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  ESKUALDEKO HIRI-GARRAIOAREN ZERBITZUA 
EMATEAGATIKO TRIBUTU-IZAERA EZ DUTEN 

ONDARE-PRESTAZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN 
ORDENANTZA ALDATZEA   

 
 
 
1. PROPOSAMENA.- 27. ARTIKULUA ALDATZEA. 
 
Zioa: 
 
Nafarroan Ahalmen Urritasuna duten Pertsonen Ordezkarien Batzordeak (CERMIN) 
eskaera aurkeztu zuen Mankomunitateko Erregistroan, Iruñerriko hiri-autobusek 
ahalmen urritasuna duten pertsonentzat txarteletarako makina irisgarriak eduki ditzaten 
autobusaren erdiko plataforman. Mankomunitatea ados dago CERMIN batzordearekin 
autobusaren erdiko plataforman txarteletarako makina irisgarria kokatzeak dituen onurei 
dagokienez, plataforma hori baita autobusean sartzeko eta handik ateratzeko arrapala 
duena. Mugikortasun murriztuko pertsonen autonomia eta aukera-berdintasuna 
hobetzea dakar, eta herritar orori eskaintzen zaion zerbitzuaren segurtasuna eta 
kalitatea hobetzea ere bai. 
 
Makina horiek instalatzea Eskualdeko Hiri Garraioaren berrikuntza teknologikorako 
proiektuaren 1. fasean sartu da, eta aurreikusita dago 2020ko bigarren hiruhilekoan 
amaitzea ezartzen.  
 
Behin txarteletarako makinak autobusen erdiko plataforman jarri direnean, erabilera 
mugatu egingo da  mugikortasun murriztua duten pertsonek txartelak baliozkotzeko eta, 
oro har, E profila duten Eskualdeko Hiri Garraioko erabiltzaileek. Gainera, Eskualdeko 
Hiri Garraioko txartelen datuak kontsultatu ahal izango dituzte garraio-txartela duten 
garraioko erabiltzaile guztiek. 
 
Horrenbestez, eta ekimen honen ildotik, ordenantzako 27. artikulua aldatzea 
proposatzen da, bertan deskribatzen baita autobusaren barnean nola erabili behar diren 
txartelak.  
 
Proposatutako testua 
 
27. artikulua. Erabilera. 
 
Ezarrita dauden tarifak garraio-txartelaren bidez ordaintzea, orokorrean, autobusetan 
txarteletarako dauden makinetan egingo da, gidariaren ondoan kokatuta daudenetan. 
Salbuespena izango da gurpil-aulkian edo mugitzeko beste gailu batzuetan ibiltzen diren 
eta mugikortasun murriztua duten pertsonen kasua, pertsona horiek helburu horretarako 
autobusaren erdiko plataforman kokatuta egongo den makinan ere egiteko aukera 
izango baitute.  
 
Autobus bakoitzean, txarteletarako bi makina daude gidariaren ondoan: aurrekoa edo 
saltzeko makina, eta atzekoa edo balioduntzeko makina. Garraio-txartel 
pertsonalizatuak saltzeko makinan baino ezin izango dira erabili, hartara, gidariari 
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erakutsi eta hark zuzen erabiltzen ari dela identifikatzeko aukera izan dezan. Garraio-
txartel izengabeak bi makinetan erabil daitezke. 
 
Txarteletarako hirugarren makina bat ere badago, autobusaren erdiko plataforman 
kokatuta dagoena. Gurpil-aulkian edo mugitzeko beste gailu batzuetan ibiltzen diren eta 
mugikortasun murriztua duten pertsonek baino ezin izango dute erabili makina hori 
balioduntzeko. 
 
 
2. PROPOSAMENA.- AZKEN XEDAPEN BAKARRA ALDATZEA. 
 
Zioa: 
 
Txarteletarako erdiko makinak erabiltzeari dagokionez ezarri dena aplikatzeko, erabilera 
horiek ahalbidetuko dituzten aldaketa operatiboak egin behar direnez, haiek indarrean 
sartzea atzeratu egin behar da aldaketa horiek gauzatuta egon arte. 
 
Proposatutako testua: 
 
Azken xedapen bakarra 
 
Mankomunitateko lehendakariak zehazten duenean hartuko dute indarra aldaketa 
hauek. Ebazpen bidez egingo du, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean kaleratu beharko 
da ebazpen hori. 
 
 

ONDORIOAK 
 
 
Lehenbizikoa.- Eskualdeko Hiri Garraioaren zerbitzua emateagatiko tributu-izaera 
ez duten ondare-prestazio publikoak arautzen dituen ordenantzako artikulu hauek 
aldatzea proposatzen da:  
 
1.- Ordenantzako 27. artikulua. Honela geldituko litzateke hitzez hitz:  
 

27. artikulua. Erabilerak. 
 
Ezarrita dauden tarifak garraio-txartelaren bidez ordaintzea, orokorrean, 
autobusetan txarteletarako dauden makinetan egingo da, gidariaren ondoan 
kokatuta daudenetan. Salbuespena izango da gurpil-aulkian edo mugitzeko beste 
gailu batzuetan ibiltzen diren eta mugikortasun murriztua duten pertsonen kasua, 
pertsona horiek helburu horretarako autobusaren erdiko plataforman kokatuta 
egongo den makinan ere egiteko aukera izango baitute. 
 
Autobus bakoitzean, txarteletarako bi makina daude gidariaren ondoan: aurrekoa 
edo saltzeko makina, eta atzekoa edo balioduntzeko makina. Garraio-txartel 
pertsonalizatuak saltzeko makinan baino ezin izango dira erabili, hartara, gidariari 
erakutsi eta hark zuzen erabiltzen ari dela identifikatzeko aukera izan dezan. 
Garraio-txartel izengabeak bi makinetan erabil daitezke. 
 
Txarteletarako hirugarren makina bat ere badago, autobusaren erdiko plataforman 
kokatuta dagoena. Gurpil-aulkian edo mugitzeko beste gailu batzuetan ibiltzen diren 
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eta mugikortasun murriztua duten pertsonek baino ezin izango dute erabili makina 
hori balioduntzeko. 

 
 
 
2.- Ordenantzako Azken xedapen bakarra. Honela geldituko litzateke hitzez hitz: 
 

Azken xedapen bakarra 
 
Mankomunitateko lehendakariak zehazten duenean hartuko dute indarra aldaketa 
hauek. Ebazpen bidez egingo du, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean kaleratu 
beharko da ebazpen hori. 

 
 
 
 


