
 

IRUÑERRIAN TAXI ZERBITZUA BATERA EMATEKO LURRALDE EREMUAN TAXI 
ZERBITZUA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA ALDATZEKO PROIEKTUA EGIN 
AURRETIKO HERRI KONTSULTA. 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 133. artikuluan ezarrita dagoenaren arabera, legearen edo 
erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta 
publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen bitartez, eta jasoko 
da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta antolakunderik 
ordezkagarrienek puntu hauei buruz: 

a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak.  

b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak. 

Aurrekoa betetze aldera, eta egin aurretik, aipatutako ordenantza aldatzeko proiektuari 
buruz alderdi hauek planteatzen dira: 

Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak. 

1.- Zenbait ordu-tartetan eta egun jakinetan ematen den zerbitzua hobetzea, eta 
egungo irizpidearen arabera oso zigortuta dauden hainbat ibilaldi despenalizatzea. 

2.- Fidagarritasuna hobetzea tarifak zuzen aplikatzean. 

3.- Ematen den zerbitzua hobetzea hainbat alderditan, besteak beste: ibilbidea 
hautatzean, eskaeraren berri izatean, ordaintzeko garapen berriak ahalbidetzean…  

4.- Egun indarrean dagoen ordenantzan aldaketa, egokitzapen eta zuzenketa txikiak 
egitea. 

Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 

1.- Oso ezaugarri bereziak dituzten egun jakin batzuetan eta zenbait ordu-tartetan 
zailtasunak daude taxi zerbitzu egokia emateko. Beste alde batetik, egun oso zigortuta 
dauden ibilaldiak daude, oso jakinak.  

Egun, Garraio arloa azterlan bat ari da egiten ordenantzan ezarrita dauden aldietan 
eragin zuzena duten tarifen gainean. 

2.- Detektatu da kasuren batean ez direla zuzen aplikatu tarifak, nahita edo nahi gabe. 

Egun, sektorearekin batera baloratzen ari da tarifak zuzen aplikatzean fidagarritasuna 
hobetzen duten neurriak ezartzea, eta horrek handituko luke erabiltzaileen 
segurtasuna.  



 

3.- Egun, taxilari gehien-gehienek, haiek nahi dutelako, baina ez denek, hainbat gailu 
dituzte, hala nola smartphone-ak, tabletak, nabigatzaileak…, eta zerbitzu hobea 
ematea ahalbidetzen diete, besteak beste, hauen berri izanez: trenak, hegazkinak edo 
autobusak iristeko ordutegiak, ekitaldiak, pilaketa gutxien dituzten ibilbideak, helbide 
zehatzak… Gainera, gailu horiek zerbitzuaren kalitatea hobetuko luketen garapen 
gehigarri batzuk inplementatzeko bidea eman ahal izango lukete, adibidez, inkestak 
egitea taxi barnean, ordaintzeko era berriak eta abar.  

Aldaketa honen bidez, flota guztira zabaldu nahi dira gutxieneko tresna batzuk, hartara, 
zerbitzu hobea emateko. 

4.- Prozedura izapidetzen dela baliatzea, beharrezkoak diren aldaketa, egokitzapen eta 
zuzenketa txikiak egiteko.  

Araua aldatzearen helburuak. 

1.- Zerbitzu ona bermatzea une oro, barnean hartuta eskaera handia dagoen aldi 
jakinak, eta, era berean, egun oso zigortuta dauden zenbait ibilaldi despenalizatzea. 

2.- Egungo tarifa egiturarekin, ahalik eta gehiena murriztea tarifak aplikatzean 
hutsegiteak gertatzeko aukera. 

3.- Zerbitzua hobetzea alor desberdinetan, barnean hartuta beharrezkoak diren 
tresnak.  

4.- Aldaketa izapidetzea baliatzea, egungo testuan dauden akats txikiak zuzentzeko 
eta zenbait kontzeptu argitzeko. 

Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak. 

Ez dira planteatzen. 

 


