar-beharrezkoak diren antolam endu-  eta inst rukzio-neurr iak hartu 

ahal izango ditu, interesdunak prozeduran dituen eskubideetan eta interesetan 

kalte larr iak saihesteko. 

Aurrekoan oinarr ituta, eta egungo egoeran funtsezko ondasunen hornidura eta 

hornikuntza berm atzeko errepide bidezko salgaien garraioaren funtsa kontuan 

hartuta, honako hau erabaki da:

1.-  Alarm a-egoerak eta haren luzapenek irauten duten bitartean iraungiko diren 

zirkulazio- baim en berezien indarraldia 6  hilabetez luzatzea, salbuespen 

gisa.  Horrek honako hauek luzatzea dakar:

 Zirkulazio-baimen osagarr iak ibilgailu berezientzat  (obrako, zerbitzuetako 

edo nekazaritzako ibilgailuak) , eta garraio bereziaren araubideko 

ibilgailuentzat  (VERTE)  eta haien taldeentzat . 

 Konfigurazio eurom odularrean dauden ibilgailu- taldeentzako baim en berezia. 

Bi kasu hauetan, luzatutako baimenean ezarr itakoak izango dira zirkulazio-

baldintzak, bidaiak egin aurreko abisuak eta, hala badagokio, laguntza-araubidea 

barne.

2.-  Salbuespenez, eta alarm a-egoerak eta bere luzapenek irauten duten bitartean,  

konfigurazio eurom odularreko ibilgailu- m ultzoek  edozein autobide edo 

autobia, eta errepide arrunten ezinbesteko tarteetan zirkulatzeko baim en 

berezia lortzet ik  salbuestea ,  ahal dela, zirkulazioaren noranzko bakoitzerako 

galtzada bereiziak izatea, baita bi errei noranzko bakoitzeko ere, zam alanetarako 

guneetara ir isteko.
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Zirkulatzeko, www.t rafikoa.eus webgunean kontsulta daitezkeen zirkulazio 

baldintzak bete beharko dira.

3.-  Salbuespenez,  eta alarm a-egoerak eta bere luzapenek irauten duten bitartean, 

zirkulazio- baim en osagarr i bat  lortzet ik  salbuestea zirkulatzeko errepideen 

t itularrek oro har jakinarazitako EAEko bide guzt ietat ik (Euskadi-Euskadi ibilbidea)  

VEX eta VERTE ibilgailuei, baldin eta haien neurr iek eta m asek ez duten m uga 

kom un  hau gainditzen:

Luzera (L) ≤ 35 m

Zabalera (a)  ≤ 4,5 m

Altuera (h)  ≤ 4,5 m

Masa (M)  ≤ 75 Tn

VERTE:  I kus taula ¹MARDATZ

VEX ≥ 7 ardatz:  12,6 t / ardatz

¹  I kus:  www.t rafikoa.eus

Xedapen bera aplikatuko zaie obra eta zerbitzuetako ibilgailuei,  Arabako, 

Bizkaiko edo Gipuzkoako lurralde histor ikoetan zirkulatzea ahalbidetzen duten 

lurralde-muga hauetaraino zirkulatzeko:

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Luzera (L) ≤ 35 m ≤ 40 m ≤ 40 m

Zabalera (a)  ≤ 4,5 m ≤ 5 m ≤ 5 m

Altuera (h)  ≤ 4,5 m ≤ 4,5 m ≤ 5 m

Masa (M)  ≤ 100 Tn ≤ 100 Tn ≤ 75 Tn

MARDATZ ¹ ≤ 12,6 ≤ 13²

¹  Ez da m ugarik egongo, baldin eta VEXak 7 ardatz baino gehiago ez baditu edo 75 tonako masa 

gainditzen ez badu.

²  Zubiak Gipuzkoan igarotzeko m urr izketak (debekuak)  errespetatuz.

Neurr i bera hartuko da Arabako edo Bizkaiko edo Gipuzkoako Lurralde 

Historikoan zirkulatzen ar i diren ibilgailuentzat , lurralde bakoitzeko 
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errepide- organoak jakinarazitako m ugetaraino.  Muga horiek honako hauek 

dira:

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Luzera (L) ≤ 35 m ≤ 40 m ≤ 40 m

Zabalera (a)  ≤ 4,5 m ≤ 5 m ≤ 5 m

Altuera (h)  ≤ 4,5¹  m ≤ 4,5 m ≤ 5 m

Masa (M)  ≤ 100 Tn ≤ 100 Tn ≤ 75 Tn

MARDATZ Taula:  

www.t rafikoa.eus

RGV<Meje≤Taula 

1.eranskina eta 

RGV <  M ardatz ≤ I AT

RGV <  M ardatz ≤ 

I AT

¹ N-240 errepidet ik (Gamarrako lotunea)  eta A-1 km  322 errepidet ik (Rivabellosa)  izan ezik, 4,45 m-ko 

altuera-m uga baitute.

Zirkulatzeko, Zirkulazioaren Erregelam endu Orokorraren I I I .  eranskinean jasotako 

zirkulazio-baldintzak bete beharko dira. Era berean, nahitaezko abisuak egin 

beharko dira, bideen t itularrek jakinarazitako igarotze-murr izketak eta igarotze-

erreserbak begiratu beharko dira, eta, hala badagokio, laguntza-araubidea bete 

beharko da. Aurreko guzt ia hemen kontsultatu behar da:  www.t rafikoa.eus.

Zehaztutako kasu guzt ietan, osasun-agintar iek em andako gomendio eta betebehar 

guzt iak errespetatu beharko dira.

Vitor ia-Gasteiz, 

Trafikoko zuzendaria
SONI A DI AZ DE CORCUERA RUI Z DE OÑA
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