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ZIOEN AZALPENA
I
Hondarribiko Mugikortasun Jasangarriaren I. Planak, Udalbatzak osoko bilkuran
2019an onartutakoak, mugikortasun-ordenantza berri bat onartzea aurreikusten
du. Ordenantza horrek oinarriak ezarri behar ditu ibilgailuek, mugikortasun modu
berriek, bizikletariek eta oinez doazenek espazio publikoa eta bideak nola erabili
behar dituzten erregulatzeko.
Hondarribiko mugikortasunari buruzko ordenantza hau ematen da aurreikuspen
hori betetzeko eta zenbait arau juridikok udalerri guztiei aitortzen dieten tokiautonomia baliatzeko.
Tokiko Autonomiaren Europako Gutunak —Estrasburgon 1985eko urriaren 15ean
egina da, eta Espainiak 1988ko urtarrilaren 20an berretsia— toki-autonomia
aitortzen du, eta honela definitzen du: toki-erakundeek gai publikoen zati handi
bat antolatzeko eta kudeatzeko duten eskubidea eta benetako ahalmena,
Legearen esparruan, euren erantzukizunpean eta biztanleen mesedetan (3.1
artikulua).
1978ko Espainiako Konstituzioak, bestalde, udal-autonomia bermatzen du 137.
eta 140. artikuluetan. Autonomia hori gauzatzen da, alde batetik, udalerriei
botere arauemaile propioa aitortzean —Konstituziotik zuzenean eratortzen baita
botere hori—, eta, bestetik, Konstituzioak ezartzen duen eskakizun honetan:
legegile autonomikoak eta Estatukoak udalerriei eskumenak esleitu behar dizkie
toki-intereseko gai guztietan.
Toki Araubidearen Oinarriak erregulatzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak
xedatzen duenez, udal-autonomia gauzatzeko, Estatuko eta autonomiaerkidegoetako legeria sektorialak udalerriei bermatu behar die beren interesen
esparruari zuzenean eragiten dioten gai guztietan esku hartzeko eskubidea.
Legeak berak 25.2 artikuluan zehazten du tokiko interes hori zein gaitan dagoen.
Hala, legegileak udalerriei gai horietan aitortu behar dizkie haien eskumen
propioak, autonomiaz eta beren erantzukizunpean gauzatuko dituztenak. Ildo
horretatik, manu horren g) atalak xedatzen du udalerriek eskumenak izan behar
dituztela «trafikoaren, ibilgailuen aparkalekuaren, mugikortasunaren eta hirigarraio kolektiboaren» arloan, eta beste atal batzuk ere garrantzitsuak dira,
mugikortasunarekiko duten eragina edo lotura dela eta. Hori gertatzen da,
adibidez, honako hauekin: hiriko ingurumena; kutsadura akustikoaren, argikutsaduraren eta kutsadura atmosferikoaren babesa; bide-azpiegiturak eta
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udalerrien titulartasuneko beste ekipamendu batzuk; udaltzaingoa; ondare
historikoaren kudeaketa; edo, are, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna
sustatzeko jarduketak.
Bestalde, 2/2016 Legeak, apirilaren 7koak, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzkoak, Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeetako toki-autonomia
garatzen dutenak, 17. artikuluan xedatzen du, aplikatu beharreko legeriaren
esparruan udalerriek honako esparru material hauetan, besteak beste, baliatu
ahal izango dituztela eskumen propioak: «trafikoa, bide-segurtasuna eta
ibilgailuen aparkalekuak antolatzea» (4. atala); «Bidaiarien hiri barruko garraio
publikoa —garraiobidea edozein dela— antolatzea, planifikatzea, programatzea,
kudeatzea eta sustatzea, eta horien inguruko diziplina ezartzea, betiere garraioa
udalerriaren barruan egiten bada osorik» (18. atala); «Udalerriarenak diren herri
barruko bide publikoak eta baserri-bideak antolatzea eta kudeatzea
(kontserbatzea eta mantentzea barne)» (31. atala); «Udalerriko bideetan,
pertsona, ibilgailu —motordun zein bestelako— eta animalien mugikortasuna eta
irisgarritasuna nahiz pertsona eta salgaien garraioa antolatzea, kudeatzea,
sustatzea eta diziplina-modua zehaztea» (32. atala).
Horrekin guztiarekin bat etorriz, trafikoari eta bide-segurtasunari dagokienez,
6/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, urriaren 30ekoak, Trafikoari, Ibilgailu
Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu
bategina onartzen duenak, 7. artikuluan eskumen sorta garrantzitsu bat esleitzen
die udalerriei. Haien artean aipatzekoak dira udal-ordenantza bidez hiri barruko
bideen erabilerak erregulatzeko eta aparkaldi mugatuko neurriak ezartzeko
eskumena (erabilera guztiak bateragarri egiteko), eta hiri barruko bideetan
igarotzea erregulatzeko, zaintzeko eta horretarako diziplina ezartzeko eskumena
(agente propioen bitartez, ibilgailuak bide horietatik ibilgetuta eta kenduta,
etab.). Lege-testu bereko beste manu batzuk ere udalerriek arlo horretan
dituzten eskumenei buruzkoak dira, hala nola: 39.4 artikulua —udal-ordenantzei
esleitzen die gelditzeko eta aparkatzeko araubidea erregulatzea—; 40.2 artikulua
—oinezkoak igarotzera zuzendutako espaloi, pasealeku eta gainerako guneetan
aparkatzeko debekua ezartzen du ibilgailuentzat, eta udalerriei ahalmena ematen
die bi gurpileko ibilgailuak espaloi eta pasealekuen gainean geratzea eta
aparkatzea erregulatzeko—; 58. artikulua —bidearen titularrari ahalmena ematen
dio seinaleak kentzeko eta ordezkatzeko—; edo, azkenik, 104.etik 106.era
bitarteko artikuluak —ibilgailuak ibilgetzeko, bidetik kentzeko, gordailuan uzteko
eta hondakin-tratamendua emateko neurriak erregulatzen dituzte—.
Esparru arauemaile hori beste arau batzuetan xedatutakoarekin zehaztu behar
da. Horien artean, besteak beste, honako hauek nabarmendu behar dira: 2/2011
Legea, martxoaren 4koa, Ekonomia Iraunkorrari buruzkoa (99.etik 102.era
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bitarteko
artikuluak,
mugikortasun
jasangarriari
buruzkoak);
Eusko
Legebiltzarraren 2/2000 Legea, ekainaren 29koa, Bidaiarien Hiri barruko eta Hiri
arteko Garraio Publikoari buruzkoa, eta hura osatzeko eta garatzeko araudia;
Eusko Legebiltzarraren 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna
Sustatzekoa, eta hura garatzeko araudia; edo, azkenik, 4/2019 Legea, otsailaren
21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa —
besteak beste, ezartzen du udalerriek ibilgailu jakin batzuk hirigunean sartzea
murriztu edo, are, debekatu dezaketela—.
II
Udal autonomia baliatuta eta udalerriko Mugikortasun Jasangarriaren Planarekin
bat etorriz, ordenantza honen abiapuntua da mugikortasunaren ikusmolde berri
bat. Horren arabera, mugikortasuna ulertzen da pertsonen eta ondasunen joanetorriek eta joan-etorri horiek sortzen eta baldintzatzen dituzten faktoreek
osatzen duten sistematzat. Kontzeptu zabala eta integratzailea da, trafikoaren
eta bide-segurtasunaren kontzeptu tradizionalaz haratago doana. Izan ere,
kontuan hartzen ditu pertsona guztien joan-etorriak —oinez doazela nahiz
edozein ibilgailu mota erabiltzen dutela—, eta ondasunak eta salgaiak
lekualdatzea. Helburua du, bide-segurtasuna ez ezik, beste ondasun eta interes
batzuk ere bermatzea, hala nola irisgarritasuna, hurbiltasuna, kolektibo jakin
batzuen eskubideak (adineko pertsona, desgaitasuna duten pertsona, adingabe
eta abarrenak), ingurumena edo bizi-kalitatea, oro har.
Mugikortasunaren kontzeptu horrek berekin dakar herritar guztien eskakizun
guztiei erantzun behar izatea —batzuetan kontrajarriak dira—, eta ez soilik
ibilgailu
motordunak
hiri-eremuetatik
mugitzeko
erabiltzen
dituztenen
eskakizunei. Horregatik, ordenantza honen abiapuntua da herritarrek joanetorrieetan dituzten behar eta portaeren aniztasuna, eta aurresuposatzen du
batzuetan pertsonen generoak, adinak, errentak edo egoera fisiko eta
kognitiboak baldintzatzen dituztela joan-etorrieen ereduak. Horrek berekin dakar
trafikoaren edo bide-zirkulazioaren kontzeptu tradizionala osorik berraztertzea
eta, horrenbestez, gainditzea. Hala, hiri-esparruko joan-etorrieen fenomenoari
ikuspegi zabalago, osoago eta integralago batetik heltzen zaio.
Beste udal batzuen ordenantzekin gertatzen denez, aldaketa kontzeptuaren
izandapenarekin berarekin hasten da, kontzeptu hori ez baitagokio trafikoari edo
bide-zirkulazioari, mugikortasunari baizik. Aldaketa ez da semantiko edo nominal
hutsa. Aldiz, koherentea izan nahi du mugikortasunaren kontzeptu horrekin eta
hirian joan-etorriak egiteko modu guztiak integratu beharrarekin, jasangarrienak
eta ingurumen-inpaktu txikiena dutenetatik hasita eta horiek lehenetsita.
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Ordenantza bide publikoen funtzio-aniztasunetik abiatzen da. Izan ere, bide
publikoak, askotan uste den bezala, ez dira ibilgailu motordunen trafikorako edo
zirkulaziorako bakarrik, baizik eta oinez edo bizikletaz egiten diren joanetorrieetarako ere. Gainera, herritarrek denetariko eskubideak baliatzen dituzten
egoteko, aisialdirako eta harremanetarako lekuak dira. Horrekin bat etorriz,
mugikortasunaren hierarkia berri bat ezartzen da, hau da, lehentasun mailakatu
bat bideetan eta espazio publikoan joan-etorriak egiteko moduen artean,
pertsonen segurtasuna eta osasuna bermatzeko, airearen kalitatea hobetzeko
eta ingurumena babesteko helburuarekin. Horrela, ordenantza bera oinezkoen
edo bizikletaren joan-etorriak eta garraio publiko kolektiboa bultzatzeko eta
sustatzeko tresna bihurtu da, beste modu motorizatuen batzuen ordez, hala nola
automobil indibidualaren ordez.
Nolanahi ere, mugikortasunari buruzko ordenantzaren helburua ez da trafikoaren
eta hiri-mugikortasunaren erregulazio osoa kodetzea, baizik eta erregulazio
argia, zehatza eta ulergarria ezartzea herritarrentzat eta hura betearazteaz
arduratzen direnentzat. Hori dela eta, ez du jasotzen hiri-eremuetan aplikatzekoa
den trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko Estatuko araudia, eta, horrela,
saihestu egiten ditu behar ez diren bikoizketak, horiek beste arau batzuetako
manuak errepikatu besterik ez baitute egiten, ordenantzaren testua artifizialki
aldatu eta zabaldu dezaketenak, herritarrentzako argitasunaren kaltetan.
Ordenantza, aitzitik, Estatuko legeri horretan erregulazio egokirik ez duten (edo,
izatekotan, eskasa edo desegokia den) berriki izandako gertakariez arduratzen
da. Horrela, esate baterako, mikromugikortasunaren gertakari berriaz arduratzen
da, eta, bereziki, mugikortasun pertsonaleko ibilgailu berriak sortzen ari diren
arazoez.
Arau honek, nolanahi ere, ez du mandatu eta debekuen eta horiei dagozkien
mandatu eta debekuen katalogo bat izan nahi, baizik eta espazio publikoaren
erabilerari buruzko erregulazio berria ezarriko duen tresna arauemailea, honako
hauei zuzendutakoa: ibilgailuak; mugikortasunaren eragile berriak; eta bizikletan
zirkulatzen duten, oinez doazen edo espazio publikoa beren egonleku eta
harreman-leku bihurtzen duten pertsonak. Baina zehapenak eta legezkotasuna
berrezartzeko neurriak (ibilgailuak ibilgetzea eta bide publikotik kentzea)
saihetsezinak dira batzuetan. Horregatik, horiengana jo da ezinbestekoa izan
denean ordenantzak ezartzen lagundu nahi duen mugikortasun-politika berria
indartzeko. Hala ere, eta ordenantzak ex novo ezartzen dituen portaerekiko
zehapenak aurreikusten dira, eta portaera horiek arau-hauste gisa baino ez da
tipifikatzen. Gainerakoan, une bakoitzean aplikatzekoa den trafikoari edo
garraioei buruzko araudira jotzen da.
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III
Ordenantza honek errespetatu egiten ditu Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen IV. tituluak ezartzen
dituen erregulazio egokiaren eta parte-hartzearen printzipioak, besteak beste,
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak jasotzen
dituenak.
Hala, beharraren printzipioari jarraituz, arauak interes orokorreko arrazoi
nabarmenei erantzuten die, eta Mugikortasun Planean ezarritako mandatua
betetzen
du,
jasangarritasunaren,
hurbiltasunaren,
irisgarritasunaren,
ekitatearen, segurtasunaren eta osasunaren babesaren eta mugikortasunaren
lehentasunaren edo hierarkia berriaren printzipioekin bat etorriz.
Eraginkortasun-printzipioaren arabera, ordenantzak hobeto erregulatzen ditu
bide eta espazio publikoen erabilerak, aipatu berri diren printzipioen arabera.
Horretarako, 30 km/h-ko gehieneko abiadura-muga ezartzen da hiri-eremu
osoan, bizikleta galtzadatik zirkulatzea sustatzen da, bizikleta eta mugikortasun
pertsonaleko ibilgailuak espaloietan eta oinezkoen gainerako guneetan erabiltzea
debekatzen da, eta ibilgailu partikularraren erabilera eraginkorragoa eta
arrazoizkoagoa sustatzen da.
Ordenantzak eraginkortasunaren printzipioa ere errespetatzen du. Izan ere,
ezartzen dituen kargak behar-beharrezkoak dira, eta horien erregulazioak hirian
joan-etorriak egiteko modu eraginkorrenak sustatzen ditu, energia-kontsumo
txikieneko garraio-moduen aldeko apustua egiten du, modu motorizatuen
erabilera eraginkorragoa eta arrazionalagoa ezartzen du eta horien inpaktu
negatiboak minimizatzen saiatzen da. Mugikortasun osasungarri, eraginkor eta
seguruak zuzeneko eragina du udal-ekonomian, trafiko motorizatuak sortzen
dituen kanpoko kostuak murrizten baitira.
Proportzionaltasun-printzipioaren arabera, ordenantzak espazio publikoaren
funtzio-aniztasuna bermatzeko eta herritar guztiek hura modu arrazional, seguru
eta jasangarrian erabiltzeko erregulazio ezinbestekoa eta egokia jasotzen du,
adierazi berri denez. Aitzitik, segurtasun juridikoaren printzipioari jarraituz,
ordenantzak une oro errespetatzen du udal-eskumenen esparrua, eta erregulazio
zehatza, argia eta ulergarria jasotzen du herritarrentzat, hura ulertzeko,
barneratzeko eta, ondorioz, errespetatzeko gai izan daitezen.
Azkenik, herritarrek parte hartzeko hainbat bide erabili dira ordenantza lantzeko.
Horrela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen 133.1 artikuluak ezartzen duenez, Udalbatzaren web7
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atariaren bidez arau-aurreproiektua egin aurreko «kontsulta publikoaren»
tramitearekin batera, parte hartzeko mekanismo gehigarriak erabili dira, hala
nola Mugikortasun Mahaia. Mahai horretan ordezkatuta daude inplikatutako
gizarte-sektore guztiak. Horrez gain, entzunaldiaren eta jendaurreko
informazioaren tramitea egin da, aipatutako manuak eta Toki Araubidearen
Oinarriak erregulatzen dituen Legearen 49. artikuluak ere aurreikusten dutenez.
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu egokiari buruzko
legeriarekin bat etorriz, Hondarribiko Udalak herritar guztiei emango die
mugikortasun-ordenantza hau eguneratuta eskuratzeko aukera.
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ATARIKO TITULUA. - XEDEA, APLIKAZIO-ESPARRUA, HELBURUAK ETA
PRINTZIPIOAK
1. artikulua. Xedea
Ordenantza honen xedea da Hondarribiko bide eta hiri-espazio publikoetan
mugikortasuna erregulatzea, bateragarri izan daitezen oinezkoen igarotzea, joanetorriak bizikletaz, ibilgailu motordunen zirkulazioa eta aparkatzea, pertsonen
garraioa, salgaien banaketa eta espazio horietako beste edozein jolas-, kirol- edo
kultura-erabilera, horiek egonleku eta harreman-leku gisa duten egokitasuna
barne dela.
2. artikulua. Aplikazio-esparrua
1. Ordenantza honen manuak Hondarribiko udalerri osoan dira aplikatzekoak, eta
nahitaezkoak
dira
hiri-bide
eta
-espazio
publiko
zein
pribatuetan
mugikortasunarekin zerikusia duten erabilerak eta jarduerak egiten dituzten
pertsona guztientzat, baldin eta bide eta espazio horiek erabilera komunerako
irekita badaude edo kolektibitate zehaztugabe batek erabil baditzake.
2. Ordenantza hau aplikatuko da, halaber, hiri-bide bihurtzeagatik Udalari
transferitutako zeharbideetan, baita erabilera publikokoak diren nahiz
erabiltzaileen kolektibitate zehaztugabe batek erabil ditzakeen udal-mugarte
barruko bide, landa-bide edo bestelako espazioetan ere, horien titulartasuna
edozein dela ere, baldin eta horien erabilera erregulatzeko eskumena beste
administrazio bati ez badagokio.
3. artikulua. Aplikatu beharreko arauak
1. Ordenantza honetan edo berau aplikatzekoa den xedapen eta egintzetan
erregulatzen ez den guztia trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bidesegurtasunari buruzko araudiaren arabera arautuko da, baita aplikatzekoak diren
mugikortasunari buruzko gainerako arauen arabera ere.
2. Ordenantza honek xede dituen bide eta espazio publikoak erabiltzearen
ondorioz ordaindu beharreko zerga eta ordainarazpenekin zerikusia duten gaiak
dagozkion ordenantza fiskaletan eta prezio publikoei buruzkoetan arautuko dira.
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4. artikulua. Helburuak
Ordenantza honen helburu nagusiak honako hauek dira:
a) Irisgarritasun unibertsala bermatzea, pertsonen mugikortasunean era
guztietako oztopoak kentzea eta adineko pertsonen edo mendekotasuna
duten
pertsonen,
haurren,
desgaitasuna
duten
pertsonen
eta
mugikortasun
urriko
pertsonen
mugikortasun-premia
espezifikoei
erantzutea.
b) Hiriko bide eta espazio publikoek izan ditzaketen erabilerak bermatzea, eta
horiek egonleku eta harreman-leku eroso, seguru eta kalitatezko
bihurtzea.
c) Mugikortasunari lotutako ezbeharren kopurua murriztea.
d) Mugikortasuna deskarbonizatzea, airearen kalitatea hobetzea eta hiriingurunea babestea.
5. artikulua. Printzipio informatzaileak
Ordenantza honen araubide izango dira jarraian adierazten diren printzipioak,
zeinak kontuan hartuko diren haren manuak —eta manu horiek aplikatzeko
ematen diren xedapenak eta egintzak― interpretatu eta aplikatzeko garaian:
a) Jasangarritasuna
eta
motorizatu
gabeko
moduen
lehentasuna:
Ordenantzak mugitzeko modu jasangarrienak bultzatu nahi ditu, eta
mugikortasunaren hierarkia berri bat ezartzen du. Hierarkia horretan,
piezarik garrantzitsuena oinezkoen igarotzea da, eta ondoren honako
hauek: bizikleta bidezko joan-etorriak, garraio kolektiboa, salgaien
banaketa
eta,
azkenik,
ibilgailu
pribatu
motordunen
erabilera
(motozikletak eta, azken batean, automobil partikularra).
b) Hurbiltasuna: Ordenantzak joan-etorri motorizatuen beharrak murriztu
nahi ditu, eta oinez edo bizikletaz egiten diren joan-etorriak sustatzen
ditu, ingurune seguru eta kalitatezkoan.
c) Irisgarritasuna:
Ordenantzak
hartzen
duen
espazio
publikoa
erregulatzearen helburua da mugikortasun errazagoa, merkeagoa eta
bidezkoagoa ahalbidetzea, bide-azpiegituretan hesiak eta oztopoak
ezabatzea (bereziki, desgaitasuna duten pertsonentzat), eta herritar
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guztiek espazio publikorako, azpiegituretarako eta garraiobideetarako
duten eskubidea bermatzea.
d) Ekitatea: ordenantzak pertsonek joan-etorrian ibiltzeko dituzten beharrei
erantzuten die, haien errentaren, generoaren edo adinaren arabera, eta
mugikortasunaren erregulazio berdinzaleagoa eta inklusiboagoa txertatu
behar du.
e) Segurtasuna eta osasunaren babesa: Ordenantzarekin segurtasunbaldintza orokorrak sortu nahi dira espazio publikoan eta joan-etorrietan,
helburutzat harturik joan-etorri seguru, sano eta osasungarrienak
sustatzea.
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LEHEN TITULUA. - BIDE ETA ESPAZIO PUBLIKOEN MOTAK,
MUGIKORTASUNAREN ANTOLAMENDUA ETA SEINALEAK
I. KAPITULUA. BIZIKIDETZA ESPAZIO PUBLIKOAN ETA JOKABIDE-ARAUAK
6. artikulua. Bizikidetza hiriko bide eta espazio publikoetan
Hiriko bide eta espazio publikoak partekatutako guneak dira, eta herritarrek
egoteko, elkartzeko eta harremanetan jartzeko erabiltzen dituzte, baita oinez,
bizikletaz, hiri-garraioan edo ibilgailu motordunean ibiltzeko ere.
7. artikulua. Jokabide-arauak espazio publikoan
Ordenantza honen aplikazio-esparruan hartutako bide eta espazioen erabiltzaile
guztiek honako betebehar hauek dituzte:
a) Gainerako erabiltzaileekiko bizikidetza errespetatzea, justifikaziorik ez
badago besteek bide eta espazio publikoak erabiltzea ez eragozteko
moduan jokatzea, eta haien segurtasuna zaintzea, bereziki honako hauen
kasuan: pertsona kalteberenak, oinez igarotzen direnak, bizikletaz ibiltzen
direnak eta bidaiariei babes txikiena ematen dien ibilgailua erabiltzen
dutenak.
b) Ordenantza honetan jasota eta haiei zuzenduta dauden mandatuak eta
debekuak betetzea.
c) Udaltzaingoaren eta gainerako agintaritza-agenteen zirkulazio-seinaleak
eta agindu orokorrak eta partikularrak betetzea, eta haiei laguntzea beren
eginkizunetan.
d) Ezarritako abiadura-mugak errespetatzea, baita lehentasun orokorrari,
pasatzeko lehentasunari edo aplikatzekoa den araudiak ezarritako
bestelako betebeharri buruzko beste edozein arau ere.
e) Ibilgailuaren eta bidearen erabilera egokitzea norberaren eta gainerako
erabiltzaileen baldintza fisiko eta psikikoetara, bidearen ezaugarrietara eta
egoerara, ibilgailu motara eta horren zamara, egurats- edo zirkulaziobaldintzetara, igarotzen deneko ingurunera eta, oro har, une bakoitzean
suertatzen diren inguruabar guztietara.
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f) Indarrean dagoen araudiaren arabera aplikatzekoak diren Estatuko,
Autonomia Erkidegoko edo tokiko gainerako arauak betetzea, bereziki
trafikoari eta bide-segurtasunari buruzkoak.
8. artikulua. Babes bereziko kolektiboak
1. Ordenantza hau interpretatzean eta aplikatzean, bereziki babestuko dira
haurrak, adineko pertsonak edo mendekotasuna dutenak, desgaitasuna duten
pertsonak eta mugikortasun murriztua duten pertsonak.
2. Babes-neurriak hartuko dira —bide-diseinuari, antolamenduari, seinaleei eta
bide-diziplinaren kontrolari dagokienez— haurtzaindegietan, ikastetxeetan,
adineko pertsonentzako zentroetan, ospitaleetan, osasun-zentroetan eta
kolektibo horiek bereziki erabiltzen dituzten beste zentro edo zerbitzu batzuetan.

II. KAPITULUA. BIDE ETA ESPAZIO PUBLIKOEN MOTAK
9. artikulua. Oinezkoen espazioak
1. Oinezkoen espazioak pertsonak egoteko eta harremanetan jartzeko eta oinez
igarotzeko bereziki konfiguratutakoak dira. Egonlekuak eta harreman-lekuak,
espaloiak eta oinezkoen kaleak izan daitezke.
2. Egonlekuak eta harreman-lekuak dira —hala nola plazak, parkeak eta
pasealekuak— topaketarako, aisialdirako, jolaserako, egonaldirako edo beste
pertsona batzuekiko harremanetarako eta oinez igarotzeko espazioak.
3. Espaloiak kaleen luzetarako espazioak dira, eta pertsonak egoteko eta
oinezkoak igarotzeko baino ez daude konfiguratuta. Horietan ezin izango da
ibilgailurik aparkatu, ezta haiekin ibili ere.
4. Oinezkoen kaleak oinez joateko bereziki konfiguratu eta egokitutako espazioak
dira. Oinezkoen kaleetan, aldi berean izan daitezke joan-etortzeko modu
motorizatu gabeak eta oinezkoen igarotzea, espresuki baimenduta badago, baina
beti errespetatu beharko dira oinez igarotzen diren pertsonak, eta horien
ibilerara egokitu.
5. Oinezkoen kaleetan debekatuta dago ibilgailu motordunekin zirkulatzea eta
horiek aparkatzea, honako kasu hauetan izan ezik:
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a) Eremu horietara oinarrizko edo ezinbesteko zerbitzuak emateko sartu
behar duten ibilgailuak. Zerbitzu horien artean daude larrialdi-zerbitzuak,
segurtasun-kidegoak, udal-garabia, garbiketa-zerbitzuak, etab.
b) Eremu horietan kokatutako merkataritza-lokalen edo etxebizitzen beharrei
erantzuteko zamalanak egiten dituzten ibilgailuak, dagokion seinalean
ezarritako egun eta ordutegietan.
c) Eremu horietako egoiliarrek ibilgailu motordun bat badute eta ibilgailu
horrekin garaje-plazara sartu behar badira, baldin eta sartzeko gaitzen
duen udal-agiria badaukate.
d) Pertsona gaixoak edo mugikortasun urrikoak eremu horietan kokatutako
eraikinetan jasotzen edo horietara eramaten dituzten ibilgailuak.
e) Beste edozein ibilgailu, justifikatutako arrazoiengatik dagokion baimena
baldin dauka.
6. Justifikatutako arrazoirik ezean, kale horietatik zirkulatzeko baimena duten
ibilgailuek horretarako gaitutako pasabideak erabili beharko dituzte, abiadura
oinezkoen martxara egokituko dute, horiei lehentasuna emango diete betiere,
eta horiei eragozpenik ez sortzen eta beren segurtasuna arriskuan ez jartzen
saiatuko dira.
7. Oinezkoen sare jarraitua, erosoa, segurua eta gainerako bideetatik bereizia
sortuko da. Sare horrek irisgarritasuna ahalbidetuko du egonleku eta harremanlekuetarako, ekipamendu eta zerbitzu publikoetarako, merkataritza-guneetarako,
berdeguneetarako eta antzeko ekipamenduetarako, eta udalerriko bideekin eta
landa-bidezidorrekin lotuta egongo da.
10. artikulua. Bizitegi-kaleak
1. Bizitegi-kaleak bereziki egokitutako eremuak dira, oinezkoak igarotzera
zuzendutakoak. Horietan, bizikletan eta ibilgailu motordunean ere ibil daiteke.
Kale horiek Zirkulazioko Erregelamendu Orokorrean aurreikusitako S-28
seinalearen bidez mugatuko dira.
2. Bizitegi-kaleetarako sarbidea seinalerik gabe ezagutzeko moduan egongo da
antolatuta. Kale horien konfigurazio fisikoaren, zoladuraren, hiri-altzarien,
zuhaitzen eta argien bidez, saiatu behar da kale horiei zuzendutako
erabilerarekin koherentea eta egokia izango den bide-ingurunea eratzen.
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3. Bizitegi-kaleetan, lehentasuna dute egonaldiak eta oinezko erabilerak.
Baimenduta daude jolasak, baita bizikletan korrontearen kontra zirkulatzea ere,
berariaz bestelakorik aurreikusi ezean. Ibilgailuek ezingo dute 20 km/h-ko
abiadura gainditu, eta behar bezala gaitutako eta seinaleztatutako lekuetan
bakarrik aparkatu ahal izango dira.
11. artikulua. 30eko eremuak
1. 30eko eremuak ere oinez igarotzeko egokitutako espazioak dira, baina
horietan gehieneko abiadura —gainerako bide eta hiri-espazioetan bezala— 30
km/h-koa izango da. Horietan, lehentasuna dute oinez ibiltzen diren pertsonek,
eta galtzada zeharkatu ahal izango dute eremu seinaleztatuetatik kanpo, baldin
eta zirkulazioa bidegabe oztopatzen ez badute. Jolasak eta kirolak ez daude
baimenduta eta ezin izango da bizikletan korrontearen kontra zirkulatu, salbu eta
hori baimenduko duen berariazko seinalerik badago.
2. 30eko eremuetarako sarbideak antzemateko modukoak izango dira, eta
ibilgailuak gidatzean —batez ere, motordunak— portaera aldarazteko
konfiguratuta egongo dira. Abiadura moteltzera bultzatzeko moduan diseinatuko
dira galtzadaren eta espaloiaren dimentsioak eta trazadura, zoladura, hirialtzariak, zuhaitzak eta argiak. Bidegurutzeetan, oinezkoek gurutzatzeko
lehentasuna eta erraztasuna egongo da adierazita, eta haien inguruan ez da
aparkatutako ibilgailurik izango. Eremu horiek S-30 seinalearen bidez mugatuta
egongo dira, Zirkulazioko Erregelamendu Orokorrean aurreikusita dagoenez.
12. artikulua. Bizikletentzat egokitutako bideak eta espazioak
1. Bizikleta-bideak dira bizikletaz ibiltzeko bereziki gaitutako eremuak.
2. Bizikletaz igarotzeko erreserbatutako bideek beren trazadura izango dute,
behar bezala seinaleztatua. Bizikletez gain, motorrik gabeko patinek eta
monopatinek eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuek bakarrik zirkulatu ahal
izango dute bertatik. Horiek ezarritako jokabide- eta lehentasun-arauak
errespetatu beharko dituzte.
3. Bizikletaren erabilera sustatzeko, eta Mugikortasun Jasangarriaren Planean
aurreikusitakoarekin bat etorriz, bizikleta-sare jarraitua, behar adinakoa,
funtzionala eta segurua sortuko da, bereziki erabiltzaile kalteberenentzat.
Bizikleta-sareak bermatu egingo ditu hiriko auzo eta eremuen arteko joanetorriak, osasun-, hezkuntza-, kirol-, gizarte- edo kultura-arloko zentro edo
ekipamendu nagusiekiko lotura eta garraiobide publiko kolektiboekiko
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intermodalitatea. Bizikleta-sarea udalerriko bideekin eta landa-bidezidorrekin ere
lotuta egongo da.
4. Bizikletak eroso eta segurtasunez aparkatzea bermatzeko behar den espazio
publikoa gaituko da, bereziki aipatutako zentro eta ekipamenduen eta
garraiobide publiko kolektiboetako azpiegituren inguruetan.
13. artikulua. Garraio publikorako bideak eta eremuak
Garraio publikora zuzendutako bideak dira bidaiarien garraio kolektiboko zerbitzu
publikoa autobusez egiten duten edo autotaxi-zerbitzua ematen duten
ibilgailuentzat bereziki egokitutakoak eta erreserbatutakoak.
14. artikulua. Plataforma bakarreko kaleak eta espazio bereizietako kaleak
1. Beren egituraren ikuspegitik, kaleak izan daitezke plataforma bakarrekoak edo
erabilera bakoitzerako espazio bereizietakoak.
2. Erabilera bakoitzerako espazio bereizietako kaleetan, banandu egiten dira,
batetik, ibilgailuak zirkulatzera eta aparkatzera zuzendutako galtzada nagusi bat,
eta, bestetik, oinez igarotzeko erreserbatutako espaloi bat. Horietan, bizikleten
zirkulaziora edo garraio publikora soilik zuzendutako errei bereziak erreserbatu
ahal izango dira.
3. Plataforma bakarreko kaleetan espaloia eta galtzada maila berean daude.
Horietan, edozein ibilgailuk zirkulatu ahal izango du, baina abiadura ezin izango
da 20 km/h-tik gorakoa izan.
15. artikulua. Ordenantza aplikatzen zaien gainerako bide, espazio eta landabideak
Ordenantza hau aplikatu behar zaien baina aurreko tipologian sartuta ez dauden
gainerako bide, espazio eta landa-bideetako mugikortasuna arautuko du alkateak
edo horrek eskuordetzen duen zinegotzi eskudunak seinale bidez xedatzen
duenak.
16. artikulua. 30eko hiria
Hondarribiko udalerriak “30eko hiri” deklaratu da. Hortaz, bertako edozein hiribide edo -espaziotan, gehienez ere 30 km/h-ko abiaduran zirkulatu edo
lekualdatu ahal izango da edozein motatako ibilgailuarekin, salbu eta hortik

16

Hondarribiko Udalaren Mugikortasunari buruzko Ordenantza

gorako muga ezartzen bada berariaz, salbuespen gisa eta justifikatuta baldin
badago. Helburu horrekin, dagokion seinalea ipiniko da hirirako sarbide
guztietan.

III. KAPITULUA. BIDE ETA ESPAZIO PUBLIKOEN, MUGIKORTASUNA ANTOLATZEAREN ETA
SEINALEZTAPENAREN GAINEKO ESKUMENAK

17. artikulua. Hiriko bide eta espazio publikoak mugatzeko eta horien erabilerak
baimentzeko eskumena
1. Hiriko bide edo espazio publikoaren mota mugatzeko edo zehazteko ahala
alkateari edo horrek eskuordetzen duen zinegotzi eskudunari dagokio, eta,
horretarako, ordenantza honetan eta udalerriko Mugikortasun Jasangarriaren
Planean aurreikusitakoari jarraitu beharko dio.
2. Ordenantza honetan xedatzen bada mugikortasunarekin zerikusia duen
espazio publikoaren erabilera edo jarduera baterako berariazko baimena behar
dela, baimena emateko eskumena, era berean, alkateak edo horrek
eskuordetzen duen zinegotziak izango du.
18. artikulua. Mugikortasuna antolatzea eta kontrolatzea Udaltzaingoaren bidez
1. Hondarribiko udaltzainei dagokie, agintaritzaren agente diren heinean,
ordenantza hau aplikatu behar den bide eta espazio publikoetan bizikidetza eta
mugikortasuna bermatzea eta horietan trafikoa antolatzea, zuzentzea,
seinaleztatzea eta zaintzea, baita ordenantza honetan edo aplikatzekoak diren
gainerako arauetan tipifikatutako arau-hausteengatik bidezkoak diren salaketak
egitea ere.
2. Partikularrek ezin izango dute ibilgailuen zirkulazioa eta aparkaldia edo
oinezkoen igarotzea antolatu, ezta mugikortasunarekin lotutako bestelako
eginkizun edo jarduerarik gauzatu ere, salbu eta Udalaren berariazko baimena
badute, aplikatzekoak diren arauen arabera.
3. Aparkaldi arautuko eremuen ardura duen pertsonalak eremu horiei buruzko
arauak betetzen direla zainduko dute, eta bidezko salaketak jartzeko ahalmena
izango dute.
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19. artikulua. Seinaleak
Udal-zerbitzu eskudunei eta Udaltzaingoari dagokie zirkulazio-seinale bertikalak,
semaforoak, bide-markak, aldi baterako seinaleak eta mugikortasuna
erregulatzeko gainerako elementuak instalatzea, finkatzea eta kontserbatzea,
hargatik eragotzi gabe aplikatzekoa den araudiaren arabera horretarako baimena
duten beste pertsona batzuei ere egokitzea eginkizun horiek.
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BIGARREN TITULUA. - OINEZKOEN IGAROTZEA, BIZIKLETA BIDEZKO
MUGIKORTASUNA ETA MOTORRIK GABEKO PATINETEEN ERABILERA
I. KAPITULUA. OINEZKO IGAROTZEA
20. artikulua. Oinez doazen pertsonen eskubideak
1. Oinezkoek eskubidea dute espazioak eta bideak erreserbatuta edukitzeko,
baita oinezkoen sare jarraitua, erosoa eta segurua izateko ere. Sare horrek bete
egin behar ditu, gutxienez, oinezkoen ibilbide irisgarrietarako irisgarritasunari
buruzko legerian ezarritako baldintzak.
2. Oinezkoek eskubidea dute bideak eta espazio publikoa beren osasunerako,
segurtasunerako eta erosotasunerako baldintza egokietan erabiltzeko. Oinezkoen
eremuetan hiri-altzariak eta zuhaitzak egongo dira, bertan egotea eta ibiltzea
ahalik eta erosoena eta erakargarriena izan dadin.
3. Oinezkoek espaloiak eta oinezkoen kaleak erabil ditzakete egonleku eta
harreman-leku gisa, eta haietatik edozein noranzko edo norabidetan igaro
daitezke. Espaloian beste oinezko batzuk galtzadatik ibiltzera behartzen dituen
talde bat osatzen dutenean, espaloitik bertatik pasatzen utzi beharko diete.
4. Oinezkoen eremuetan, egoitza-kaleetan eta 30eko eremuetan, oinezkoek
lehentasuna dute edozein ibilgailu mota erabiltzen dutenen gainetik.
5. Babes berezia duten pertsonei eskubide horiek bermatzeko, behar bezala
mugatutako eta seinaleztatutako igarotze seguruko eremuak egokitu beharko
dira ordenantza honen aplikazio-esparruko bide eta espazio publiko guztietan.
21. artikulua. Oinez doazen pertsonen betebeharrak
1. Oinezkoek haiei bereziki zuzendutako lekuetatik igaro behar dute.
Desgaitasuna edo dibertsitate funtzionala duten pertsonek eta gurpil-aulkietan
edo antzeko ibilgailuetan ibiltzen direnek lehentasuna izango dute gainerakoen
aldean.
2. Oinezkoak ezin izango dira bizikleta-bide eta -ibilbideetatik igaro, salbu eta
horretarako behar bezala seinaleztatutako berariazko baimena badago. Espazio
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horiek seinaleztatu gabeko lekuetatik zeharkatuz gero, kontuz egin beharko
dute, eta bizikletaz joaten direnen lehentasuna errespetatu beharko dute.
3. Erabilera bakoitzerako espazio bereizietako kaleetan, oinezkoak ezin izango
dira galtzadetatik igaro, salbu eta horretarako behar bezala seinaleztatutako
berariazko baimena badago. Kale horietan, oinezkoek eurei zuzendutako
pasabideetatik gurutzatu beharko dute galtzada.

II. KAPITULUA. BIZIKLETEN MUGIKORTASUNA ETA APARKAMENDUA
22. artikulua. Bizikleten erabiltzaileen eskubide eta betebehar orokorrak
1. Bizikletaz ibiltzen diren pertsonek hirian seguru eta eroso ibiltzeko eskubidea
dute, baita bizikletentzat erreserbatutako azpiegiturak eta oinezkoekin eta
ibilgailu motordunekin partekatutako espazioak eta bideak erabiltzeko eskubidea
ere, ordenantza honetan aurreikusitako baldintzetan.
2. Bizikletariek eskubidea dute ibilgailu motordunen gidarien jazarpenmaniobrarik ez jasateko, maniobra horiek haien segurtasuna arriskuan jartzen
badute edo, zirkulatzen ari diren espazioaren barruan, haien ibilbidea edo martxa
aldaraztea helburu badute.
3. Bizikletariek ibilgailu motordunentzat ezarritako abiadura berean zirkulatu ahal
izango dute bide eta espazio publikoetan. Bizikleta erabil daiteken oinezkoen
eremuetan, oinez igarotzen diren pertsonen antzeko abiadurari eutsiko dute.
4. Bizikleten erabiltzaileek erreiaren edo galtzadaren erditik zirkulatu ahal izango
dute ibilgailu motordunek zirkulatzen duten bideetan.
5. Bizikletek behar bezala homologatutako atoiak eraman ahal izango dituzte.
Zirkulatzen ari diren bidean gainerako ibilgailuentzat ezarritakoa izango dute
abiadura-muga.
6. Bizikleten erabiltzaileek ezarrita dauden abiadura-mugak errespetatu beharko
dituzte, zirkulatzen ari diren bideetan besteen segurtasuna bermatzeko neurri
egokiak hartu behar dituzte uneoro, baita gainerako erabiltzaileekiko bizikidetza
bermatzekoak ere, batez ere oinezkoei eta babes bereziaren xede diren pertsonei
dagokienez. Orobat, bizikleten erabiltzaileentzat trafikoari eta bide-segurtasunari
buruzko araudian ezarritako arau guztiak errespetatu behar dituzte.
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23. artikulua. Bizikleten erabilera oinezkoen eremuetan
1. Bizikletek ezin izango dute egonlekuetatik, espaloietatik eta oinezkoen
kaleetatik zirkulatu, oinezkoen ibilera berean doazen 10 urtetik beherakoen
kasuan izan ezik.
2. Aurreko paragrafoan aurreikusitakoa gorabehera, bizikletak egonlekuetan
(parkeak, pasealekuak edo lorategiak) eta oinezkoen kaleetan zirkulatu ahal
izango dute, baldin eta seinaleetan hala jasota badago edo behar bezala
seinaleztatutako bizikleta-ibilbideak badaude. Lehentasuna oinezkoek izango
dute beti.
3. Bizikletan doan pertsonak espaloira sartu beharra duenean, bizikletatik jaitsi
eta hura eskuarekin helduta eraman beharko du helmugara iritsi arte.
24. artikulua. Bizikleten erabilera bizitegi-kaleetan eta 30eko eremuetan
1. Bizitegi-kaleetan eta 30. guneetan, bizikletan doazen pertsonek abiadura
moteldu eta ibilbidea ingurunera egokituko dute, oinez igarotzen direnak
arriskuan ez jartzeko, eta gutxienez 1,5 metroko segurtasun-tarteari eutsiko
diote.
2. Bildutako oinezkoengatik edo espazioa okupatzeko baldintzengatik ezin badute
segurtasun-distantzia egokia errespetatu, bizikleten erabiltzaileek horietatik jaitsi
eta oinez ibili beharko dute.
3. Bizitegi-kaleetan, bizikletek martxaren bi noranzkoetan zirkulatu ahal izango
dute, seinaleek debekatzen ez badute; 30eko eremuetan, berriz, hori baimentzen
duen berariazko seinalerik baldin badago soilik. Bi noranzkoetan zirkulatzen
denean, noranzko propioan zirkulatzen ari den ibilgailuak izango du lehentasuna.
25. artikulua. Bizikleten erabilera bizikleta-bide eta -ibilbideetan
1. Bizikletaz doazen pertsonek, ahal dela, haientzako bide eta ibilbideetatik
zirkulatuko dute, eta lehentasuna izango dute oinezkoen aldean. Oinezkoen
pasabideetan, oinezkoen lehentasuna errespetatu beharko dute.
2. Bizikletaz ibiltzen diren pertsonek abiadura egokian zirkulatuko dute,
ezarritako mugak gainditu gabe eta behar besteko arretaz, oinezkoak sartuko
balira ere.
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26. artikulua. Bizikletaren erabilera galtzadetan
1. Bizikletek galtzadatik zirkulatu ahal izango dute. Ibilgailu motordunentzat
ezarritako abiadura-muga bera izango dute.
2. Ibilgailu motordunentzako zirkulazioaren noranzko bakarreko bideetan,
bizikletek bi noranzkoetan zirkulatzeko baimena eman ahal izango da. Bizikletaerrei batean zirkulatu ahal izango dute edo, berariazko baimena izanez gero,
galtzada ibilgailu motordunekin partekatuta, baina behar bezala seinaleztatu
beharko da bizikletek bi noranzkoetan zirkula dezaketela.
3. Bizikletek garraio publikorako erreserbatutako erreietatik ere zirkulatu ahal
izango dute, baldin eta hori berariaz baimenduta eta behar bezala seinaleztatuta
badago.
4. Bizikletek lehentasuna izango dute “babes-banda” gisa gaitutako galtzadazerrendetan. Horietan, ibilgailu motordunek zirkulatu ahal izango dute gurutzatu
behar direnean, baldin eta bizikletak erabiltzen dituzten pertsonak deseroso
jartzen ez badituzte edo arriskuan jartzen ez badituzte
27. artikulua. Bizikletak aparkatzea
1. Bizikleten erabiltzaileek behar bezala gaitutako espazioetan aparkatuko dituzte
haiek.
2. Inguruan aparkatzeko lekurik ez dagoenean:
a) Bizikletak hiri-altzarien lotu edo horien ondoan aparkatu ahal izango dira,
baldin eta horiek hondatzen ez badira edo beren eginkizuna aldatzen ez
bada. Kasu horretan bakarrik aparkatu ahal izango dira bizikletak
espaloian, baina bideen beste erabiltzaileak ez oztopatzeko edo
irisgarritasun-baldintzak ez aldatzeko moduan lotu edo aparkatuko dira,
eta gehienez 72 orduz leku berean. Ezin izango dira zuhaitzetan edo beste
edozein landare-elementutan lotu, eutsi edo kateatu.
b) Bizikletak aparkatze-bandetara zuzendutako espazioan aparkatu ahal
izango dira, aparkaldi mugatuko eremuak barne.
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28. artikulua. Bizikleten erregistroa
Alkateak edo horrek eskuordetzen duen zinegotziak bizikleten udal-erregistro bat
sortu ahal izango du, lapurretak edo galerak prebenitzeko eta horiek errazago
aurkitzeko. Erregistroa Udaltzaingoak kudeatuko du.
29. artikulua. Pedalei eragiteko laguntza duten pedalezko bizikletak
Kapitulu honetan edo ordenantza honetako gainerako aginduetan bizikletei buruz
ezarritakoa aplikatuko zaie, era berean, pedalei eragiteko laguntza duten
pedalezko bizikletei. Ibilgailuen Araudi Orokorraren arabera, motor elektriko
osagarria duten bizikletak hartuko dira halakotzat, baldin eta motorrak 250 Weko edo hortik beherako potentzia izendatu jarraitua badu, potentzia
progresiboki murrizten badu eta, azkenean, abiadura 25 km/h-ra iritsi baino
lehen eteten bada, edo bizikletariak pedalei eragiteari uzten badio.

III. KAPITULUA. MOTORRIK GABEKO IRRISTAILUAK, PATINETEAK ETA GURPIL-OHOLAK
30. artikulua. Motorrik gabeko irristailuen, patineteen eta gurpil-oholen erabilera
1. Motorrik gabeko irristailuen, patineteen eta gurpil-oholen erabiltzaileek bideen
gainerako erabiltzaileekiko bizikidetza eta segurtasuna errespetatuz erabiliko
dituzte haiek, batez ere oinezkoei dagokienez, horiekiko ez baitute inola ere
lehentasunik izango. Aparatu horien erabiltzaileak ezin izango dira beste ibilgailu
batzuei krokatu, ezta ibilgailu horien bidez herrestatuak izan ere.
2. Motorrik gabeko irristailuen, patineteen eta gurpil-oholen erabiltzaileek ezin
izango dute espaloietatik zirkulatu, salbu eta oinezkoen ibilera berean doazen 10
urtetik beherakoak badira.
3. Oinezkoen kaleetan, aparatu horien erabiltzaileek beren martxa oinezkoen
martxara egokitu beharko dute, eta ez dituzte oinezkoak arriskuan jarriko edo ez
diete eragozpenik sortuko.
4. Motorrik gabeko irristailuak, patineteak eta gurpil-oholak erabiltzen dituzten
pertsonak seinaleztatutako bizikleta-bideetatik eta bizikleta-ibilbideetatik ibiliko
dira, bizikleten erabiltzaileekiko eta, hala badagokio, oinezkoekiko bizikidetza
errespetatuz.

23

Hondarribiko Udalaren Mugikortasunari buruzko Ordenantza

HIRUGARREN TITULUA. - MUGIKORTASUNA-MODU BERRIAK
I. KAPITULUA. MUGIKORTASUN PERTSONALEKO IBILGAILUAK
31. artikulua. Kontzeptua eta jokabide-arauak
1. Ordenantza honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, eta Ibilgailuen Araudi
Orokorrean xedatutakoaren arabera, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak dira
gurpil bateko edo gehiagoko ibilgailuak, plaza bakarra dutenak eta motor
elektrikoek bakarrik bultzatutakoak (motor horiek 6 eta 25 km/h arteko
gehieneko diseinu-abiadura eman behar dute) eta, autoorekatze-sistemaz
hornituta badaude, eserleku edo zela bakar bat izan dezaketenak.
2. Ibilgailu horien gidariek beharrezko arduraz eta arretaz gidatu beharko dituzte
haiek, beren burua nahiz bideen gainerako erabiltzaileak arriskuan ez jartzeko.
Uneoro egongo dira ibilgailua kontrolatzeko baldintzetan, eta ezin izango dira
beste ibilgailu batzuen bidez herrestatuak izan edo horiei krokatu, zirkulatzen ari
diren edozein espazio edo bidetan.
3. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen gidariek trafikoari eta bidesegurtasunari buruzko araudian ibilgailuen gidari guztientzat ezarritako jokabidearauak errespetatu beharko dituzte.
32. artikulua. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuekin oinezkoen espazioetatik
zirkulatzea
Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuek ezin izango dute zirkulatu egonlekuetatik,
espaloietatik eta oinezkoen kaleetatik. Ibilgailu horiek erabiltzen dituen
pertsonak oinezkoen espazio horietakoren batera sartu beharra badauka,
ibilgailutik jaitsi eta eskuarekin helduta eraman beharko du hura.
33. artikulua. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuekin bizikleta-espazioetatik
zirkulatzea
Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak erabiltzen dituzten pertsonek bizikleta-bide
eta bizikleta-ibilbide seinaleztatuetatik zirkulatu ahal izango dute, beren abiadura
bizikleten erabiltzaileen abiadurara egokituta eta espazio horien gainerako
erabiltzaileekiko bizikidetza errespetatuz.
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34. artikulua. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuekin gainerako espazioetatik
zirkulatzea
1. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuek bizitegi-kaleetatik, 30eko eremuetatik
eta galtzadetatik zirkulatu ahal izango dute.
2. Bizitegi-kaleetan eta 30eko eremuetan, ibilgailu horien gidariek abiadura
moteldu beharko dute, eta zirkulatzen ari diren ingurunera egokitu, oinez
igarotzen direnak arriskuan ez jartzeko. Oinezkoekiko 1,5 metroko segurtasuntarteari eutsiko diote, eta bildutako oinezkoengatik edo espazioa okupatzeko
baldintzengatik ezin badute segurtasun-distantzia hori errespetatu, ibilgailutik
jaitsi eta oinez igaro beharko dute. Eremu horietan, mugikortasun pertsonaleko
ibilgailuek martxaren noranzkoan bakarrik zirkulatu ahal izango dute, berariaz
kontrako seinalerik egon ezean. Kasu horretan, noranzko propioan zirkulatzen ari
direnek izango dute lehentasuna.
35. artikulua. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak aparkatzea
1. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak horretarako bereziki gaitutako guneetan
aparkatu beharko dira.
2. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak aparkatze-bandetan ere aparkatu ahal
izango dira, edo, hala seinaleztatuta dagoenean, bizikletentzako gaitutako
espazioetan. Bizikleten leku berberetan ere lotu ahal izango dira, bizikletentzat
aurreikusitako arauak errespetatuz.
3. Erabilera partekatuko zerbitzuak ematera zuzendutako mugikortasun
pertsonaleko ibilgailuak Udalak bereziki gaitutako eta baimendutako lekuetan
soilik aparkatu ahal izango dira, horretarako onartutako ordenantza fiskalarekin
bat etorriz.

II. KAPITULUA. BIZIKLETAK ETA MUGIKORTASUN PERTSONALEKO IBILGAILUAK ALOKATZEKO
SISTEMAK ETA TALDE TURISTIKOAK

36. artikulua. Bizikletak eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak alokatzeko
sistemak
1. Bizikleten eta mugikortasun pertsonaleko edozein ezaugarritako ibilgailuen
errentamendua, bide publikoan egiten denean, udalaren jabari publikoaren
aprobetxamendu berezia da. Hortaz, dagokion jabari publikoko baimena lortu
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beharko da horretarako, eta dagokion ordenantza fiskalean aurreikusitako
erregulazioaren mende egongo da.
2. Jabari publikoko baimenean, espazio publikoa erabiltzeko eta horrelako
ibilgailuak aparkatzeko baldintzak zehaztuko dira. Ibilgailu horiek, nolanahi ere,
errespetatu beharko dute ordenantza honetan eta trafikoari eta bidesegurtasunari buruzko araudian aurreikusitakoa.
3. Ibilgailu horiek erantzukizun zibileko asegurua izan beharko dute indarrean,
hirugarrenei eragin dakizkiekeen kalte-galerak estaltzeko.
37. artikulua. Talde
ibilgailuetan

turistikoak bizikletan eta mugikortasun pertsonaleko

1. Bizikletan edo mugikortasun pertsonaleko edozein ibilgailutan ibiltzen diren
turista talde edo pertsona talde antolatuek ezin izango dute 15 pertsona baino
gehiago izan. Taldea handiagoa bada, muga hori gaindituko ez duten
azpitaldeetan zatitu beharko da, eta elkarrekiko gutxienez 50 metroko
distantziara zirkulatu beharko dute.
2. 6 pertsonak baino gehiagok osatutako taldeek bizikleta-sarea eta ordenantza
hau ezagutuko dituen gidari bat izan beharko dute.
3. Talde turistikoek ezin izango dute bidearen zabalera osoa hartu, ezta
zirkulazioa oztopatzeko moduan geratu ere.
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LAUGARREN TITULUA. - MUGIKORTASUNA GARRAIO PUBLIKOAN
I. KAPITULUA. PERTSONEN GARRAIO KOLEKTIBOA AUTOBUSEZ
38. artikulua. Pertsonen hiri-garraio kolektiboko linea
1. Pertsonen garraio publiko kolektiboa hiri-mugikortasunaren funtsezko
elementua da, bermatu egiten baitu herritar guztien irisgarritasun orokorra eta
eskuragarria, oinez edo bizikletaz ibiltzea alternatiba bideragarria ez den
kasuetan.
2. Udalak autobus-linea bat ezarriko du hiri-eremuaren irisgarritasuna
hobetzeko. Zerbitzua ematen duten autobusek emisio baxuko edo zero emisioko
teknologiak izan beharko dituzte.
3.
Autobus-lineak
garraio-zerbitzua
emateko
bereziki
erreserbatutako
plataformak, galtzadak edo autobus-erreiak izango ditu. Beste edozein ibilgailuk
ezin izango du espazio horietatik zirkulatu, non eta ez diren taxiak, premiazko
edo larrialdiko zerbitzu publikoak ematen dituzten ibilgailuak, bizikletak edo
dagokion seinalearen bidez berariaz baimendutako beste ibilgailu batzuk.
4. Mugikortasuna bereiz kudeatzeko neurriak hartu ahal izango dira garraio
publikoko zerbitzua emateko erabiltzen diren autobusei semaforoetan pasatzeko
lehentasuna emateko, baita mugimendu edo bira esklusiboak egiteko baimena
ere.
39. artikulua. Garraio publikoko eskaintza osagarria
1. Hiri-garraioko linea erregularra garraio kolektiboko linea batekin osatu ahal
izango da, aparkaleku periferikoak hiriguneko erakargune nagusiekin lotzeko,
batez ere uda-garaian.
2. Udalak interes turistikoko garraio-sistema bat ere ezarri ahal izango du tren
turistiko baten edo sabai bikoitzeko autobus baten bidez.
40. artikulua. Autobus-geltokiak
1. Bidaiarien garraio kolektiboaren erabilera bultzatu eta sustatzeko, Udalak
behar adina autobus-geltoki gaituko ditu, eta klimatik babesteko sabaidunak
izango dira.
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2. Gelditzeko eremuak ez du oztoporik izango, eta ezin izango da garraio
pribaturako edo eskatu ahalako garraiorako geldigune gisa erabili. Garraio
publikoko autobusak berariaz baimendutako eta seinaleztatutako geltokietan
pertsonak hartzeko edo uzteko baino ezin izango dira gelditu.
41. artikulua. Garraio publikoari lotutako zerbitzuak
Udalak espazio egokiak gaituko ditu garraio publikoaren erabiltzaileek erosketak
gorde ahal izan ditzaten hirigunean dauden bitartean. Horretarako, kontsignak
gaitu ahal izango ditu autobus-geltoki garrantzitsuenetan, edo salgaiak
banatzeko zentroan horretarako guneak sortu.
42. artikulua. Landa-eremuetarako garraio publikoa
1. Udalak garraio kolektibo malguko zerbitzu bat ezarri ahal izango du udalerriko
landa-eremuetan, dagoen eskaerari erantzuteko eta ibilgailu motordun pribatuen
erabilera murrizteko.
2. Alkateak edo horrek eskuordetzen duen zinegotzi eskudunak zehaztutako
eremuak estaliko ditu zerbitzuak.
3. Zerbitzua eskaripeko minibus- edo taxi-eskaintza izan daiteke, atez ateko
garraioarekin edota ibilbide, ordutegi eta maiztasun jakin batzuekin. Kasu
horretan, ibilbideak, ordutegiak eta maiztasunak zehaztean, ahalik eta
bateragarritasun handiena bilatuko da osasun-zentro edo -ekipamenduetara,
hezkuntzakoetara, merkatu edo supermerkatuetara eta administrazio- eta
finantza-zerbitzuetara joateko edota beste garraio kolektibo batzuk erabiltzeko,
bereziki eskualdeko autobusak.

II. KAPITULUA. TAXIAK ETA GARRAIO-IBILGAILU GIDARIDUNAK
43. artikulua. Taxiak
1. Taxiak Hondarribiko taxi-zerbitzuari buruzko udal-ordenantzak arautuko ditu.
Dena dela, taxiek artikulu honetan ezarritako arauak errespetatu beharko
dituzte.
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2. Taxiek galtzadatik, autobus-erreietatik, bizitegi-kaleetatik eta 30eko
eremuetatik zirkulatu ahal izango dute. Oinezkoen kaleetara sartzeko aukera
izango dute, eskatu dieten zerbitzu bat emateko, baina ez bezeroak bilatzeko.
3. Autobus-erreitik zirkulatzen ari direnean, ez dute autobus-zerbitzua
oztopatuko. Hortaz, bezeroak kaleetako izkinetan edo alaketan jaso eta jaisten
saiatuko dira.
4. Taxiek bezeroen zain egon beharko dute berariaz seinaleztatutako lekuetan,
non eta ez diten zerbitzu bat emateko eskaera egin. Autobus-erreian gelditu ahal
izango dira bezeroak igo eta jaisteko, baita horiek daramatzaten objektuak
ipintzeko ere, behar-beharrezko denboraz (gehienez ere bi minutu).
5. Taxiek ordenantza honetan automobilentzat ezarritako arauak errespetatu
beharko dituzte.
44. artikulua. Garraio-ibilgailu gidaridunak
1. Garraio-ibilgailu gidaridunek bete egin beharko dute 200/2019 Dekretua,
abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Estatu-mailako baimena (VTCN) duten ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko zerbitzua emateko baldintzei
buruzkoa, edo hura ordezkatzen duen araua, baita aplikatu beharreko gainerako
arauak ere.
2. Garraio-ibilgailu gidaridunek ezin izango dute autobus-erreietatik zirkulatu.
Aurretik eskatu zaien zerbitzua emateko baino ezin izango dira sartu oinezkoen
kaleetara.
3.
Garraio-ibilgailu
gidaridunek
ordenantza
aurreikusitako arauak bete beharko dituzte.

honetan

automobilentzat
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BOSGARREN TITULUA. - AUTOMOBILEN, MOTOZIKLETEN,
ZIKLOMOTORREN ETA BESTE IBILGAILU BATZUEN ERABILERA
I. KAPITULUA. AUTOMOBILEN ERABILERA
45. artikulua. Zirkulatzeko jokabide-arauak
1. Joan-etorrietarako automobilak erabiltzen dituzten pertsonek uneoro
errespetatu beharko dituzte Udalak aldi baterako edo modu iraunkorrean
ezarritako mugak eta murrizketak.
2. Ibilgailuek ezin izango dute oinezkoen eremuetan zirkulatu, oinezkoen
kaleetan izan ezik —ordenantza honetan berariaz aurreikusitako kasuetan eta
ibilgailuentzat oro har ezarritako zirkulazio-arauak beteta—.Egoiliarrek eskubidea
dute behar bezala erregulatutako beren garaje-plazara turismo pribatuan
sartzeko.
3. Automobilek bizitegi-kale eta kale elkarbanatuetatik eta 30eko eremuetatik
zirkulatu ahal izango dute, ordenantza honetan ibilgailuek kale horietatik
zirkulatzeko aurreikusitako jokabide-arauak betez gero.
4. Automobilek ezin izango dute bizikletentzat erreserbatutako espazioetatik
zirkulatu, ezta autobus-erreietatik ere.
5. Kapitulu honetan edo aplikatzekoak diren ordenantza honen gainerako
manuetan aurreikusitako arauez gainera, automobilak erabiltzen dituzten
pertsonek trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko araudi orokorrean
aurreikusitako jokabide- eta zirkulazio-arauak errespetatu beharko dituzte.
46. artikulua. Beste mugikortasun-modu jasangarriago batzuen erabiltzaileak
bestea
1. Automobilen gidariek ezin izango dute honako ibilgailu hauetan ibiltzen diren
pertsonen segurtasuna arriskuan jarriko duen maniobrarik egin: mugikortasun
urriko pertsonentzako ibilgailu gurpildunak; bizikletak; motorrik gabeko
irristailuak edo gurpil-oholak; edo mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak.
Pertsona horiekiko, ez dute inola ere egingo jazarpen-maniobrarik nahiz beste
edozein maniobrarik horien ibilgailuen ibilbidea edo martxa aldarazteko
asmoarekin.
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2. Mugikortasun urriko pertsonen ibilgailuen, bizikleten, motorrik gabeko irristailu
edo gurpil-oholen edo mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen atzetik zirkulatzen
duten automobilen gidariek zuhurtziazko distantziari eutsi beharko diote, aurretik
duen ibilgailuaren abiadurarekiko proportzionala. Distantzia hori ezin izango da 5
metrotik beherakoa izan. Ibilgailu horiek gainditu nahi izanez gero, kontu handiz
jokatu beharko dute. Hala, zirkulazio-erreiz aldatu beharko dute (beste errei bat
balego), eta, nolanahi ere, ibilgailuen artean gutxienez 1,5 metroko alboko tartea
utzi.
3. Bizitegi-kaleetan eta 30eko eremuetan, automobilen gidariek beren abiadura
egokitu beharko dute aurreko paragrafoan aurreikusitako ibilgailuen gidariek
daramaten abiadurara, eta ezin izango dituzte horiek aurreratu, salbu eta
zirkulaziorako errei bat baino gehiago dagoen kale bat denean.
47. artikulua. Automobilak gelditzea
1. Automobilak gelditzeko, hiri-bideetan aplikatzekoa den trafikoari eta bidesegurtasunari buruzko araudian aurreikusitako arauak eta ondoren adierazten
diren arau espezifikoak beteko dira.
2. Automobilak gelditzea debekatuta dago, trafikoari eta bide-segurtasunari
buruzko araudian aurreikusitako kasuetan ez ezik, honako kasu hauetan ere:
a) Dauden seinaleek edo Udaltzaingoaren agindu batek debekatzen duten
lekuetan.
b) Bigarren ilaran.
c) Gelditzean, behar bezala geldituta edo aparkatuta dagoen beste ibilgailu
bat zirkulazioan sartzea galarazten denean.
d) Galarazten edo zailtzen denean pertsonak eraikinetara sartzea edo
horietatik irtetea edota ibilgailuak sartzea edo irtetea, sarrera edo irteera
behar bezala seinaleztatuta dagoenean.
e) Larrialdietako ibilgailuentzako
seinaleztatuetan.

irteera

eta

sarrera

behar

bezala

f) Oinezkoak edo bizikletak igarotzea oztopatzen denean.
g) Beste ibilgailu batzuei bira baimendu bat egitea eragozten zaienean.
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h) Galtzadaren erdian, berariazko baimenik izan ezean.
i) Kontrako espaloian geldirik dagoen beste ibilgailu baten pare-parean,
horrela beste erabiltzaile batzuei igarotzea edo zirkulatzea eragozten edo
zailtzen bazaie.
j) Bizikletentzat erreserbatutako aparkalekuak erabiltzea galarazteko edo
oztopatzeko moduan.
k) Edonon, ibilgailua gelditzeak arriskua eragiten badu edo oinezkoen
igarotzea edo beste ibilgailu batzuen zirkulazioa larriki oztopatzen badu.
48. artikulua. Automobilak aparkatzea
1. Automobilak aparkatzeko, hiri-bideetan aplikatzekoa den trafikoari eta bidesegurtasunari buruzko araudian aurreikusitako arauak eta ondoren adierazten
diren arau espezifikoak beteko dira.
2. Automobilak eurentzat bereziki gaitutako eremu edo espazio erabilgarrietan
(doako nahiz ordainpekoetan) bakarrik aparkatu ahal izango dira.
3. Kontrako seinalerik edo berariazko baimenik izan ezean, lerroan, ilaran edo
lokarrian aparkatuko da. Aparkatzera zuzendutako espazioa zoladuran mugatuta
dagoenean, markatutako eremuaren barruan aparkatu beharko da, gainerako
erabiltzaileek espazioa hobekien aprobetxatu ahal izateko moduan.
4. Ibilgailua beste ibilgailu batzuek zirkulatzeko edo aparkatzeko espazio baten
aldameneko leku batean aparkatzen denean, ibilgailuaren irtengunean ezin
izango du gainditu beste espazio horiek mugatzen dituen lerroa. Bestela,
ibilgailua gaizki aparkatuta egongo da.
5. Aparkatu bezain laster, gidariak ibilgailuaren motorra itzali beharko du, bera
edo beste bidaiari batzuk barruan geratuz gero ere.
6. Tokiko jabari publikoaren erabilera erkide orokorrak ez du babesten ibilgailuak
bide publikoko leku berean mugarik gabe aparkatzea. Hortaz, ordenantza
honetan ezarritako edo Udalak erabakitako denbora-mugak errespetatu beharko
dira.
7. Automobilak ezin izango dira bide publikoko leku berean aparkatuta egon
ondoz ondoko hamar egun baliodun baino gehiago. Aparkatze erregulatuko
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eremuetan eta ordainpeko aparkalekuetan, berariaz xedatutako denboraz egon
ahal izango dira aparkatuta.
8. Bide publikoan ezin izango da ibilgailurik aparkatu horiek saltzeko, alokatzeko
edo beste edozein negozio juridikorako, ezta horren publizitaterako ere.
49. artikulua. Beste ibilgailu motordun batzuen erabilera
Ordenantza honetan araudi espezifikorik ez duten gainerako ibilgailu
motordunek, hala nola kuatrizikloek, QUAD-ATVek, legezko definizioarekin bat ez
datozen mugikortasun pertsonaleko ibilgailuek, furgoiek, furgonetek eta abarrek,
bete egin beharko dituzte, aplikatzekoa den trafikoari eta bide-segurtasunari
buruzko araudia ez ezik, ordenantza honetan automobilentzat aurreikusitako
arauak.

II. KAPITULUA. BI GURPILEKO MOTOZIKLETEN ETA ZIKLOMOTORREN ERABILERA
50. artikulua. Motozikletekin eta ziklomotorrekin zirkulatzea
1. Motozikletek eta ziklomotorrek automobilen zirkulazio-arau berberak bete
beharko dituzte, trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko Estatuko araudian
aurreikusitakoak barne, eta hurrengo ataletan ezarritako arau espezifikoak nahiz
ordenantza honetan aurreikusita dagoen eta aplikatzekoa zaien beste edozein
arau.
2. Motozikleta edo ziklomotorren gidariek ezin izango dute ibilgailua galtzadan
gurpil bakar baten gainean jarrita abiatu, martxan jarri edo zirkulatu, ezta
ibilgailuko bidaiarien edo haiek zirkulatzen ari diren bidearen gainerako
erabiltzaileen segurtasuna arriskuan jar dezakeen bat-bateko maniobrarik,
balaztatzerik, lerratzerik edo bestelako maniobrarik egin ere.
3. Motorrek eta ziklomotorrek ezin izango dute martxan dauden beste ibilgailu
batzuei lotuta zirkulatu.
51. artikulua. Motorrak eta ziklomotorrak aparkatzea
1. Bi gurpileko motozikletak eta ziklomotorrak haientzat bereziki gaitutako
lekuetan aparkatuko dira lehentasunez. Horrelako eremurik izan ezean,
automobilentzat gaitutako espazioetan ere aparkatu ahal izango dute.
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Halakoetan, automobilentzat aparkatzeko dauden denbora-muga berberak bete
beharko dira. Inola ere ezin izango dira oinezkoen eremuetan aparkatu.
2. Motozikleta sidekardunak, bi gurpil baino gehiagoko ziklomotorrak eta
kuatrizikloak aparkatzeko, turismo-automobilentzako arau berberak bete
beharko dira.
III. KAPITULUA. - IBILGAILU MOTORDUNENTZAKO SARRERA MUGATUKO EREMUAK ETA
KAMIOIEN ETA SALGAI ARRISKUTSUAK DITUZTEN IBILGAILUEN ZIRKULAZIOA DEBEKATZEA

52. artikulua. Alde Zaharrerako, Apezpiku plazarako, Santiagorako eta Maddalen
karrikarako sarrera mugatua
1. Alde Zaharrera, Apezpiku plazara, Santiagora eta Maddalen karrikara ibilgailu
motordunen sarrera mugatuta egongo da, kontuan hartuta eremu horien
monumentaltasuna, ibilgailu horiekin sartzeko dituzten ezaugarriak eta
ordenantza honek babestu nahi dituen ondasunak babesteko beharra.
2. Eremu horietan ibilgailu motordunen sarrera-kontrola eramateko, behar diren
bitarteko elektronikoak, informatikoak eta grabaziokoak instalatu ahal izango
ditu Udalak.
3. Eremu horietara
aurreikusitakoak dira.

sartzeko

mugak

ordenantza

honen

I.

eranskinean

54. artikulua. Kamioiek eta salgai arriskutsuak dituzten ibilgailuek zirkulatu eta
aparkatzeko debeku orokorra
1. Gehieneko masa baimendua 5.500 kg-tik gorakoa duten kamioiek debekatuta
dute zirkulatzea eta aparkatzea.
2. Halaber, salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailuek debekatuta dute
hiri-bideetatik eta udal-titulartasuneko beste edozein bidetatik zirkulatzea eta
aparkatzea.
3. Hirira sartzeko bide nagusietan, debeku hori adieraziko duten seinaleak jarriko
dira.
4. Debekatuta dago atoiak eta erdi-atoiak aparkatzea horiek garraiatzen dituen
trakzio-ibilgailutik bereizita.
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55. artikulua. Zirkulazio-baimen bereziak
1. Alkateak edo horrek eskuordetzen duen zinegotziak baimena eman ahal
izango du, banan-banan eta behar bezala justifikatutako arrazoiengatik, aurreko
artikuluan aipatutako ibilgailuek zirkulatzeko.
2. Baimenean datu hauek jaso beharko dira:
a)
b)
c)
d)

Baimenaren indarraldia eta zirkulatzeko ordutegia.
Ibilgailuak egingo duen ibilbide xehatua.
Hartu beharreko segurtasun-neurriak.
Bide publikoan segurtasuna eta inplikatutako gainerako ondasun eta
interesen babesa bermatzeko behar diren jarraibideak.

3. Baimen bereziaren kasuan, ibilgailuaren gidariak, Udaltzaingoarekin
lankidetzan, neurri egokiak hartuko ditu bide publikoen gainerako erabiltzaileei
arriskurik edo kalterik eragingo ez zaiela bermatzeko.
4. Baimenaren titularra izango da salbuespen gisa baimendutako zirkulazioaren
ondoriozko kalte-galeren erantzulea.
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SEIGARREN TITULUA. - APARKALDI MUGATUKO ZERBITZUA ETA
MUGIKORTASUN URRIKO PERTSONENTZAKO APARKALEKUERRESERBA
I. KAPITULUA. APARKALDI MUGATUKO ZERBITZUA BIDE PUBLIKOAN
56. artikulua. Aparkaldi mugatuko plazak ezartzea
1. Aparkaldi mugatuko eremuak dira Udalak bide publikoan aurreikusitakoak
eremu horietan eta aldamenekoetan ibilgailuen aparkaldia txandakatu dadin
bultzatzeko, mugikortasun jasangarria sustatzeko eta egoiliarrentzat erabilgarri
dauden plazen eskaintza handitzeko.
2. Aparkaldi mugatuko lurralde-esparrua ordenantza honen II. eranskinean
aurreikusitakoa da, eta, aurreko paragrafoan aurreikusitako helburuarekin bat
etorriz, auzo edo barruti bakoitzaren beharren arabera mugatu da. Eremu berriak
modu iraunkorrean ezartzeko edo II. eranskinean aurreikusitakoak iraunkorki ere
aldatzeko, Alkatetzak horretarako dekretua eman beharko du, dagozkion txosten
teknikoak jaso ondoren. Dekretu horrek lurralde-esparrua mugatuko du,
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta eskuragarri dauden udalbitartekoen bidez zabalduko da.
3. Alkateak edo horrek eskuordetzen duen zinegotziak aparkalekuak zabaldu,
aldatu edo murriztu ahal izango ditu aldi baterako, baldin eta mugikortasuna
antolatzeko arrazoi justifikatuak badaude, bide publikoan obrak egikaritzen
badira, ingurumena babestu behar bada, kirol- edo kultura-ekitaldiak egiten
badira edo interes orokorreko beste premia batzuei erantzuteko beharrezkoa
bada. Zinegotziaren ebazpenak indarrean egongo den lurralde- eta denboraesparrua jaso beharko du, aparkatze-zerbitzuaren berariazko baldintzak ezarriko
ditu, ofizialki argitaratuko da eta Udalak jakinaraziko du.
57. artikulua. Aparkaldi mugatuko eta seinaleztapeneko eremuen modalitateak
1. Aparkaldi mugatuko hiru modalitate hauek ezarri dira:
a) Eremu urdineko plazak: txandakako aparkalekua, denbora-mugarekin eta
dagokion ordenantza fiskalean aurreikusitako tasa ordainduta.
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b) Eremu gorriko plazak: txandakatze handiko aparkalekua, denbora-muga
handiagoarekin eta dagokion ordenantza fiskalean aurreikusitako tasa
ordainduta.
c) Eremu berdeko plazak: egoiliarrentzako aparkaleku esklusiboa.
2. Aparkaldi mugatuko plazak ibilgailuen zirkulazioa duten erabilera orokorreko
hiri-bide guztietan ezarri ahal izango dira, baldin eta ibilgailu motordunentzako
lur gaineko aparkaleku-zuzkidura nahikoa badute. Aipatutako eremuetan
mugikortasun urriko pertsonentzako plazak gaituko dira, irisgarritasunari
buruzko legeriak ezarritako proportzioan.
3. Aparkaldi mugatuko eremuak zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko
araudiaren arabera seinaleztatuko dira, bertikalki zein horizontalki. Haien
espazioa eremu bakoitzari dagokion kolorezko lerro eten baten bidez mugatuko
da.
58. artikulua. Eremu urdineko eta gorriko plazak erabiltzeko baldintzak
1. Eremu urdin edo gorrietan aparkaldi mugatua II. eranskinean ezarritako
ordutegian eta iraupenarekin aplikatuko da. Dena den, Alkatetzak, aparkaldi
mugatuko zerbitzuarekin lortu nahi den helburuaren arabera emandako dekretu
baten bidez, ordutegi hori aldatu ahal izango du, oro har edota eremu edo urteko
aldi jakin batzuetarako. Dekretua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko
da, eta udalerriak eskura dituen bitartekoen bidez zabalduko da.
2. Eremu urdinetan eta eremu gorrietan, dagozkion seinaleen bidez, beste
erabilera batzuk edo beste erabiltzaile batzuek baimendu ahal izango dira,
ordutegi bereizietan, egunean zehar sortzen diren aparkatzeko beharrak kontuan
hartuta.
3. Ibilgailua eremu urdinean edo gorrian aparkatzeko, saltzeko makinan aldez
aurretik tiketa edo ordainagiria eskuratu beharko da, edo tasa aplikazio
telematikoen bidez ordaindu, mugikortasun urria duten pertsonen kasuan izan
ezik. Tiketa haizetakoaren barrualdean jarri behar da, kanpotik ikusteko moduko
lekuan.
4. Aparkatzea librea izango da ezarritako egun eta ordutegietatik kanpo.

37

Hondarribiko Udalaren Mugikortasunari buruzko Ordenantza

59. artikulua. Eremu berdeko plazak erabiltzeko baldintzak
1. Egoiliarrek berdegunean aparkatzeko, dagokion identifikazio-txartela eduki
beharko dute, Udalak edo aparkaldi mugatuko zerbitzua kudeatzen duen
pertsonak edo enpresak emana, ordenantza honen III. eranskinean
ezarritakoaren arabera. Identifikazio-txartela haizetakoaren barrualdean jarri
behar da, kanpotik ikusteko moduko lekuan.
2. Identifikazio-txartelak bere titularrari eskubidea ematen dio bera erroldatuta
dagoen auzo edo barrutiko eremu berdeko plazetan aparkatzeko. Muga horietatik
kanpo, txartelak ez du eraginkortasunik.
4. Egoiliar-txartelaren titularrak izango du haren erabileraren erantzukizuna.
Etxebizitzaz edo ibilgailuz aldatzen badu, Udalari jakinarazi beharko dio, bere
datuak eguneratu ditzan.
5. Egoiliarren plaza batean, ibilgailu bat ondoz ondoko hamar egun natural egon
daiteke aparkatuta, gehienez ere.
60. artikulua. Aparkaldi mugatuko eremuetan mugarik eta ordaindu beharrik ez
duten ibilgailuak
Honako hauek ez dute aparkatzeko denbora-mugarik izango, ezta tiketa lortu
edo tasa ordaindu beharrik ere, berariaz kontrakoa aurreikusi ezean:
a) Egoiliar-txartela erakusten duten ibilgailuak, titularra auzo horretan
erroldatuta egoteagatik txartela eraginkorra den eremu batean aparkatzen
denean.
b) Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela erakusten duten
ibilgailuak, baldin eta ibilgailua titularrak erabiltzen badu.
c) Behar-beharrezko edo larrialdiko zerbitzuak ematen ari diren ibilgailuak,
hala nola anbulantziak, suhiltzaileak, polizia, Gurutze Gorria, DYA, hiletazerbitzuak, etab.
d) Bizikletak, bi eta hiru gurpileko zikloak eta mugikortasun pertsonaleko
ibilgailuak.
e) Berariaz esleitutako guneetan eta ordutegietan zamalanak egiten ari diren
ibilgailu komertzialak.
f) Autotaxi-ibilgailuak, gidaria bertan eta zerbitzuan dagoenean.
g) Aldez aurretik kontratatutako zerbitzua duten alokairuko ibilgailu
gidaridunak (AIG), baldin eta gidaria bertan badago.
h) Gidaria edo bidaiariren bat barruan duten ibilgailuak, baldin eta aparkaldia
bost minututik beherakoa bada.
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II. KAPITULUA. MUGIKORTASUN URRIKO PERTSONEN IBILGAILUAK APARKATZEA
61. artikulua. Mugikortasun urriko pertsonen ibilgailuak aparkatzeko txartela
1. Kapitulu honetan aurreikusitako aparkatze-arau bereziak aplikatuko zaizkie,
soil-soilik, mugikortasun urriko pertsonentzako ibilgailuak aparkatzeko
txartelaren titularrei. Txartel hori administrazio publiko eskudun batek emana
izan behar du.
2. Txartelaren titularrak egiten dituen joan-etorrieen zerbitzura —horretarako
erabiltzen dituen ibilgailuekin— baino ez dago zuzenduta txartel hori. Ibilgailu
horietako bat gidatzen duenean edo ibilgailu horietan eramaten dutenean
bakarrik erabili ahal izango du.
3. Aparkaldi mugatuko eremuetan, erreserbatutako plazetarako eskubidea edota
ordu-mugarik gabe doan aparkatzeko eskubidea egiaztatzeko, ibilgailuaren
haizetakoan txartelaren originala erakutsi beharko da.
62. artikulua. Aparkaleku-erreserba
1. Udalak espazio batzuk mugatuko ditu mugikortasun urriko pertsonentzako
txartelaren titularren ibilgailuentzat erreserbatzeko, indarrean dagoen araudian
ezarritako proportzioan; bereziki, haien etxetik eta lantokitik ahalik eta gertuen
egongo diren lekuetan.
2.
Aparkaleku-erreserba mugikortasun urriko pertsonentzako txartelaren
titularraren ibilgailuari lotzen zaionean, erreserbaren indarraldia bat etorriko da
txartelaren indarraldiarekin.
Kasu horietan, aparkaleku-erreserbaren titularrak Udalari jakinarazi beharko dio
ibilgailua aldatu izana, bizilekua edo lantokia aldatu izana eta plaza erreserbatzea
eragin zuten eskakizunetan izandako beste edozein aldaketa, gertatzen denean.
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ZAZPIGARREN TITULUA. - SALGAIEN BANAKETA ETA IBIAK
I. KAPITULUA. SALGAIEN BANAKETA
63. artikulua. Salgaien zamalanak eta ordutegiak
1. Salgaien zamalanak, lehentasunez, haien jatorri edo helburu diren
merkataritzako, industriako edo bestelako lokalen barruan egingo dira. Halakorik
ezean, zamalanak horretarako erreserbatutako eremu eta ordutegietan egingo
dira.
2. Udalak zamalanetarako eremuak eta horien ordutegia mugatu eta
seinaleztatuko ditu, kontuan hartuta bide edo espazio publikoaren mota,
merkataritza- edo industria-beharrak, lan horiek mugikortasunean eta hiriingurumenean duten eragina eta, oro har, ordenantza honen oinarri diren
printzipioak.
3. Zamalanetarako ordutegia alkateak edo horrek eskuordetzen duen zinegotziak
zehaztuko du, eta ordutegi bereiziak ezarri ahal izango ditu ibilgailu mota
bakoitzarentzat, ibilgailuaren dimentsioen eta haren emisio kutsatzaile
handiagoen edo txikiagoen arabera.
4. Sendagaiak oinezkoen eremuetan kokatutako farmazia-bulegoetan edo
osasun-zentroetan entregatzeko ibilgailuek baimena lortu ahal izango dute haiek
beste ordu-tarte batzuetan banatzeko.
5. Eremu berriak zehazteko edo daudenak aldatzeko, baita ordutegiak zehazteko
ere, kontuan hartuko dira inguruneko beharrak eta dagozkion aurretiazko
azterlan teknikoak.
64. artikulua. Salgaien zamalanak egitea
Zamalanak honako arau hauen arabera egingo dira:
a) Zamalanak arreta handienaz egingo dira, aldameneko eraikinen
okupatzaile eta bide publikoaren erabiltzaileenganako zaratak edo
eragozpenak saihestuko dira, eta erabilitako eremua garbi utzi beharko
da.
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b) Oinezkoen eremuak edo bizikleta-bideak zeharkatu behar direnean,
oinezkoen eta bizikleten erabiltzaileen lehentasuna errespetatu beharko
da, hurrenez hurren.
c) Ezin izango da salgaiak edo beste objektu batzuk jasotzeko edo jaisteko
jarduerarik egin polea, garabi edo bestelako makinen bidez, pertsonen
segurtasuna edo ondasunen osotasuna arriskuan jartzen badute.
65. artikulua. Salgaien zamalanetara zuzendutako ibilgailuak
1. Hirigunean salgaiak banatzera zuzendutako ibilgailuak, ahal dela, elektrikoak
edo gutxi kutsatzen dutenak izango dira. Manu honen ondorioetarako, alkateak
edo horrek eskuordetzen duen zinegotziak mugatuko ditu hirigunea osatzen
duten kaleak, dagozkion seinaleen bidez.
2. Turismo-ibilgailu partikularrek ezin izango dituzte zamalanetarako eremuak
erabili. Hala ere, beren ibilgailu partikularrekin unean uneko zamalanak egin
beharra duten saltoki txikien titularrek edo langileek zamalanetarako
erreserbatutako espazioak erabili ahal izango dituzte, denbora-muga berarekin.
66. artikulua. Salgaien hiri-banaketarako zentroa salgaien
Salgaien banaketa hobeto antolatzeko, Mugikortasun Jasangarriaren Planean
aurreikusitakoarekin bat etorriz, Udalak hiri-banaketarako zentro bat sortu ahal
izango du. Zentro horrek aukera emango du distantzia laburrean salgaien
banaketa kapilarra egiteko eta salgaiak merkatarien eta bezeroen beharren
arabera biltegiratzeko.

II. KAPITULUA. IBIAK
67. artikulua. Ibi-lizentzia eta ibiaren erabilera
1. Ibilgailuak bide publikotik eraikin batera sartzeko edo handik irteteko jabari
publikoaren zati bat erabilgarri izateko, aldez aurretik Udalaren baimena beharko
da, ibi-lizentzia izenekoa.
2. Ibi-lizentziak emateko prozedura
ezarritakoaren arabera tramitatuko da.

ordenantza

honen

IV.

eranskinean
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3. Ibi-lizentziek, indarrean dauden bitartean, baimena eman ahal izango dute
jabari publikoa iraunkorki edo ordutegi mugatuan erabiltzeko. Azken kasu
horretan, asteko egun jakin batzuetan eta/edo eguneko ordu jakin batzuetan
baino ez dute pasatzea baimenduko.
4. Ibi-erreserba gisa seinaleztatutako espazioa ibilgailuen sarrera eta irteerara
soilik dago zuzenduta. Espazio horretan ezin izango du inolako ibilgailurik
aparkatu.
68. artikulua. Ibia seinaleztatzea
1. Ibiek bertikalki eta, hala badagokio, horizontalki seinaleztatuta egon beharko
dute, IV. eranskinean aurreikusitakoaren arabera.
2. Seinaleak bat etorriko dira trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko araudian
aurreikusitako eredu ofizialarekin, eta Udalak entregatuko ditu dagokion tasa
ordaindu ondoren.
3. Ibi-lizentziaren titularrak sarrera behar bezala seinaleztatuta eta seinaleak
kontserbazio-egoera egokian eduki beharko ditu. Seinaleak hondatu edo lapurtuz
gero, kopia bat eskatu beharko dio Udalari.
4. Ibi-lizentziaren titularrari egokituko zaizkio ibia seinaleztatzeak eragindako
gastuak, bide publikoan hura gaitzeko beharrezkoak diren obrak eta jabari
publikoaren erabilera bereziaren ondorioz espaloietan eragindako kalteak.
69. artikulua. Ibi-lizentzia aldi baterako etetea
Pasabide-lizentziaren indarraldia aldi baterako eten ahal izango da
mugikortasuna antolatzeko, bide publikoan obra publikoak egiteko, bide
publikoen beste erabilera batzuetarako edo behar bezala arrazoitutako interes
orokorreko beste edozein arrazoirengatik.
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ZORTZIGARREN TITULUA. - AUTOKARABANAK ETA ANTZEKO BESTE
IBILGAILU BATZUK SARTZEA, ZIRKULATZEA ETA APARKATZEA
70. artikulua. Autokarabanen gaineko udal-eskumenak
Hondarribiko Udalaren titulartasuneko bideetan autokarabanak, karabanak,
camper-ak edo antzekoak sartzea, zirkulatzea eta aparkatzea trafikoari buruzko
araudian eta ordenantza honetako hurrengo artikuluetan aurreikusitakoaren
arabera egingo da.
71. artikulua. Zirkulatzea
Autokarabanak, karabanak, camper-ak edo antzekoak galtzadatik baino ezingo
dira ibili. Inola ere ezingo dira ibili oinezkoentzako guneetan, bizikletentzako
guneetan edo garraio publikorako guneetan.
72. artikulua. Eremu erreserbatuetan aldi baterako aparkatzea
1. Autokarabanak, karabanak, camper-ak edo antzekoak Udalak horretarako
aurreikusitako eremuetan aparkatuko dira, honako arau hauek beteta:
a) Ibilgailuak ezin izango dira aterata egon aparkatzeko bereziki gaitutako
espaziotik, eta ezin izango dute galtzadaren, espaloiaren, pasealekuaren
edo lorategi-eremuaren zati bat okupatu.
b) Sartzeko eta irteteko maniobrak egin ahal izateko moduan aparkatuko
dira, eta gainerako erabiltzaileek libre dagoen espazioa ondoen erabiltzea
ahalbidetzeko.
c) Gidariak ibilgailua ibilgetuko du, bere kabuz lekualdatu eta hirugarren
batek mugitu ezin izateko moduan. Ibilgailua malda handia duen leku
batean aparkatuz gero, gidariak ibilgailua behar bezala finkatuta utzi
beharko du.
2. Eremu horietako aparkalekuen txandakatzea eta bidezko banaketa
bermatzeko, Udalak ezarri ahal izango du aste horretan bertan gehienez zenbat
orduz jarraian aparkatu ahal izango den.
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3. Udalak gune zona ezartzea sustatu ahal izango du, eta titulartasun publikoa
nahiz pribatua eduki ahal izango dute. Nolanahi ere, erabilera publikoa izango
dute horrelako ibilgailuentzat.
73. artikulua. Erreserbatu gabeko eremuetan aparkatzea
1. Autokarabanak, karabanak, camper-ak edo antzekoak beste ibilgailu motordun
batzuentzat gordetako espazioetan ere aparkatu ahal izango dira salbu eta,
bidearen ezaugarriak direla eta, dagokion seinaleztapenaren bidez berariaz
debekatuta dagoenean edo
Udalak 70. artikuluan xedatutakoaren arabera
sartzea, zirkulatzea eta aparkatzea debekatu duenean.
2. Halakoetan, aurreko artikuluan aurreikusitako arauak bete beharko dira
aparkatzean, plaza bat baino gehiago ez okupatzeko, zirkulazioa ez oztopatzeko
eta gainerako bide-erabiltzaileak arriskuan ez jartzeko moduan.
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BEDERATZIGARREN TITULUA. - KIROL- ETA KULTURA-EKITALDIAK BIDE
PUBLIKOETAN
74. artikulua. Araubide juridikoa
Udal-titulartasuneko bide eta espazioetan ekitaldi edo jarduera kiroletakoak,
kulturalak edo antzekoak egiteko, bete egin beharko da ordenantza honetan,
gainerako
udal-arauetan,
Zirkulazioko
Erregelamendu
Orokorraren
II.
eranskinean edo haren ordezko araudian xedatutakoa, baita aplikatzekoa den
beste edozein xedapen ere. Espazio horietan biltzeko eta manifestatzeko
eskubidea baliatzeko, berariazko araudia bete beharko da.
75. artikulua. Aurretiko administrazio-baimena
1. Bide eta espazio publikoetan ekitaldi edo jarduera kiroletakoak, kulturalak edo
antzekoak egiteko, jabari publikoa erabiltzeko udal-baimena lortu beharko da,
alde batera utzi gabe ekitaldi edo jarduera motaren arabera eska daitezkeen
bestelako baimenak.
2. Ekitaldi edo jarduera horiek egiteko baimen-eskabidea ekitaldi edo jarduera
horiek egiteko aurreikusitako data baino hilabete lehenago egingo da, gutxienez.
3. Udalak interesdunen eskura jarriko duen eredu normalizatuan formalizatuko
da eskabidea. Bertan, gutxienez, honako hauek jasoko dira: antolatzailea edo
arduraduna, ekitaldi mota, iraupena, ibilbidea edo okupatu beharreko espazioak.
4. Baimena emateko prozeduran, nahitaezkoa izango da zerbitzu eskudunek
txosten tekniko bat egitea mugikortasunaren eta inplikatutako gainerako
ondasun eta eskubideen gaineko eragina azaltzeko, baita antolatzaileek edo
arduradunek parte-hartzaileen eta bide eta espazio publikoen gainerako
erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko hartu beharreko neurriak ere.
5. Alkateari edo mugikortasunaren gaian hark eskuordetzen duen zinegotzi
eskudunari egokituko zaio baimena ematea. Baimen horretan, hartuko diren
segurtasun-neurriak edo bestelakoak adieraziko dira, baita antolatzaileek edo
arduradunek bete beharreko baldintzak ere.
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76. artikulua. Ekitaldiak edo jarduerak seinaleztatzea eta jakinaraztea
1. Ibilbidea edo eremuak seinaleztatzea ekitaldiaren edo jardueraren
antolatzaileen edo arduradunen kontura izango da, eta Udaltzaingoak
gainbegiratuko du.
2. Ekitaldiaren antolatzaileek eta arduradunek, horretarako ezartzen diren
prozeduren bidez, behar besteko aurrerapenarekin eman beharko diete
ekitaldiaren berri saltegiei, garraio publikoko zerbitzuei eta eragindako gainerako
erabiltzaileei.
3. Antolatzaileek edo arduradunek ekitaldia edo jarduera egin aurretik zegoen
egoera berean utzi beharko dute erabilitako bidea edo espazio publikoa.
77. artikulua. Ekitaldiak edo jarduerak etetea
1. Bide eta espazio publikoetan ekitaldi edo jarduera kiroletako edo kultural bat
baimenik gabe edo baimenean eskatutako baldintzak hautsita egiten ari dela
jakiten denean, eten egingo da berehala, udaltzaingoaren zuzeneko eskuhartzearen bidez.
2. Ekitaldia edo jarduera bertan behera utzi ahal izango da, halaber, gertaera
edo jarduera behar besteko segurtasunez egitea eragozten duten inguruabarrak
gertatzen direnean.
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HAMARGARREN TITULUA. - LEGEZKOTASUNA BERREZARTZEA ETA
ZEHAPEN-ARAUBIDEA
I. KAPITULUA. LEGEZKOTASUNA BERREZARTZEKO NEURRIAK
78. artikulua. Ibilgailuak ibilgetzea, kentzea eta gordailuan uztea
1. Udaltzaingoak ibilgailuak ibilgetuko ditu, baita horiek kendu eta udal-lokaletan
utzi ere, trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko legeriak aurreikusitako kasuak
gertatzen direnean.
2. Halaber, ibilgailuak kendu eta gordailuan utziko ditu edo, hala badagokio,
ibilgetu, jabari publikoko bide eta espazioen erabilera eta osotasuna bermatzeko
edo segurtasun, osasungarritasun eta lasaitasun publikoa babesteko beharrezkoa
denean. Zehazki, ordenantza honetan baimendutako egun kopurutik gora bide
publikoan aparkatuta dauden ibilgailuak kendu ahal izango ditu.
3. Udaltzaingoak motozikleten, ziklomotorren, mugikortasun pertsonaleko
ibilgailuen, bizikleten edo beste edozein ibilgailuren kateak edo segurtasunelementuak moztu ahal izango ditu, baldin eta hori beharrezkoa bada ibilgailua
kendu eta gordailuan uzteko, edo beste leku batean ibilgetzeko, aurreko atalean
aurreikusitakoarekin bat etorriz.
79. artikulua. Bizikletak kentzea
1. Trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko legerian aurreikusitako kasuetan ez
ezik, Udaltzaingoak bizikletak bide eta espazio publikoetatik ere kendu ahal
izango ditu, horretara behartuta dagoen pertsonak hala egiten ez badu, honako
kasu hauetan:
a) Aparkatzeko berariaz egokitutako espazioetatik kanpo 72 ordu baino
gehiago jarraian aparkatuta dagoenean.
b) Bizikleta abandonatuta dagoela jotzen denean, nahiz eta ondo aparkatuta
egon. Ondorio horietarako, bizikleta abandonatutzat joko da gurpilak falta
zaizkionean, trakzio-mekanismoa deuseztatuta duenean edo bizikletaren
egoerak abandonatuta dagoela argi eta garbi aditzera ematen duenean.
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c) Ibilgailua ibilgetzea legez bidezkoa denean, baina hura ibilgetzeko leku
egokirik ez dagoenean.
2. Kendu aurretik, udaltzainak bizikletaren argazki bat egingo du, eta bizikleta
erreklamatzen duenak eskatu ahal izango du. Bizikleta kendu ondoren, abisua
jarriko du haren lekuan, jabeari horren berri emateko.
3. Udalak bizikleta-gordailu bat ezarriko du jabeek bizikleta berreskura dezaten
errazteko edo, hala badagokio, irabazteko asmorik gabeko erakunde bati
entregatzeko, hura kendu zenetik hiru hilabetetik gora igaroz gero.

II. KAPITULUA. ZEHAPEN-ARAUBIDEA
80. artikulua. Aplikatzekoa den zehapen-araubidea
1. Ordenantza honek ezartzen dituen jokabide-arauen aurkako egiteak edo
omisioak arau-hauste administratiboak dira. Horiek oso astuntzat, astuntzat eta
arintzat sailkatzen dira, eta kapitulu honetan xedatutakoaren arabera zehatuko
dira.
2. Trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko legerian edo ordenantza honetan
berariaz edo inplizituki aipatzen den beste edozein xedapenetan aurreikusitako
arauak ez betetzea arau horietan aurreikusitakoaren arabera zigortuko da.
81. artikulua. Arau-hauste oso astunak
Arau-hauste oso astunak dira:
1. Jabari publikoa seinaleztatzea, okupatzea edo beste edonola erabiltzea,
ordenantza honetan xedatutakoaren arabera hura aprobetxatzeko,
baimena eman gabe edo dagokion erreserba ezarri gabe.
2. Erreserbaren edo okupazioaren baldintza fisikoak baimenik gabe aldatzea,
horren ondorioz Udalaren jabari publikoa larriki hondatzen bada.
3. Ordenantzan aurreikusitako txartel edo baimen
faltsutuak erabiltzea, horrek delitua ez dakarrenean.

manipulatuak

edo

48

Hondarribiko Udalaren Mugikortasunari buruzko Ordenantza

4. Ordenantza honetan aurreikusitako txartelak edo baimenak lortzeko
eskatutako datuak edo dokumentazioa ezkutatzea, manipulatzea edo
faltsutzea, horrek delitua ez dakarrenean.
5. Titularrak ordenantzan aurreikusitako txartelak edo baimenak beste
batzuei lagatzea.
6. Salgai arriskutsuak garraiatzen dituzten kamioi eta ibilgailuen zirkulazioari
buruzko arauak ez betetzea.
7. Bide publikoetako kirol- eta kultura-ekitaldiei buruzko arauak ez betetzea.
82. artikulua. Arau-hauste astunak
Arau-hauste astunak dira:
1. Bide publikoan ezarritako bizikleta-aparkalekuetan bidegabe aparkatzea,
gainerakoek aparkatzea zailtzen edo oztopatzen duenean edo gainerako
bide-erabiltzaileei eragiten dienean.
2. Bizikletak eta mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak alokatzeko sistemei
buruzko arauak ez betetzea.
3. Automobilak, motozikletak, ziklomotorrak eta beste ibilgailu motordun
batzuk erabiltzeari, gelditzeari eta aparkatzeari buruzko ordenantza
honetako arauak ez betetzea.
4. Ordenantza honetan taxiei eta
aurreikusitako arauak ez betetzea.

garraio-ibilgailu

gidaridunei

buruz

5. Titularra ez den pertsona batek mugikortasun urriko pertsonentzako
aparkatze-txartela erabiltzea.
6. Alde Zaharrera, Apezpiku plazara, Santiagora eta Maddalen karrikara
ibilgailu motordunekin sartzeko arauak ez betetzea.
7. Zamalanei buruzko arauak ez betetzea.
8. Ibiei buruzko arauak ez betetzea.
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9. Ordenantza honetan aipatzen diren autokarabanak, karabanak, camper-ak
edo antzeko ibilgailuak sartu, zirkulatu eta aparkatzeari buruzko arauak ez
betetzea.
83. artikulua. Arau-hauste arinak
Arau-hauste arinak dira:
1. Oinez igarotzen diren pertsonek ordenantza honek ezartzen dizkien
betebeharrak ez betetzea.
2. Bizikleten erabilerari eta aparkatzeari buruzko arauak ez betetzea, arauhauste astuna ez denean.
3. Bizikleta-aparkalekuak hondatzen dituzten egintzak.
4. Motorrik gabeko irristailuak, patineteak eta gurpil-oholak erabiltzeko
arauak ez betetzea.
5. Mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak erabiltzeko eta aparkatzeko arauak
ez betetzea.
6. Bizikletan eta mugikortasun pertsonaleko
turistikoei buruzko arauak ez betetzea.

ibilgailuetan

doazen talde

7. Egoiliar- edo jabe-txartel eta mugikortasun urriko pertsonentzako
aparkatze-txartel iraungia erabiltzea, baldin eta txartela emateko unean
eskatutako baldintza guztiak indarrean mantentzen badira.
8. Dagokion bizileku-eremutik kanpo egoiliar- edo jabe-txartela erabiltzea,
txartela eman zeneko ibilgailuaren titulartasuna transferitu ondoren edo
hura iraungi denean.
9. Aparkaldi mugatuko eremuetan aparkatzea dagokion tasa ordaindu gabe,
tiket baliodunik gabe, ikusteko moduko leku batean tiketa ipini gabe;
onartutakoa edo baimendutakoa baino denbora luzeagoz aparkatzea; eta,
oro
har,
ordenantza
honetan
aparkaldi
mugatuaren
inguruan
aurreikusitako arauak ez betetzea, II. eranskinean jasotakoak barne.
10.Mugikortasun urriko pertsonentzat aparkaleku-erreserbari buruzko arauak
ez betetzea.
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11.Ordenantza honen aurkako beste edozein ekintza edo ez-egite, aurreko
manuetan arau-hauste astuntzat edo oso astuntzat tipifikatuta ez badago.
84. artikulua. Zehapen-arauen konkurrentzia edo konkurtsoa
Ordenantza honetako bi manuren edo gehiagoren arabera arau-haustetzat jo
daitezkeen egitateak, hurrengo artikuluan jasota ez badaude, zigortuko dira
egindako arau-hauste bakarrari zehapen astunena aurreikusten duen manua
aplikatuta.
85. artikulua. Arau-hausteen konkurrentzia edo konkurtsoa
1. Konkurtso erreala. Konkurtso medialaren edo arau-hauste jarraituaren kasuan
izan ezik, bi arau-hauste edo gehiago egiten dituztenei egindako arau-hauste
guztiei dagozkien zehapenak ezarriko zaizkie.
2. Konkurtso mediala. Arau-hauste bat egiteak nahitaez dakarrenean beste bat
edo batzuk egitea, egindako arau-hauste astunenari dagokion zehapena baino ez
da ezarriko.
3. Konkurtso ideala. Egitate bakar batek bi arau-hauste edo gehiago
dakartzanean, egindako arau-hauste astunenari dagokion zehapena ezarriko da.
4. Arau-hauste jarraitua. Arau-hauste jarraituaren egiletzat joko da aldez
aurretik pentsatutako plan bat gauzatzean edo aukera bera baliatuz izaera
bereko edo antzeko arau-hauste bat baino gehiago egiten dituena, eta gradu
gorenean aurreikusitako zehapenik astunena ezarriko zaio.
86. artikulua. Zehapenak eta mailakatze-irizpideak
1. Trafikoari eta segurtasunari buruzko legerian eta toki-araubideari buruzkoan
aurreikusitako zenbatekoen arabera, ordenantza honen aurkako arau-hausteak
zehapen hauekin zigortuko dira:
a) Arau-hauste oso astunak: 201 eurotik 1.000 eurora bitarteko isuna.
b) Arau-hauste astunak: 101 eurotik 200 eurora bitarteko isuna.
c) Arau-hauste arinak: 100 eurorainoko isuna.
2. Zehapenak zehapen mota bakoitzerako gutxieneko eta gehieneko
zenbatekoaren barruan zehazteko, trafikoari eta bide-segurtasunari buruzko
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legerian eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren Legean aurreikusitako
zehapenak mailakatzeko irizpideak hartuko ditu kontuan Udalak. Arauhauslearen egoera ekonomikoa ere kontuan hartu ahal izango du.
87. artikulua. Isunen ordez gizartearentzako lanak egitea
Ordenantza honetan aurreikusitako arau-hausteak egiteagatik ezarritako isunen
ordez, tokiko komunitatearen aldeko lan baliokideak egin ahal izango dira,
zehatutako pertsonarekin ados jarri ondoren, dagozkion udal-xedapenetan
aurreikusitako modu eta baldintzetan.
88. artikulua. Kalteak ordaintzea eta legezkotasuna berrezartzea
1. Ordenantza honetan tipifikatutako arau-hausteak egiteagatik ezarritako
zehapenak bateragarriak izango dira arau-hausleari aldatutako egoera bere
jatorrizko egoerara leheneratu dezan exijitzearekin eta haren portaerak Udalari
eragindako kalte-galerak ordainaraztearekin.
2. Aldatutako egoera bere jatorrizko egoerara leheneratzeko eta eragindako
kalte-galeren ordaina emateko betebeharra hasitako zehapen-prozedura berean
ezarri ahal izango da. Horretarako, ez da beharrezkoa izango arau-hauslea
zehatzea. Aldiz, nahikoa izango da prozeduran egiaztatzea egitatezko
aurresuposizioa edo zehapenik gabeko neurri horiek ezartzea justifikatzen duten
betekizunak daudela.
3. Gauzak jatorrizko egoerara leheneratzeko eta eragindako kalte-galeren
ordaina emateko betebeharrak berehala betearaztekoak izango dira, baita
betebehar horiek zehapen-ebazpenean zehapenarekin batera ezarri badira ere.
89. artikulua. Zehapen-prozedura administratiboa eta zehatzeko eskumena
1. Ordenantza honetan aurreikusitako zehapenak ezartzeko prozedura
tramitatuko da trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bidesegurtasunari buruzko Estatuko araudian eta, osagarri gisa, administrazioprozedura erkideari buruzko legerian xedatutakoaren arabera.
2. Prozeduraren instrukzioa alkateari edo horrek eskuordetzen duen zinegotzi
eskudunari dagozkion organoek egingo dute.
3. Ordenantza honetan tipifikatutako arau-hausteengatik zehapenak ezartzea
alkateari edo horrek eskuordetzen duen organoari dagokio.
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90. artikulua. Arau-hausteen eta zehapenen preskripzioa
Ordenantza honetan aurreikusitako arau-hausteak eta zehapenak Sektore
Publikoaren
Araubide
Juridikoaren
Legean
aurreikusitakoaren
arabera
preskribatuko dira.
Xedapen indargabetzailea. Arauak indargabetzea
Ordenantza hau indarrean sartzen denetik aurrera, indargabetuta geratuko da
Araututako Aparkamenduaren Udal Zerbitzuari buruzko Ordenantza, 2015eko
ekainaren 24koa (2014ko urriaren 2an onartutako aldaketen eta 2015eko
ekainean egindako zuzenketen araberako testu bategina).
Indargabetuta geratuko dira, halaber, Ordenantza honen edukiaren aurka edo
horrekin kontraesanean dauden maila bereko edo beheragoko mailako xedapen
guztiak.
Azken xedapenetako lehena. Eranskinak aldatzea
Tokiko Gobernu Batzarraren erabakiaren bidez, ordenantza honen eranskinak
eguneratu ahal izango dira, baita isunen zenbatekoa ere, kontsumoko prezioen
indizearen
arabera,
haien
edukia
arau-aldaketetara
edo
berrikuntza
teknologikoetara egokitzeko, eta Ordenantzan aurreikusitako prozeduretan
administrazio-kargak etengabe sinplifikatzeko, arintzeko eta murrizteko
tramiteak edo dokumentuak ezabatzeko.
Gobernu Batzarraren erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren
webgunean argitaratu beharko da.
Azken xedapenetako bigarrena. Ordenantza fiskalak egokitzea
Udalak ordenantza fiskalak arau honetan xedatutakora egokituko ditu, bereziki
tasa bat ezartzea eragin dezaketen tokiko jabari publikoaren erabilera
pribatiborako edo aprobetxamendu berezirako moduei dagokienez.
Azken xedapenetako hirugarrena. Argitaratzea eta indarrean jartzea
Ordenantza hau, Udalbatzak behin betiko onartu ondoren, Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean osorik argitaratu eta 15 egun baliodunera jarriko da indarrean.
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I. ERANSKINA. ALDE ZAHARRERAKO, APEZPIKU PLAZARAKO,
SANTIAGORAKO ETA MADDALEN KARRIKARAKO SARRERA MUGATUA
I. Alde Zaharreko kaleetara eta Apezpiku plazara sartzeko mugak
Alde Zaharreko kaleen eta Apezpiku plazaren osotasunean ibilgailu motordunak
sartzeko arau hauek ezartzen dira:
A) ZAMALANETARAKO ORDUTEGI OROKORRA:
Zamalanak ordutegi honetara mugatuko dira: lanegunetan, astelehenetik
ostiralera, 07:00etatik 12:00etara.
Eskakizunak: Zamalanak zeregin horietarako egokitutako ibilgailu industrial
edo komertzial batean egitea.
B) EGOILIARRAK
a) Alde Zaharreko auzotarrak. Askatasun osoz sartu eta aparkatu ahal izango
dute, denbora-mugarik gabe eta ordutegi orokorretik kanpo, Bordari kaleko,
Uria Harresia kaleko eta Leiba Jeneralaren kaleko aparkalekuetan. Gehienez
ordu erdiz egon ahal izango dira kale hauetan: Nagusi, San Nikolas, Denda,
Agustina Genua (lehen Berdura Plaza), Ubilla, Petra Laborda, Juan de
Laborda, Fraxkuneko Murrua eta Apezpiku.
Eskakizunak: Alde Zaharreko eremu mugatuan Biztanleen Udal Erroldan
inskribatuta egotea. Ibilgailua alta emanda edukitzea Hondarribiko Ibilgailuen
Zirkulazio Zergaren Erroldan (aurreko atalean zehaztutako titulartasuna eta
helbidea bat etorriko dira).
b) Egoiliartzat hartuko dira hoteletan, ostatuetan eta apartamentu turistikoetan
ostatu hartzen dutenak. Zamalanetarako ordutegi orokorretik kanpo sartu
ahal izango dira.
Eskakizunak:
Ostalaritzako
establezimenduetako
edo
apartamentu
turistikoetako arduradunek justifikatu beharko dute, Udaltzaingoaren aurrean
edo horretarako jarritako sistema informatikoetan, beren bezeroen sarrera
eta zirkulazioa.
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c) Era berean, egoiliartzat hartuko dira mendekotasuna duten pertsonak
zaintzen dituzten Alde Zaharreko auzotarrak, eta zamalanetarako ordutegi
orokorretik kanpo sartu ahal izango dira.
Eskakizunak: Zaintzaile
luzatutako ziurtagiria.

hori

titularra

den

Udaleko

Gizarte

Zerbitzuek

C) BAIMENDUAK:
a) Alde Zaharrean garajea duten auzotar ez-egoiliarrak. Alde Zaharrean bizi ez
diren eta garaje baten jabeak diren auzotarrak eguneko edozein ordutan
sartu ahal izango dira bertara, zamalanetarako ordutegi orokorretik kanpo.
Eskakizunak: Dagokion garajearen titulartasun-dokumentua.
b) Alde Zaharreko merkataritza-jarduera edo biltegi baten titularrak edo
ustiatzaileak.
Eskakizunak: Ibilgailuak zamalanetarako ordutegi orokorretik kanpo erabili
beharra dutela egiaztatu eta justifikatu beharko dute, eta gehienez 30
minutuz egon ahal izango dira.
c) Alde Zaharretik kanpoko merkataritza-jarduera baten titularrak edo
ustiatzaileak, baldin eta zerbitzu-, mantentze-, konponketa- edo horniduraharremana badute Alde Zaharreko etxebizitza, lokal edo negozioekin.
Baldintzak: Zamalanetarako ordutegi orokorretik kanpo sartzeko beharra
justifikatu beharko dute.
d) Udalaren, erakunde ofizialen, enpresa-erakunde publikoen, sozietateen eta
horiei lotutako beste erakunde batzuen ibilgailuak, baita erakunde horiei
zerbitzuak ematen dizkieten pertsona fisiko edo juridikoen ibilgailuak ere.
Eskakizunak: Zamalanetarako ordutegi orokorretik kanpo sartzeko beharra
egiaztatu eta justifikatu beharko dute.
e) Udalak beste ibilgailu batzuen sarrera baimendu ahal izango du, beharra
justifikatu ondoren edo kasuan kasuko beharrari buruzko aldeko txosten
teknikoa aurkeztuta.
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II. Santiago / Maddalen karrika eremura sartzeko mugak
Honako arau hauek ezartzen dira ibilgailu motordunak Santiago / Maddalen
karrika eremura sartzeko:
A) ZAMALANETARAKO ORDUTEGI OROKORRA:
Zamalanak ordutegi honetara mugatuko dira: lanegunetan, astelehenetik
ostiralera, 07:00etatik 12:00etara.
Eskakizunak: Zamalanak zeregin horietarako egokitutako ibilgailu industrial
edo komertzial batean egitea.
B) EGOILIARRAK
a) Santiagon / Maddalen karrikan bizi diren auzotarrak. Auzotarrak askatasunez
sartu ahal izango dira eremu horretara. 3 eta 23 zenbakien arteko kaletartean, auzotarrek askatasunez aparkatu ahal izango dute 20:00etatik
hurrengo eguneko 7:00etara, eta gehienez 30 minutuz 7:00etatik
20:00etara.
Eskakizunak: Biztanleen Udal Erroldan Santiago / Maddalen karrika eremu
mugatuan inskribatutako auzotarra izatea. Ibilgailua alta emanda edukitzea
Hondarribiko Ibilgailuen Zirkulazio Zergaren Erroldan (aurreko atalean
zehaztutako titulartasuna eta helbidea bat etorriko dira).
b) Halaber, egoiliartzat hartuko dira Santiago / Maddalen karrika eremuko
mendekotasuna duten auzotarren zaintzaileak, eta zamalanetarako ordutegi
orokorretik kanpo sartu ahal izango dira.
Eskakizunak: Zaintzaile
luzatutako ziurtagiria.

hori

titularra

den

Udaleko

Gizarte

Zerbitzuek

C) BAIMENDUAK
a) Auzotar ez-egoiliarrak, garajea Santiago / Maddalen karrika eremuan
dutenak. Santiago / Maddalen karrika eremuan bizi ez diren bizilagunak
eta garaje baten jabeak eguneko edozein ordutan sartu ahal izango dira
bertara, zamalanetarako ordutegi orokorretik kanpo.
Eskakizunak: Dagokion garajearen titulartasun-dokumentua.
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b) Santiago / Maddalen karrika eremuko merkataritza-jarduera edo biltegi
baten titularrak edo ustiatzaileak.
Eskakizunak: Ibilgailuak zamalanetarako ordutegi orokorretik kanpo erabili
beharra dutela egiaztatu eta justifikatu beharko dute, eta gehienez 30
minutuz egon ahal izango dira.
c) Santiago / Maddalen karrika eremutik kanpoko merkataritza-jarduera
baten titularrak edo ustiatzaileak, baldin eta zerbitzu-, mantentze-,
konponketa- edo hornidura-harremana badute Santiago / Maddalen
karrika eremuko etxebizitza, lokal edo negozioekin.
Baldintzak: Zamalanetarako ordutegi orokorretik kanpo sartzeko beharra
justifikatu beharko dute.
d) Udalaren, erakunde ofizialen, enpresa-erakunde publikoen, sozietateen eta
horiei lotutako beste erakunde batzuen ibilgailuak, baita erakunde horiei
zerbitzuak ematen dizkieten pertsona fisiko edo juridikoen ibilgailuak ere.
Eskakizunak: Zamalanetarako ordutegi orokorretik
beharra egiaztatu eta justifikatu beharko dute.

kanpo

sartzeko

e) Udalak ibilgailu jakin batzuen sarrera baimendu ahal izango du, beharra
justifikatu ondoren edo kasuan kasuko beharrari buruzko aldeko txosten
teknikoa aurkeztuta.

57

Hondarribiko Udalaren Mugikortasunari buruzko Ordenantza

II. ERANSKINA. APARKALDI MUGATUKO EREMUAK ETA
FUNTZIONAMENDU-BALDINTZAK
I. Aparkaldi mugatuko eremuak eta sektoreak
Aparkatze erregulatuko bi eremu ezartzen dira: Portua 1. eremua, hiru
sektoretan banatuta, eta Hondartza 2. eremua, aparkatzeko ordutegi eta
gehieneko denbora hauekin:
A) Portua 1. eremua: Eremu honetan aparkaldi mugatua urte osoan egongo da
indarrean astelehenetik igandera, urtarrilaren 1ean, 5ean eta 6an, irailaren 1etik
12ra, eta abenduaren 24an, 25ean eta 31n izan ezik, honako ordutegi honekin:
-

Sektore urdina: astelehenetik igandera, 10:00etatik 20:00etara. Eremu
honetan aparkatu ahal izango dute dagokion tiketa lortu duten ibilgailuek edo
aipatutako eremuan egoiliar- edo jabe-txartela dutenek. Aparkatzeko
gutxieneko denbora 6 minutukoa izango da, eta gehienekoa 4 ordukoa.

-

Sektore gorria: astelehenetik igandera, 10:00etatik 20:00etara. Txandakatze
handiko eremua denez, denbora-mugak eta gaikuntza-tiketa lortzeko
nahitaezkotasunak ibilgailu guztiei eragiten diete, baita ordenantza honetan
aurreikusitako bereizgarriren bat dutenei ere, mugikortasun urriko pertsonen
bereizgarria salbuetsita. Aparkatzeko gutxieneko denbora 6 minutukoa izango
da, eta gehienekoa 60 minutukoa. Gehieneko denbora igarotakoan, ibilgailua
atera beharko da, eta hurrengo bi orduetan ezin izango da sektore berean
aparkatu.

-

Sektore berdea: astelehenetik igandera, 10:00etatik 20:00etara. Eremu
honetako egoiliarren edo jabeen ibilgailuek bakarrik aparkatu ahal izango
dute, baldin eta dagokien txartela badaukate eta erakusten badute.

Eremu honetan, kale elkarbanatuak egongo dira eta, horietan, zamalanetarako
eremuak aparkaldi mugatuarekin txandakatuko dira aipatutako ordutegietan.
B) Hondartza 2. eremua. Sektore urdina: Aparkaldi mugatua ekainaren 1etik
irailaren 15era arte egongo da indarrean, astelehenetik igandera eta 10:00etatik
20:00etara.
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Bertan aparkatu ahal izango dute dagokion tiketa lortu duten ibilgailuek edo
eremu honetan egoiliarraren edo jabearen bereizgarria duten ibilgailuek.
Aparkatzeko gutxieneko denbora 6 minutukoa izango da, eta gehienekoa 10
ordukoa.
II. Aparkaldi-mugarik ez duten ibilgailuak
Honako hauek ez dute aparkaldi-mugarik izango, ezta horretarako gaitutako
makina edo aplikazioetan tiketik lortu beharko ere, aurkako seinale espezifikorik
edo arau orokorrik izan ezean:
a) Aparkatzen den eremuan, haizetakoaren barrualdean "egoiliarren edo jabeen
ibilgailuentzako bereizgarria" kanpotik erabat ikusteko moduan erakusten
duten ibilgailuak, txandakatze handiko eremuetan izan ezik.
b) Haizetakoaren barrualdean, desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko
Europako txartela erakusten duten ibilgailuak, baldin eta titularrak erabiltzen
baditu.
c) Motozikletak,
ziklomotorrak
eta
bizikletak,
baldin
eta
aparkatze
erregulaturako seinaleztatutako plazak okupatzen ez badituzte eta
horretarako gaitutako lekuetara mugatzen badira.
d) Zamalanak egiten ari diren merkataritza-ibilgailuak, horretarako esleitutako
eremu eta ordutegietan.
e) Autotaxiak, gidaria bertan eta zerbitzuan dagoenean.
f) Hileta-autoak, zerbitzuan daudenean.
g) Larrialdietako ibilgailuak, anbulantziak, suhiltzaileak, Gurutze Gorria, DYA eta
Polizia, zerbitzua ematen ari direnean guztiak.
h) Zerbitzu publikoei atxikitako ibilgailuak, behar bezala errotulatuta eta
identifikatuta, dagokien zerbitzua benetan ematen ari direnean.
i) Gidaria edo bidaiariren bat barruan duten ibilgailuak, baldin eta aparkaldia
bost minututik beherakoa bada.
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j) Beren kategoria edo jarduerarako udal-baimena duten erreserbatutako
eremuetan aparkatutako ibilgailuak.
III. Salaketa aurretiaz deuseztatzea
1. Aparkaldi mugatuko guneak kudeatzeko sistemak aukera emango du salaketa
aldez aurretik deuseztatzeko, baldin eta baimendutako edo ordaindutako
gehieneko denbora gainditu bada, tiketa ikusten ez den leku batean jarrita
aparkatu bada edo akats material bat egin bada ibilgailuaren matrikula edo
sistemak eskatutako beste daturen bat sartzean.
2. Halakoetan, salaketa egin eta hurrengo orduaren barruan deuseztatu egin
ahal izango da hura, 3 euro ordaindu ondoren.
Salaketa deuseztatzeak ez du gaitzen ibilgailua leku
edukitzeko. Beraz, ibilgailua berehala atera beharko da.

berean

aparkatuta

4. Salaketa egin bada tiketik gabe aparkatzeagatik edo dagokion aplikazioaren
bidez tasa ordaindu gabe aparkatzeagatik, salaketa egin eta hurrengo orduaren
barruan ere deuseztatu ahal izango da, parkimetroan bertan 25 euro ordaindu
ondoren, baldin eta udal-zerbitzuek ibilgailua ibilgetu edo kendu ez badute.
Salaketa deuseztatzeak ez du gaitzen ibilgailua leku
edukitzeko. Beraz, ibilgailua berehala atera beharko da.

berean

aparkatuta

4. Ez da aukerarik izango ibilgailu berarekin salaketa bat baino gehiago
deuseztatzeko 24 orduko epean.
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III. ERANSKINA. EGOILIARRENTZAKO TXARTELAK ETA BEREIZGARRI
BEREZIAK
I. Hondarribiarrentzako egoiliar-txartela
1. Hondarribiarrek I. Portua eremuko sektore urdin eta berdean eta Hondartza 2.
eremuko Foru eta Minatera kaleetan aparkatzeko egoiliar-txartela eskuratu ahal
izango dute, baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Ibilgailu motordun baten titularra izatea, Hondarribian erroldatuta egotea
eta txartela erabili nahi den eremuan bizitzea. Ibilgailuaren titulartzat joko
da Probintziako Trafikoko Buruzagitzak emandako zirkulazio-baimenean
hala jasota dagoena.
b) Ibilgailuak 3.500 kg-tik beherako baimendutako gehieneko masa izatea
eta Hondarribiko Ibilgailuen Zirkulazio Zergaren erroldan alta emanda
egotea, aurreko atalean aipatutako titulartasuna eta helbidea bat badatoz.
c) Udalean trafiko-zehapenik bete gabe ez izatea eskabidea aurkezten
denean, eta Udalaren zerga eta betebeharren ordainketan egunean
egotea.
2. Etxebizitza bakoitzeko bi egoiliar-txartel bakarrik eman ahal izango dira.
3. Pertsona juridikoen jabetzako ibilgailuei ere (enpresako, leasingeko edo
rentingeko autoak) egoiliar-txartelak eman ahal izango dizkie Udalak eremu jakin
baterako, baldin eta egoiliar baten erabilera partikularrerako badira, lehenengo
atalean adierazitako eremuetan.
Txartela lortzeko, txartela erabili nahi duen pertsona fisikoak dagokion eremuan
erroldatuta egon beharko du, eta ibilgailua erabiltzen duela justifikatu beharko
du, honako bitarteko hauetakoren bat erabilita:
a) Ibilgailuaren aseguru-poliza. Bertan, ohiko gidari gisa agertu behar du.
b) Leasing edo renting kontratu originala eta ibilgailuaren aseguru-poliza,
titular gisa agertzen dena.
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c) Enpresa-ziurtagiria,
interesdunari ibilgailua esklusiboki erabiltzeko
baimena ematen diona, lan-ordutegiaren barruan zein kanpoan.
II. Hondarribiarrak ez diren jabeentzako aparkatzeko txartelak
1. Aurreko atalean adierazitako eremuetako etxebizitzen jabeek, biztanleizaerarik ez badute, jabeentzako txartela lortu ahal izango dute, bertakoen
baldintza berberetan aparkatu ahal izateko.
2. Txartela jasotzeko interesa duten jabeek honako eskakizun hauek bete
beharko dituzte:
a) Eranskin honetan aipatzen diren I. eta II. eremuetako kaleren batean
kokatutako etxebizitza baten jabe izatea.
b) Ibilgailu motordun baten titular izatea. Ibilgailuaren titulartzat joko da
Probintziako Trafikoko Buruzagitzak emandako zirkulazio-baimenean hala
jasota dagoena.
c) Udalean trafiko-zehapenik bete gabe ez izatea eskabidea aurkezten
denean, eta Udalaren zerga eta betebeharren ordainketan egunean
egotea.
3. Aparkatzeko txartela eskuratu ahal izango dute, halaber, jabearen
ezkontideak eta haren lehen mailako zuzeneko ahaideek, odolkidetasunagatik
(amak, aitak edo seme-alabek). Nolanahi ere, etxebizitzaren jabeak aurkeztu
beharko du eskabidea.
4. Etxebizitza bakoitzeko aparkatzeko bi txartel bakarrik eman ahal izango dira.
Aparkatzeko txartela lortzeko eskubidea aitortzen deneko etxebizitza hutsik
dagoela agertu beharko da udal-erroldan. Bestela, etxebizitza horretan
erroldatuta dagoen pertsonak eskuratu ahal izango du egoiliar-txartela,
horretarako eskatzen diren baldintzak betetzen baditu.
III. Egoiliar-txartela eta jabe-txartela lortzeko eskaerak
1. Egoiliar-txartela edo jabe-txartela eskuratzeko, interesdunek Hondarribiko
Udalari zuzendutako eskabidea aurkeztu beharko dute, eta honako dokumentu
hauek aurkeztu:
a) Nortasun-agiri nazionalaren fotokopia.

62

Hondarribiko Udalaren Mugikortasunari buruzko Ordenantza

b) Zirkulazio-baimenaren fotokopia.
c) Enpresako, leasingeko edo rentingeko ibilgailua bada, eranskin honetako
I.3 atalean agertzen diren dokumentuak.
2. Txartelak emateko, dagokion ordenantza fiskalean aurreikusitako tasa
ordaindu beharko zaio Udalari.
3. Txartelek ekitaldi fiskalari dagokion indarraldia izango dutenez, haien
indarraldia urte bakoitzeko abenduaren 31n amaituko da, noiz eman ziren
kontuan hartu gabe.
4. Udalak, behar diren egiaztapenak egin ondoren, ofizioz berrituko ditu
emandako txartelak. Berritzeak dagokion tasa sortuko du.
5. Txartelaren titularrak ez badu txartela berritzeko interesik, Udalari jakinarazi
beharko dio ekitaldi fiskala amaitu baino lehen (abenduaren 31 baino lehen), eta
udal-bulegoetan bereizgarria entregatu beharko du.
IV. Egoiliar-txartela eta jabe-txartela erabiltzeko baldintzak eta haien gaineko
erantzukizuna
1. Egoiliar-txartelaren eta jabe-txartelen titularrek izango dute txartel horiek
erabiltzeko erantzukizuna, ordenantza honetan aurreikusitakoaren arabera.
2. Titularrak helbidea edo ibilgailua aldatzen badu edo txartela emateko eskatzen
diren haren baldintzetako edozein aldatzen bada, Udalari jakinarazi beharko dio 7
egun naturaleko epean, eta txartela entregatu beharko du. Halakoetan, Udalak
txartel berri bat emango du, baina horrek ez du tasa kobratzea sorraraziko.
2. Txartel baten titularrak Udalari jakinarazten badio txartel hori berritzeko
interesik ez duela eta entregatzen ez badu, txartela bidegabe erabiltzen ari dela
ulertuko da, eta ordenantza honetan aurreikusitako arau-hauste arina egingo du.
Halakoetan, dagokion isunaz gainera, txartela indargabetuko da eta ezin izango
du beste txartel bat lortu gutxienez urtebetez eta gehienez hiru urtez.
3. Txartela galtzen badu edo lapurtzen badiote, titularrak berehala jakinarazi
behar dio Udalari. Halakoetan, Udalak dagokion txartelaren kopia bat emango
du. Galera edo lapurreta ez jakinaraztea arau-hauste arina da.
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IV. ERANSKINA. IBI-LIZENTZIAK
I. Ibi-lizentziak emateko, baja emateko edo titulartasuna aldatzeko prozedura
1. Ibi-lizentziak emateko prozedura ofizioz edo interesdunek eskatuta hasiko da.
2. Honako hauen titularrek eskatu ahal izango dute ibi-lizentzia:
a) Garajeetara zuzendutako lokalak edo lursailak.
b) Automobilgintzarekin lotutako jarduerak: ibilgailuen kontzesionarioak,
tailerrak, alokairua eta salmenta.
c) Barruan zamalanetarako espazioa duten jarduerak.
d) Familia bakarreko etxebizitza bakanduak edo atxikiak, garajera
zuzendutako espazioarekin.
e) Osasun-zentroak, larrialdietako ibilgailuak sartzeko eta ateratzeko.
3. Ibi-eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:
a) Jabearen identifikazio-datuak
b) Ibilgailuen pasabideak sarrera ematen dueneko higiezinaren jabetzatituluaren kopia edo haren legezko okupazioaren egiaztagiria.
c) Kokapen zehatza egiaztatuko duten planoak, honako hauek adierazita:
etxebizitza kokatuta dagoen kale eta zenbakia, lursaila edo lokala, baita
sartzeko atearen kokapena eta zabalera ere.
d) Plazak zein ordutegi eta xedetarako eskatzen diren.
4. Ibi-lizentziaren baja-eskabidean, bajaren arrazoia adieraziko da, baita seinale
bertikalak eta horizontalak kendu izanaren adierazpena ere.
5. Ibi-lizentziaren titulartasuna aldatzea eskatzen denean,
titulartasuna laga edo aldatu izanaren egiaztagiria erantsiko da.

eraikinaren

II. Ibiak seinaleztatzea
1. Ibien seinale bertikalak Udalak entregatuko ditu, lizentziaren titularrak horien
kostua ordaindu ondoren.

Titularrak erreserba-eremua seinaleztatuko du Udalak emandako
seinaleekin, eta eremu erreserbatuaren mutur bakoitzean bana jarriko du.
2.
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Seinaleak fatxadari atxikita
komenigarria ez bada salbu.

jarriko

dira,

hori

ezinezkoa bada edo

3. Seinale horizontalak izango dira espaloiaren zintarrian margotutako marra hori
bat edo sarbidearen aurreko galtzadaren gainean margotutako laukizuzen bat,
eta Udalaren kontura izango dira.
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