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2020/PCD-EMORD/000006 espedientea 
 
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 proiektu normatiboak egin aurretik, aurretiko herri-kontsulta 
egitea planteatzen da ordenantza hau aldatzeko: 
 
 - Iruñerrian taxi-zerbitzua batera emateko lurralde-eremuan taxi-zerbitzua arautzen 
duen ordenantza.  
 
39/2015 Legeak ez du ezartzen aurretiko kontsultaren epea. Mankomunitateak 
onartutako Araudi Planaren arabera, epea 20 egun baliodunekoa izatea proposatzen da.  
 
Kontsulta Mankomunitateko webgunearen bidez bideratu beharko da, eta, argitasun 
handiagorako, herritarrek parte hartzeko atalean sartu beharko da, Gardentasun Ataritik 
sartzeko aukera izanik, eta Egoitza Elektronikoko iragarki-oholean.  
 
Aurkeztutako iritziak ikusirik, egokiak diren ordenantzak idatziko dira eta onartzeko 
jarriko dira, Nafarroako Administrazio Lokalari buruzko 6/1990 Foru Legearen 325. 
artikuluan jasota dagoen prozeduraren arabera. Hain zuzen, izapide hauek hartzen ditu 
barne:  
 
1. Toki-entitateko osoko bilkurak hasierako onespena ematea, kasu honetan Iruñerriko 

Mankomunitateko Batzar Nagusiak. 

2. Onespen-erabakia jendaurrean edukitzea gutxieneko epean, hogeita hamar 
egunean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta entitateko iragarki-oholean iragarkia 
jarri ondotik, herritarrek eta bidezko interesa dutenek espedientea aztertu eta 
erreklamazio, kexa edo oharrak aurkez ditzaten. 

3. Aurkezten diren erreklamazio, kexa edo oharrak ebaztea, eta a) atalean aipatu den 
organoak behin betiko onespena ematea.  

 

Dena dela, hasierako onespena behin betiko bilakatuko da, baldin eta erreklamazio, 
kexa edo oharrik aurkezten ez bada. Kasu horretan, ondorio juridikoak sortzeko, 
gertaera hori, behin betiko testuarekin batera, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu 
beharko da.  



 
 
AKORDIO-PROPOSAMENA 
 
1.- Iruñerrian taxi-zerbitzua batera emateko lurralde-eremuan taxi-zerbitzua arautzen duen 
ordenantzaren aurretiko herri-kontsultaren edukia onartzea. 
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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 ordenantza aldatzeko proiektuari 
buruz alderdi hauek planteatzen dira. 
 
a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak. 
 
1.- Ordenantza egokitzea, COVID-19aren osasun-krisia lehertu ondoren sortu diren 
hainbat arazo konpontzeko edo hobetzeko.   
 
2.- Egun indarrean dagoen ordenantzan aldaketa, egokitzapen eta zuzenketa txikiak 
egitea.  
 
b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 
 
1.- Nahiz eta ordenantza aldatzeko azken prozesua duela gutxi egin den, COVID-19aren 
osasun-krisiak gogor eragin dio sektoreari eta zerbitzuari. Pandemia honek hainbat 
ondorio utzi ditu sektorean, ziur asko denbora batean iraungo dutenak, eta horregatik, 
une honetan, eta egoera berri honetan, alderdi jakin batzuk egokitu behar dira. 
  
2.- Prozedura izapidetzen dela baliatzea, beharrezkoak diren aldaketa, egokitzapen eta 
zuzenketa txikiak egiteko.  
 
c) Arauaren helburuak.  
 
1.- COVID-19aren osasun-krisiaren ondoren sektoreari negatiboki eragiten ari zaizkion 
hainbat alderdi konpondu edo hobetzea, une oro bermatuta zerbitzua era egokian 
ematen dela.  
  
2.- Beharrezkoak diren aldaketa, egokitzapen eta zuzenketa txikiak egitea.  
 



d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak.  
 
Ez dira planteatzen.  
 
Herri-kontsultaren hartzaileak: 
 

‐ Iruñerriko herritar guztiak. 
‐ Iruñerriko taxi-gidariak. 
‐ Iruñerriko taxi-gidarien elkarteak. 

 
 
2.- Herri-kontsultaren edukia Mankomunitateko webgunearen bidez argitara ematea, 
herritarrek parte hartzeko atalean, Gardentasun Ataritik sartzeko aukera izanik, eta Egoitza 
Elektronikoko iragarki-oholean. Kontsultaren epea 20 egun baliodunekoa izango da.  
 
3.- Subjektu eta erakunde adierazgarrienen iritzia biltzea, etorkizuneko arauak ukituko 
lituzkeenena:  

- Tele Taxi San Fermín elkartea.  
- Irache kontsumitzaileen elkartea. 
 
 
 
 
 

 
Iruñean, 2020ko azaroaren 16an. 
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