
IRUÑERRIKO HIRI GARRAIOAREN ZERBITZU PUBLIKOA ARAUTZEKO 
ORDENANTZA ETA ESKUALDEKO HIRI GARRAIOAREN ZERBITZUARENGATIKO 
TRIBUTU IZAERA EZ DUTEN ONDARE PRESTAZIO PUBLIKOAK ARAUTZEKO 
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 bidez 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 ordenantzak aldatzeko 
proiektuari buruz alderdi hauek planteatzen dira: 

Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak. 

1.- Iruñerriko hiri-garraioaren zerbitzua arautzen duen ordenantza irailaren 20ko 
537/2019 Errege Dekretura egokitzea. Errege dekretu horren bidez azaroaren 23ko 
1544/2007 Errege Dekretua aldatu da, desgaitasunen bat duten pertsonak garraio 
moduetara iritsi eta horiek erabiltzeko behar dituzten oinarrizko irisgarritasun eta 
bereizkeria ezeko baldintzak onesten dituena.  

2.- Iruñerriko hiri-garraioaren zerbitzua arautzen duen ordenantza egokitzea, zerbitzura 
norbanako mugikortasun ibilgailuekin sartzeko baldintzak kontuan har ditzan, Trafikoko 
Zuzendaritza Nagusiaren 16/V-124 Instrukzioan haien gainean ezarrita dagoen 
sailkapenaren arabera.  

3.- Gurpil-aulkian edo lekualdatzeko beste gailu batzuetan ibiltzen diren mugikortasun 
murriztuko pertsonak ibilgailuaren bigarren atetik sartzen dira autobusean eta 
gidariaren ondoan kokatuta dauden txarteletarako makinetan, aurreneko atearen 
ondoan, ordaintzen dute zerbitzuaren tarifa, eta, oro har, beste pertsona batek joan 
behar izaten du bidaia ordaintzera. Nafarroan Ahalmen Urritasuna duten Pertsonen 
Ordezkarien Batzordeak idatziz eskatu du egoera horri irtenbidea emateko. 

Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 

1.- Irailaren 20ko 537/2019 Errege Dekretuak (errege dekretu horren bidez azaroaren 
23ko 1544/2007 Errege Dekretua aldatu da, desgaitasunen bat duten pertsonak 
garraio moduetara iritsi eta horiek erabiltzeko behar dituzten oinarrizko irisgarritasun 
eta bereizkeria ezeko baldintzak onesten dituena) aldaketak ekarri ditu, eta aldaketa 



horiek egiten dute beharrezkoa izatea Iruñerriko hiri-garraioaren zerbitzua arautzen 
duen ordenantza aztertzea eta araudi horretan ezarrita dagoenarekin bat egiteko 
beharrezkoak diren egokitzapenak egin behar izatea. 

2.- Norbanako mugikortasun ibilgailuak gero eta gehiago erabiltzen dira herritarren 
eguneroko lekualdatzeetan, eta, hala, duela gutxi hainbat udalerritako mugikortasun-
ordenantzetan elementu horiek barnean sartu dituzte. Mota horretako elementuen 
zabalkundea dela-eta, komenigarria da zehatz ezartzea haiek Eskualdeko Hiri 
Garraioaren zerbitzuan sartzeko baldintzak, Iruñerriko hiri-garraioko zerbitzua arautzen 
duen ordenantzan argi eta garbi jasota idatziz. 

3.- Nafarroan Ahalmen Urritasuna duten Pertsonen Ordezkarien Batzordeak 
aurkeztutako eskaerari erantzuna eman behar zaio, txarteletarako makinetan bidaia 
ordaintzeko prozedurari dagokionez, kontuan hartuta gurpil-aulkian edo lekualdatzeko 
beste gailu batzuetan ibiltzen diren mugikortasun murriztuko pertsonak ibilgailuaren 
bigarren atetik sartzen direla autobusean. Horretarako, Iruñerriko hiri-garraioaren 
zerbitzu publikoa arautzeko ordenantza eta Eskualdeko Hiri Garraioaren 
zerbitzuarengatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak arautzeko 
ordenantza egokitu beharko dira. 

Arauaren helburuak. 

1.- Iruñerriko hiri-garraioaren zerbitzua arautzen duen ordenantza indarrean dagoen 
araudira egokitzea. 

2.- Iruñerriko hiri-garraioaren zerbitzua arautzen duen ordenantza mugikortasun 
pertsonaleko modu berrietara egokitzea, autobusen barneko segurtasuna zaintze 
aldera.  

3.- Iruñerriko hiri-garraioaren zerbitzu publikoa arautzeko ordenantza eta Eskualdeko 
Hiri Garraioaren zerbitzuarengatiko tributu izaera ez duten ondare-prestazio publikoak 
arautzeko ordenantza egokitzea, gurpil-aulkian edo lekualdatzeko beste gailu 
batzuetan ibiltzen diren mugikortasun murriztuko pertsonek bidaia ordaintzeari 
dagokionez. 

Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak. 

Ez dira planteatzen.  


