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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urriak 15. Ostirala199. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Galdakaoko Udala

Udalerriko Taxiaren Udal Ordenantzaren behin betiko onarpena

Udalbatza Osoak 2021eko uztailaren 29an, ohiko bilkuran onetsi zuen, hasiera ba-
tean, Galdakaoko Udalerriko Taxiaren Udal Ordenantza. Ondoren, espedientea jen-
daurrean ikusgai jarri zen 30 eguneko epean, 2021ko abuztuaren 12ko, 154 zenbakiko 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan argitaratuta, eta alegazio edo erreklama-
ziorik aurkeztu ez denez, aipatutako ordenantza behin betiko onetsitzat jo da. 

Tokiko araubidearen oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 legearen 70.2 
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Ordenantza indarrean sartuko da testu osoa Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean eta TAOLaren 65.2 artikuluan aurreikusi-
tako epea igarotzen denean. 

Galdakaon, 2021eko urriaren 4an.—Alkatea, Iñigo Hernando Arriandiaga
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urriak 15. Ostirala199. zk. 2. orr.

TAXIAREN UDAL ORDENANTZA

I. TITULUA
ARAU OROKORRAK

1. artikulua.—Ordenantzaren helburua
Ordenantza honen xedea da Galdakaoko udalerritik osorik igarotzen diren kontagai-

lu-taximetroa duten turismo-automobiletan -aurrerantzean, taxi- bidaiariak garraiatzeko 
zerbitzuak arautzea.

2. artikulua.—Definizioak
Ordenantza honen ondorioetarako, honako definizio hauek hartuko dira kontuan:
a)  taxi-zerbitzuak: bidaiariak bederatzi plaza arteko edukiera duten ibilgailuekin ga-

rraiatzea, gidaria barne, tarifa izeneko prezio bat ordainduz.
b)  hiriko taxi-zerbitzuak: oso-osorik Galdakaoko udalerritik igarotzen diren zerbi-

tzuak.
c)  hiriarteko taxi-zerbitzuak: b) idatz-zatiko definizioan sartzen ez direnak.

3. artikulua.—Printzipioak
Taxi zerbitzuaren jarduera printzipio hauen arabera gauzatuko da:
a)  Administrazioaren esku-hartzea, zerbitzuaren eskaintzan kalitate-maila optimoa 

lortzeko interes publikoaren beharrezko bermean oinarrituta.
b)  Unibertsaltasuna, irisgarritasuna, jarraitutasuna eta erabiltzaileen eskubideen 

errespetua.
c)  Sektoreko elkarteekin lankidetzan, berrikuntza teknologiko adierazgarrienak 

arian-arian ezartzea sustatzea, taxi-zerbitzuen prestazio- eta segurtasun-baldin-
tzak hobetzeko, bai kontratazio- eta ordainketa-bitartekoei dagokienez, bai ibil-
gailuak kokatzeko sistemei dagokienez, besteak beste.

II. TITULUA
LIZENTZIAK ETA BAIMENAK

I. KAPITULUA
IZAERA JURIDIKOA

4. artikulua.—Garraiorako lizentzia eta baimena
1. Lizentzia da titularra Ordenantza honetan aipatzen diren hiri-zerbitzuak emateko 

gaitzen duen titulu juridikoa.
2. Hirien arteko zerbitzuak eman ahal izateko, udal-lizentziaren titularrak izan 

beharko dute, baldin eta dagokion garraio-baimena (garraio-txartela) badute, Bizkaiko 
Foru Aldundiak emanda.

II. KAPITULUA
LIZENTZIAK EMATEA

5. artikulua.—Lizentziak ematea
Taxien hiri-zerbitzua emateko sortu berri diren lizentziak toki-araubideko araudian 

ezarritako prozeduren arabera emango dira, lehiaketa bidez, eta, betiere, lehia askearen 
eta publikotasunaren eskakizunak errespetatuz.

6. artikulua.—Lizentzia kopurua
Inor ezin izango da lizentzia bat baino gehiagoren titularra izan.
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2021, urriak 15. Ostirala199. zk. 3. orr.

III. KAPITULUA
LIZENTZIAK USTIATZEA

7. artikulua.—Esklusibotasuna
1. Lizentziaren titularrak berak ustiatu beharko du, dedikazio oso eta esklusiboko 

erregimenean, ordaindutako beste edozein jarduerarekin bateraezina.
2. Hori agiri bidez egiaztatuko da, Udalak zehazten duen moduan.
3. Salbuespen gisa, eta Udalaren iritziz behar bezala egiaztatutako arrazoiak dau-

denean (titularraren alarguntasuna, baliaezintasuna, lanerako ezintasun iragankorra edo 
zerbitzua ematea eragozten duten beste gorabehera batzuk), lizentzia ustiatzeko, sol-
datapeko gidari bat kontratatu ahal izango da, Galdakaoko Udalak emandako gidariaren 
udal-baimena duena.

8. artikulua.—Soldatapeko gidariak
1. Soldatapeko gidariek Galdakaoko Udalak lizentzien titularrentzat eskatzen di-

tuen lanbide-gaitasuneko eskakizun berberak beteko dituzte, eta ezingo dute egon or-
denantza honetan eta Bidaiariak Turismoko Automobiletan Hiriko eta Hiriarteko Garraio 
Publikoari buruzko ekainaren 29ko 2/2000 Legean aipatzen diren ezintasun- edo debe-
ku-kausetako batean ere.

2. Soldatapekoak agiri bidez egiaztatuko du titularrak egunean dituela lan-arloko 
eta Gizarte Segurantzako legeriak besteren konturako langileentzat ezartzen dituen be-
tebeharrak.

3. Lizentzia batek ere ezin izango du gidari bat baino gehiago atxikita eduki, udala-
ren baimena izan ezik, legez edo erregelamenduz aurreikusitako kasuetan.

IV. KAPITULUA
LIZENTZIEN ERREGISTROA

9. artikulua.—Lizentzien erregistroa
1. Udalak (Segurtasun arloa) erregistro bat egingo du, eta bertan jasoko ditu titula-

rrei, ibilgailuei, gidariei eta abarrei buruzko gorabeherak.
2. Nolanahi ere, honako datu eta dokumentu hauek jasoko dira erregistroan:
a)  Lizentziaren titularra eta zenbakia, eta, hala badagokio, gidaria, helbidea, NANa-

ren fotokopia eta telefono-zenbakia.
b)  Lizentziari atxikitako ibilgailua, matrikula, marka eta zirkulazio-baimenaren foto-

kopia.
3. Erregistroetako datuen tratamendua eta lagapena bat etorri behar da administra-

zio-artxiboei buruzko araudiarekin eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digita-
lak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin.

V. KAPITULUA
LIZENTZIEN ESKUALDATZEA

10. artikulua.—Lizentzien eskualdagarritasuna
1. Autotaxi-lizentziak kasu hauetan bakarrik eskualdatu ahal izango dira:
a)  Titularraren heriotzagatik, ezkontide alargunaren edo legezko jaraunsleen alde.
b)  Erretiroaren kasuan.
c)  Ezkontide alargunak edo a) idatz-zatian aipatutako jaraunsleek ezin badute li-

zentzia ustiatu jarduera bakar eta esklusibo gisa.
d)  Lizentziaren titularra lanbidean jarduteko ezinduta geratzen denean, gaixotasu-

nagatik, istripuagatik edo udalaren iritziz ezinbesteko kausatzat jo daitezkeen 
beste arrazoi batzuengatik.
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e)  Lizentziaren titulartasuna Galdakaoko udalerrian duenean, hamar urterako; epe 
horretan ezin izango du beste lizentzia bat lortu udalerrian.

2. Lizentziak ezin izango dira eskualdatu udala lizentzia horiek azkentzeko edo aldi 
baterako eteteko prozedura bat izapidetzen ari bada.

3. Lizentziak eskualdatzeko, eskuratzaileak erregelamendu honetan lizentziaren 
titular izateko aurreikusitako baldintzak bete beharko ditu.

4. Eskualdatutako lizentziak aipatzen duen ibilgailua lehen aipatutako bera izan 
daiteke, baldin eta lizentzia eskuratzen duenak erregelamendu honetan aurreikusitako 
modalitateren baten arabera eskuratzen badu ibilgailuaren gaineko xedapena, edo titu-
lar berriak emandako beste bat bada, betiere ibilgailuak ordezteko baldintzak betetzen 
badira.

5. Nolanahi ere, erregelamendu honetan tipifikatutako arau-hausteren batengatik 
administrazio-bidean ebazpen irmoz ezarritako diruzko zehapenak ordaintzea nahitaez-
ko eskakizuna izango da organo eskudunak baimena eman dezan titularrek arau-hauste 
horiek egin dituzten lizentziak eta baimenak eskualdatzeko.

6. Lizentzia ezin izango da eskualdatu organo eskudunak ofizialki jakiten badu or-
gano judizial edo administratibo batek enbargatu dituela.

7. Hiru hilabeteko epea igaro eta ebazpen espresua jakinarazi ez bada, lizentzia 
eskualdatzeko eskaera egin duenak baietsitzat jo ahal izango du administrazio-isiltasu-
nez, hargatik eragotzi gabe Udalak eman beharreko ebazpena, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 24. artikuluan au-
rreikusitako moduan.

8. Transferentzia-baimena iraungi egingo da, eta ondorerik gabe geratuko da, ema-
ten den ebazpenaren datatik sei hilabeteko epea igarotakoan.

VI. KAPITULUA
LIZENTZIAK AZKENTZEA

11. artikulua.—Baliogabetzea eta iraungitzea
1. Lizentzia azkendu egingo da titularraren uko-egiteagatik edo heriotzagatik, balio-

gabetzeagatik eta iraungitzeagatik, Turismo Ibilgailuetako Bidaiarien Hiriko eta Hiriarteko 
Garraio Publikoari buruzko ekainaren 29ko 2/2000 Legean jasotako araubidearekin bat 
etorriz.

2. Era berean, indargabetu egiten da honako kasu hauetan:
a)  Lizentziaren funtsezko baldintzak ez betetzea.
b)  Ordenantza honetako 64. artikuluan aipatzen diren arrazoiak gertatzen direnean.
c)  Baldin eta baimena ematea eragin zuten inguruabarrak desagertzen badira, edo 

beste batzuk agertzen badira, eta, une horretan izan balira, ukatzea justifikatuko 
luketenak.

d)  Aukera-arrazoiak daudenean. Kasu horretan, lizentziaren titularrari kalte-ordaina 
emango zaio Galdakaoko Udalak ezartzen duen prezioan, merkatu-azterketetan 
oinarrituta.

III. TITULUA
IBILGAILUAK

I. KAPITULUA
IBILGAILUEN TITULARTASUNA

12. artikulua.—Ibilgailu bat atxikitzea
Autotaxi-lizentziak ibilgailu jakin bat izan beharko du atxikita, dela jabetzan, dela fi-

nantza-errentamenduaren edo errentamendu arruntaren erregimenean.
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II. KAPITULUA
IBILGAILUA ORDEZTEA ETA ESKUALDATZEA

13. artikulua.—Ordeztea
1. Lizentziaren titularrak lizentziari atxikitako ibilgailua ordeztu ahal izango du.
2. Horretarako, interesdunak idatziz eskatuko du udalaren nahitaezko baimena. 

Baimen hori emango da zerbitzurako segurtasun- eta kontserbazio-baldintza teknikoak 
egokiak direla eta zerbitzua emateko behar diren agiriak zuzendu direla egiaztatu ondo-
ren.

3. Eskaera hori Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legean ezarritako prozedura-bideetatik izapidetuko da.

14. artikulua.—Eskualdatzea
Autotaxiko udal-lizentziari atxikitako ibilgailua «bizien artean» eskualdatuz gero, ba-

liogabetu egingo da, salbu eta, aldi berean, lizentziaren titularrak ibilgailu berri bat atxiki-
tzen badio lizentziari, aldez aurretik Administrazioak berrikusia eta baimendua.

III. KAPITULUA
IBILGAILUEN BEREIZGARRIAK

15. artikulua.—Berezigarriak
1. Zerbitzu publikoa adierazten duten plakei, matrikulei eta abarrei dagokienez, 

Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legean, 
Ibilgailuen Erregelamenduan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan xedatutakoa 
beteko da.

IV. KAPITULUA
IBILGAILUEN EZAUGARRIAK

16. artikulua.—Ibilgailuen egoera eta antzinatasuna
1. Zerbitzu publiko egokia emateko, Ordenantza honetan aipatzen diren ibilgailuek 

kontserbazio-, segurtasun-, funtzionamendu- eta garbitasun-egoera onean egon behar-
ko dute, bai kanpoaldean, bai barruan.

2. Lizentziari ezin izango zaio atxiki lehen matrikulaziotik bi urte baino gehiagoko 
antzinatasuna duen ibilgailurik, matrikulazioa zein herrialdetan egin den kontuan hartu 
gabe. Emandako lizentzia bat eskualdatzen denean izan ezik.

17. artikulua.—Ibilgailuen ezaugarri fisikoak
1. Ordenantza honetan aipatzen diren ibilgailuek ezaugarri hauek izan beharko di-

tuzte:
a)  Gehienez ere bost plaza izango dituzte, gidariarena barne. Salbuespen gisa, 

ibilgailuak edukiera hori baino txikiagoa edo handiagoa izatea baimendu ahal 
izango da (gehienez bederatzi plaza), egin beharreko zerbitzuaren izaera eta 
inguruabarrak kontuan hartuta, eta, batez ere, mugikortasun urriko pertsonen 
irisgarritasuna kontuan hartuta.

b)  Ibilgailuaren eta eserlekuen gutxieneko neurriak eta ezaugarriak erabiltzaileei 
zerbitzuaren segurtasuna eta erosotasuna emateko beharrezkoak direnak izan-
go dira.

c)  Karrozeria itxikoak izango dira, sarbide errazeko ateak izango dituzte, lau gutxie-
nez, eta 330 litrotik gorako maletategi-edukiera izango dute.

d)  Aurreko eta atzeko beiretako eta leihatiletako kristalak astilabalak izango dira eta 
ezingo dira tindatu.
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e)  Ibilgailuen tapizazioa egoera onean egongo da, hondatu gabe, adabakirik gabe 
edo barrualdean garbitasun gutxiko eta kontserbazio txarreko itxura inprimatzen 
duten bestelako kalterik gabe, eta hura kolore berekoa izan dadin ahaleginduko 
da, eta kalitate eta marrazkiagatik desegokiak direnak ez dira onartuko.

f)  Pisua babesteko, gomazko estalkiak edo erraz garbitzeko moduko beste mate-
rial batzuk erabili ahal izango dira, ondo atxikita eta hausturarik gabe. Debekatu-
ta dago alfonbrak eta felpudoak erabiltzea.

g)  Zuriz edo grisez margotuko dira, eta argi ikusteko moduko zifrak izango dituzte.
h)  Lizentzia-zenbakia modulu adierazlearen alboetan jarriko da, eta horretarako 

bost zentimetroko altuera eta proportziozko zabalera duten kolore beltzeko zifrak 
erabiliko dira.

i)  Egunean zehar, argi berdea piztuz adieraziko da hutsik dagoela.
j)  Taximetroa, modulu adierazlea eta su-itzalgailua izan beharko dituzte.
2. Taxiak gurpil-aulkietarako egokituta daudela joko da, baldin eta:
—  Gurpil-aulki elektriko bat garraiatzeko espazio bat izatea eta espazio horren gutxie-

neko neurriak bat etortzea apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren Parametro Antro-
pometrikoei buruzko I. eranskinean ezarritakoarekin.

—  Gurpil-aulkietara sartzeko ateak apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuaren I. eranskine-
ko gurpil-aulki elektrikoak lasai pasatzeko moduko neurriak izango ditu.

—  Gurpil-aulkiak ontziratzea eta lehorreratzea aurreikusten den atean arrapalak 
edo plataforma jasotzaileak izatea. Arrapala eta plataforma horiek apirilaren 11ko 
68/2000 Dekretuaren III. eranskinean ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

—  Gurpil-aulkietarako ainguraketak eta erabiltzaileentzako segurtasun-uhala egotea.
—  Gelaren barrualdeak eusteko barrak izango ditu, ingurunearekin kontrastatutako 

kolorekoak, funtzionaltasunari eta neurriei dagokienez, apirilaren 11ko 68/2000 
Dekretuaren I. eta III. eranskinetan ezarritako parametroetara egokitzen direnak.

—  Gidariak segurtasun-ainguraketak eta -uhalak jartzeaz eta instalatutako ekipoak 
manipulatzeaz arduratuko dira, gurpil-aulkia erabiltzen duten pertsonei ibilgailue-
tara sartzen eta irteten laguntzeko.

3. Taxi egokituek lehentasuna emango diete mugikortasun urriko pertsonei, baina 
ez dute inola ere erabilera esklusiboa izango.

4. Tarifa-taulak eta gainerako informazio osagarriak eskuragarri egon beharko dira 
erabiltzaileei erakusteko, betiere erabiltzaileek hala eskatzen badute, eta paperean edo 
formatu digitalean erakutsi ahal izango dira.

18. artikulua.—Legezko eta arauzko eskakizunak
Autotaxi-zerbitzuari atxikitako ibilgailu automobilek Trafikoari, Ibilgailu Motordunen 

Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legean, bere Erregelamenduan, Ibilgai-
luen Erregelamendu Orokorrean eta gainerako zirkulazio-araudian jasotako eskakizunak 
bete beharko dituzte, besteak beste, haizetako-garbigailuetan, atzerako ispiluetan, kan-
poko argietan, bai eta unean-unean indarrean dagoen araudiaren arabera eska daite-
keen beste edozein alderdi ere.

19. artikulua.—Ibilgailuen desinfekzioa
Ibilgailuek desinfekzio-baldintza egokietan egon beharko dute.

20. artikulua.—Markak eta modeloak zehaztea
1. Udalak, Industria eta Energia Ministerioak homologatutako marka eta modeloen 

artetik, udalerriaren beharrizanetarako egokienak iruditzen zaizkionak zehaztu ahal izan-
go ditu.

2. Edonola ere, eta erabaki hau hartu aurretik, sektoreko elkarteei entzungo zaie.
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V. KAPITULUA
BERRIKUSPENAK

21. artikulua.—Aurretiazko berrikuspena
Ez da zerbitzuan jarriko udal-baimenik ez duen ibilgailurik; horretarako, Eusko Jaur-

laritzako Industria Sailak (IAT) eta Galdakaoko Udalak (Segurtasun arloa) aldez aurretik 
berrikusi beharko dute, segurtasun-, kontserbazio- eta dokumentazio-baldintzetan.

22. artikulua.—Ohiko eta ezohiko berrikuspenak
Ordenantza honen xede diren ibilgailuek urteroko ohiko berrikuspena egin beharko 

dute, eta Galdakaoko Udalak deitzen dituen ezohiko ibilgailuek ere bai.
Egiten zaizkien azterketak gainditzen ez dituzten ibilgailuek ezin izango dute zerbi-

tzurik eman harik eta ikusitako akatsak konpondu arte eta udaleko ikuskapen-zerbitzuek 
hala berretsi arte.

VI. KAPITULUA
UDAL IKUSKAPENA

23. artikulua.—Ikuskatzeko eginkizuna
1. Ikuskatzeko eginkizuna ofizioz edo erakunde, organismo edo pertsona fisiko in-

teresdun batek egindako salaketaren ondorioz bete daiteke.
2. Ikuskapen-lanak egiten dituzten udal-langileak agintari publikotzat hartuko dira, 

baldin eta dagozkien eskumenen barruan jarduten badute, eta erabateko independen-
tzia izango dute beren jardunean.

3. Udal-langileek, beren eginkizunak behar bezala betetzeko, agintaritzako edo-
zein agenteren laguntza eskatu ahal izango dute, bai eta beste administrazio batzuetako 
ikuskaritza-zerbitzuena ere.

4. Autotaxi-lizentzien titularrek eta, hala badagokio, soldatapekoek nahitaez eman 
beharko diete udal-langileei, behar bezala identifikatuta, ibilgailuetarako sarbidea eta, 
ordenantza honen eta Automobil arinetako Bidaiarien Hiriko eta Hiriarteko Garraio Publi-
koari buruzko ekainaren 29ko 2/2000 Legearen eta hura garatzeko araudiaren arabera, 
nahitaezkoa den dokumentazioa.

IV. TITULUA
GERALEKUAK

24. artikuluak.—Geralekuak
1. Udalak ezarriko, aldatuko eta kenduko ditu autotaxi zerbitzuko ibilgailuentzako 

geralekuak, eta, aurretik, sektorea ordezkatzen duten elkarteei entzungo die.
2. Galdakaoko Udalak taxi-zerbitzuaren geralekuak ezartzea, ekipatzea eta egoki-

tzea sustatuko du, erabilgarri dauden baliabideak optimizatzeko.

25. artikulua.—Etenik gabeko prestazioa
1. Lizentzien titular guztiek egunero joan behar dute geldialdietara, atseden-egune-

tan, oporraldietan edo horretarako arrazoi zuzenik dagoenean izan ezik, behar bezala 
egiaztatuta.

2. Geldialdiak behar bezala zainduta egon beharko dira.

26. artikulua.—Geltokiak antolatzea
Autotaxi ibilgailuak heldu diren ordenaren arabera kokatuko dira geralekuetan, eta 

erabiltzaileen eskariari erantzungo diote, dauden ordenaren arabera, taxilariek besterik 
adosten ez badute.
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V. TITULUA
KONTROL-TRESNAK

I. KAPITULUA
TAXIMETROAK

27. artikulua.—Taximetroa eta modulua
1. Taxi-zerbitzurako ibilgailuek taximetro bat izan beharko dute, behar bezala ikus-

katua eta zigilatua, ibilgailuaren barrualdearen aurrealdean, bidaiariak prezioa irakurtzea 
erraz ikusteko moduan.

2. Modulu adierazlearen xedea izango da ibilgailuaren kanpoaldean adieraztea 
zein tarifatan dagoen aukeratuta taximetroa eta, hala badagokio, zein dagoen libre.

3. Moduluak baldintza hauek beteko ditu:
a) Lizentzia-zenbakia inskribatuta eraman beharko du.
b) Lizentzia eman duen udalaren izena eraman beharko du inskribatuta.
c) «Libre» posizioa argi berde baten bidez adieraziko da.
d)  Landunaren posizioan, moduluak aplikaziotik ateratzen den tarifa baino ez du 

adieraziko.
e) «Taxi» hitza izango du.
f)  Fabrikatzailearen marka eta homologazioaren identifikazio-zeinuak izango ditu, 

edo, hala badagokio, erabilera-baimenarenak.
g) Ezin izango du beste inskripziorik izan.
4. Hiri-ibilbideetan tarifa finkoak aplikatuko dira, urte hasieran Udalarekin aldez au-

rretik adostutakoak.

28. artikulua.—Funtzionamendua
Taximetroa martxan jarriko da ibilgailua martxan jartzen denean. Puntu ilunaren po-

sizioan kontagailuaren jarraitutasuna etengo da, behin betiko, zerbitzua amaitzean, edo, 
behin-behinean, istripu, matxura edo erabiltzaileei egotzi ezin zaizkien beste arrazoi ba-
tzuk dauden bitartean, eta aparatu hori berriro martxan jarri beharko da gertakaria kon-
pondu ondoren.

29. artikulua.—Taximetroaren ohiko ikuskapena
Taximetro guztiak Udalak berrikusiko ditu urtero, Eusko Jaurlaritzako Industria, Mer-

kataritza eta Turismo Sailak edo beste erakunde batzuek azterketa egin diezaieketen 
arren, eta azterketa hori ibilgailuen urteroko berrikuspenarekin bat etor dadin ahalegin-
duko da. Lizentzien titularrek urteko berrikuspena gainditu izana justifikatu beharko dute, 
dagokien udal-langileek hala eskatzen dietenean.

30. artikulua.—Taximetroaren ezohiko ikuskapena
Udalak edozein unetan agindu eta berrikusi ahal izango ditu taximetro guztiak edo 

batzuk, batez ere honako hauek egiaztatzeko:
a)  Aparatuak argi eta garbi adieraztea, kanpotik eta urrutitik, ibilgailua libre edo oku-

patuta dagoen.
b)  Indarrean dauden tarifa ofizialen arabera, bidaiaren zenbateko gisa sortutako 

zenbatekoak markatzen dituela, argi eta zehatz, bai egindako ibilbideengatik, 
geldialdiagatik edo itxaronaldiagatik, bai, bereizita, emandako zerbitzu osaga-
rriengatik, baldin eta baimenduta badaude.

c)  Zigilu ofizialen egoera ona.
d)  Gurpilen estalkien diametroa aparatuarekin batera doan libretan agertzen den 

azken egiaztapen ofizialean adierazitakoa izatea.
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e)  Eragiketa-kablearen zorro babesleak Ibilgailuen Erregelamenduan eta gai hori 
arautzen duten gainerako xedapenetan ezarritako aginduak betetzea, bai eta 
inolako hausturarik ez izatea ere.

f)  Aparatuak kutxan zulorik, mailaturik edo kolpatu, behartu edo manipulatu izana-
ren seinalerik ez izatea.

g)  Aparatua bidaiariaren aurrean jarrita egotea, berak, inolako esfortzurik gabe eta 
bere eserlekutik, kopuruen jauzia ikusi eta egiaztatu ahal izan dezan, ibilbidea 
egin ahala.

31. artikulua.—Akatsak
Taximetroen urteko edo ohiz kanpoko berrikuspenen ondorioz akatsen bat ikusten 

bada taximetroaren kokapenean, funtzionamenduan edo bestelako baldintzetan, be-
rehala kenduko da ibilgailua zerbitzutik, eta ezin izango da itzuli, akatsa ikusi duten 
udal-agintariek edo zerbitzuek egin beharreko zuzenketari oniritzia ematen ez dioten 
bitartean.

32. artikulua.—Anomalien salaketa
1. Egiaztapen ofizialak alde batera utzi gabe, taxiaren edozein erabiltzailek udalean 

edo kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeetan salatu ahal izango du taximetroa-
ren egoeran edo funtzionamenduan izandako edozein irregulartasun, baita zerbitzuaren 
beste edozein gabezia ere.

2. Salaketa berresten ez bada, salatzaileak zerbitzuaren zenbatekoa ordainduko du, 
bai eta arrazoi horrengatik egindako egiaztapen ofizialaren ondoriozko gastuak ere.

3. Egiaztapen horretan, aparatuaren funtzionamenduan errore-tarte txiki bat onartuko 
da, baina inoiz ez da %3tik gorakoa izango.

II. KAPITULUA
ORDUTEGIAREN KONTROLA

33. artikulua
1. Zerbitzua etenik gabe emango da urte osoan, justifikatutako arrazoiak eragoz-

ten ez badu, eta urteko atsedenari edo oporrei buruz indarrean dagoen lan-legerian xe-
datutakoa izan ezik; kasu horretan, bertan xedatutakoa beteko da.

2. Taxi-lizentzien titularrek ezarriko dituzte zerbitzua emateko egutegia eta araubi-
dea, behar bezala zainduta gera dadin, eta udal-zerbitzuen eskura jarriko dute, behar 
den guztietan, eta Udalak arlo horretan indarrean dagoen araudiak ematen dizkion ahal-
menak baliatzea eragotzi gabe.

VI. TITULUA
ZERBITZUAREN PRESTAZIOA

I. KAPITULUA
ZERBITZUA EMATEKO BEHAR DIREN DOKUMENTUAK

34. artikulua.—Dokumentazioa
1. Ordenantza honek arautzen duen zerbitzua emateko, ibilgailu autotaxiek jarraian 

aipatzen diren elementu bereizgarriak eta dokumentuak izan beharko dituzte:

1.1.™Ibilgailuari dagozkionak:
a)  Lizentzia-zenbakia, titularraren argazkia eta lizentziari atxikitako ibilgailuaren 

matrikula jasotzen dituen nortasun-agiria.
b)  Ibilgailuaren udal-lizentziaren zenbakia eta ordenantza honetako 17. artikuluan 

aipatzen diren kanpoko gainerako bereizgarriak.
c)  Ibilgailuaren zirkulazio-baimena.
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d)  Erantzukizun zibileko aseguruaren poliza. Zerbitzua dela-eta erabiltzaileei sor 
dakizkiekeen kalte eta galerengatiko erantzukizun zibila estalita eduki beharko 
dute, eta polizak berariazko legeriak ezartzen dituen arrisku guztiak estali behar-
ko ditu.

e)  Taximetroa egiaztatzeko kartilla, Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta 
Turismo Sailak egina.

f)  Bizkaiko Foru Aldundiak emandako garraio-baimena, hiriarteko zerbitzuak egite-
ko gaitzen duena.

1.2.™Gidariari dagozkionak
a) Gidariaren udal-baimena.
b)  Gidarien Erregelamendu Orokorrak eskatzen duen gidabaimena, Probintziako 

Trafikoko Buruzagitzak emana.

1.3.™Zerbitzuari dagozkionak:
a)  Erreklamazio-orriak eta faktura-liburu-taloitegia, Udalak ezarritako diseinuaren 

arabera, eta, betiere, lizentzia-zenbakia inprimatuta dutela.
b)  Taxiaren Euskal Legearen, bere Erregelamenduaren eta ordenantza honen adi-

bideak, bai eta legez eskatzen den dokumentazio guztia ere (legeak, tarifak, 
helbideak, planoak), formatu inprimatuan edo digitalean, ordenagailu, tablet, 
smarphone edo antzeko euskarriren baten bidez.

II. KAPITULUA
ZERBITZUA EMATEKO MODUA

35. artikulua.—Zerbitzua emateko eskakizunak
1. Ordenantza honetan aipatzen diren zerbitzuak emateko ezinbesteko baldintza 

da udal-lizentziaren titulartasuna eta, hiriarteko zerbitzuak egiten badira, Bizkaiko Foru 
Aldundiak emandako baimena.

2. Autotaxi-lizentzia babesten duen lanbide-jarduna dedikazio esklusiboko erregi-
menean egingo da; beraz, lizentziaren titularrak edo soldatapekoak, hala badagokio, 
ezin izango dute ordaindutako jarduerarik egin, berezkoak dituzten jardueretatik kanpo.

3. Esklusibotasuna egiaztatzeko, autonomoen araubidean alta emateko agiria aur-
keztu beharko da, dagokion epigrafean edo Udalak zehaztutako moduan.

36. artikulua.—Ibilgailua aldi baterako erabilezin bihurtzea
1. Lizentziari atxikitako ibilgailua hamar egun baino gehiagoz erabili gabe badago, 

lizentziaren titularrak edo haren soldatapekoak, halakorik badago, beste lizentzia batekin 
lan egiteko baimena eskatu ahal izango du.

2. Hala badagokio, ematen den baimenak ez du gaindituko bi hilabeteko gehieneko 
epea.

37. artikulua.—Istripuak eta Matxurak
Istripua edo matxura gertatuz gero, edo agintaritzaren agenteek ibilgailuaren gidaria 

atxikitzen badute, aparatu taximetroa denbora hilean jarriko da, behar bezala ohartaraz-
teko/ohartarazteko edo salatzeko. Zerbitzua ezin bada gauzatu, dela ezintasun mate-
rialagatik, dela erabiltzailearen nahiagatik, erabiltzaileak taximetroan markatutakoaren 
zenbatekoa ordainduko du, jasotzearen gutxienekotik deskontatuta.

Erabiltzaileak hala eskatuz gero, gidariak beste auto-taxi bat jarriko du haren esku. 
Kasu horretan, erabiltzailea ibilgailu berrira sartzen den unetik aurrera hasiko da konta-
tzen tarifa berria.
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38. artikulua.—Erregaia kargatzea
Erregaia ezin izango da kargatu zerbitzua ematen den bitartean, bidaiariak berariaz 

baimena eman ezean.

39. artikulua.—Jarraitutasuna zerbitzua ematean
1. Autotaxi-lizentzien titularrek zerbitzuak eman behar dituzte urte osoan eta ete-

nik gabe, hori eragozten duen arrazoi justifikaturik izan ezean, Udalak ezartzen dituen 
ordutegien, txanden, oporren eta gainerako etenaldien araubidearen arabera, lizentzien 
titularrek proposatuta.

2. Aipatutako betebeharra betetzea eragozten duten gorabeherak Udalari jakinara-
ziko zaizkio, idatziz.

3. Ordenantza honetan aipatzen diren zerbitzuak emateko atsedenaldien eta ete-
naldien araubideak udalaren onespena beharko du.

40. artikulua.—Ibilgailua «libre» egoeran
Geralekuan «libre» adierazlearekin aparkatutako ibilgailu guztiak zerbitzu-eskatzai-

leentzat erabilgarritzat joko dira.

41. artikulua.—Zerbitzu bat emateari uko egitea
1. Zerbitzuan eta «libre» dagoela, zerbitzu bat egiteko eskatzen zaion gidari orok 

ezin izango dio uko egin, bidezko arrazoirik gabe.
2. Honako hauek hartuko dira bidezko arrazoitzat:
a) Zilegi ez diren helburuetarako zerbitzu bat eskatzea.
b) Zerbitzua eskatzen dutenak ordena publikoko indarrek jazartzen dituztenean.
c)  Ibilgailuaren plazak baino pertsona gehiago garraiatzeko zerbitzu bat eskatzen 

denean.
d)  Zerbitzuaren eskatzailea edo berarekin batera daudenak estupefazienteen ondo-

rioz mozkortuta edo intoxikatuta daudenean, salbu eta bere bizitza edo osotasun 
fisikorako arrisku larria edo hur-hurrekoa dagoenean.

  Ibilgailuan kalteak gertatuz gero, kalte horiek kausatzaileak edo horren erantzule 
izateko legezko betebeharra duenak ordainduko ditu.

e)  Zerbitzuaren eskatzaileak edo haren laguntzaileek daramatzaten ekipajeak edo 
fardelak ibilgailuaren barrualdea zikindu edo kaltetu dezaketenean, haien ezau-
garriak direla-eta.

f)  Bidaiarien, gidariaren edo ibilgailuaren osotasuna arrisku larrian jartzen duten 
bide ibilgaitzetatik eman behar denean zerbitzua.

 Udalak erabakiko du bide bat ibiltzeko modukoa den ala ez.
3. Edonola ere, erreklamazio-liburuan jaso beharko da zerbitzurik ez emateko arra-

zoia, eta buletinaren kopia bat eman beharko zaie zerbitzuaren eskatzaileari eta Udalari, 
gehienez ere hogeita lau orduko epean.

42. artikulua.—Bidaiarien garraioa
1. Ibilgailuak ordenantza honetan aipatzen diren zerbitzuak emateko bakarrik era-

bili beharko dira, eta debekatuta egongo da helburu pertsonaletarako erabiltzea, edo 
bidaiariak garraiatzeko zerbitzua ez den beste edozertarako, zerbitzuan daudenean.

2. Debekatuta dago paketeak garraiatzea, ezinbesteko kasuetan izan ezik.

43. artikulua.—Ekipajeak
Autotaxi-lizentzien gidariek onartuko dituzte bidaiariek daramatzaten ekipajeak eta 

fardelak, baldin eta portamaletetan sartzen badira, ibilgailuan kalterik eragin ezin badute 
edo, edukiagatik, indarrean dauden legezko edo erregelamenduzko xedapenak urratzen 
ez badituzte.
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44. artikulua.—Galdutakoak eta aurkitutakoak
Gidariek ibilgailuaren barrualdea aztertu beharko dute hutsik gertazen den bakoi-

tzean, erabiltzailearen objekturen bat bertan geratu den egiaztatzeko, eta berehala en-
tregatu ezin badute, Udaltzaingoan utzi beharko dute, aurkitu eta 72 orduko epean.

45. artikulua.—Diru-trukea
Autotaxien gidariek berrogeita hamar euro arteko diru-trukea eman behar diote beze-

roari. Gidariak ibilgailua utzi behar badu kanbio bila joateko, taximetroa denbora hilean 
jarriko du.

46. artikulua.—Ordainketa eta itxaronaldia
1. Zerbitzuaren zenbatekoa zerbitzua amaitu ondoren ordainduko da.
2. Bidaiariak ibilgailua aldi baterako uzten duenean, itzultzeko zain egon behar 

duen gidariak egindako ibilbidearen zenbatekoa eskatu ahal izango dio, berme gisa eta 
hartu-agiria emanda, gehi ordu erdiko itxaronaldia, hirigunean, eta ordubete, zelaian. 
Aldi horiek agortutakoan, gidaria zerbitzuarekiko loturarik gabekotzat jo ahal izango da, 
bestelakorik erabaki ez bada.

3. Gidariari eskatzen bazaio aparkatzeko muga duten lekuetan bidaiariari itxaro-
teko, egindako zerbitzuaren zenbatekoa erreklamatu ahal izango du, horrek aurrera 
egiteko betebeharrik gabe, baldin eta itxaronaldia ez bada baimendutako aldi baterako 
aparkalekuarena baino laburragoa.

47. artikulua.—Debekuak
Autotaxi-lizentzien titularrek erabat debekatuta dute:
a)  Inolako aitzakiatan, indarrean dauden tarifen arabera dagokiona baino prezio 

handiagoa exijitzea edo eskatzea.
b)  Bidaiarien hiriko eta hiriarteko garraio publikoari buruzko ekainaren 29ko 2/2000 

Legean, bere araudian edo ordenantza honetan jasotakoaz bestelako zerbitzuak 
ematea.

c) Ibilgailua uztea zerbitzuak ematen ari direnean eta «libre» daudenean.
d) Zerbitzua eman bitartean jatea edo edatea.
e) Zerbitzua kontratatu duten bidaiariekin zerikusirik ez duten pertsonak eramatea.

48. artikulua.—Zerbitzuaren hasiera eta amaiera
1. Zerbitzua hasteko eta amaitzeko unea, bai eta zerbitzua eteteko unea ere, ekai-

naren 29ko 2/2000 Legean, Bidaiariak Turismo Automobiletan Hiri eta Hiriarteko Ga-
rraio Publikoari buruzkoan, eta hura garatzeko erregelamenduan aurreikusitako moduan 
zehaztuko da.

2. Debekatuta dago bidaiariak Galdakaoko udalerritik kanpo biltzea, arauz aurreiku-
sitako kasuetan izan ezik.

III. KAPITULUA
ERABILTZAILEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK

49. artikulua.—Erabiltzaileen eskubideak
1. Taxi-zerbitzuaren erabiltzaileek eskubide hauek dituzte:
a)  Zerbitzuei aplikatu beharreko lizentzia-kopurua eta tarifak ezagutzea.
b)  Ordenantza honetan ezarritakoaren arabera, ekipajeak garraiatzea.
c)  Ordainagiri edo faktura bat eskuratzea, honako datu hauekin: zerbitzuaren pre-

zioa, jatorria eta xedea, dagokion lizentziaren datuak eta zerbitzuaren prezioa 
ordaindu dela egiaztatzen duen agiria.
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d)  Zerbitzua emateko egokiena iruditzen zaion ibilbidea aukeratzea. Erabiltzaileek 
ez badute ibilbide zehatzik aukeratzen, zerbitzua aurreikuspenen arabera labu-
rrena den ibilbideari jarraituz egin behar da beti, egin beharreko distantzia eta 
zerbitzuaren iraupena kontuan hartuta.

e)  Gidariari ibilgailuetan ez erretzeko betebeharra betetzeko eskatzea.
f)  Higiene- eta kontserbazio-baldintza egokiak betetzen dituzten ibilgailuekin zerbi-

tzua jasotzea.
g)  Erosotasun- eta segurtasun-baldintzetan ibilgailuetara sartzea. Alde horretatik, 

zerbitzua ematen duten gidariek lagundu behar diete mugikortasun urriko per-
tsonei eta haurrekin doazenei ibilgailutik igotzen eta jaisten, eta erabiltzaileek 
behar dituzten aparatuak kargatzen, hala nola gurpil-aulkiak edo haurren autoak, 
ibilgailuan horretarako jarritako espazioan mugitzeko.

h)  Ilun badago, ibilgailuaren barruko argia pizteko eskatzea, bai ibilgailura sartzeko 
edo bertatik jaisteko, bai zerbitzua ordaintzeko.

i)  Ibilgailutik igo eta jaistea, pertsonen segurtasuna, zirkulazio egokia eta ibilgailua-
ren osotasuna behar bezala bermatuta dauden tokietan.

j)  Txakur itsu-gidariarekin edo beste laguntza-txakur batzuekin joan ahal izatea, 
desgaitasuna duten pertsonen kasuan.

k)  Zuzen tratatua izatea.
l)  Beharrezkotzat jotzen dituzten erreklamazioak egitea, ordenantza honetan 

zehazten den moduan.
m)  Leihoak irekitzea edo ixtea, edo aire girotuaren sistema irekita edo itxita egotea.
2. Galdakaoko Udalak erabiltzaile guztiei bermatuko die taxi zerbitzuetarako sarbi-

dea, eta, horretarako, mugikortasun urriko pertsonen erabilerara egokitutako ibilgailuak 
sartzea sustatuko du, arlo horretan indarrean dagoen araudiarekin bat etorriz.

50. artikulua.—Erabiltzaileen betebeharrak
Erabiltzaileen betebeharrak dira:
a) Zerbitzuaren prezioa ordaintzea, indarrean dagoen tarifa-araubidearen arabera.
b)  Zerbitzuan zehar jokabide egokia izatea, ibilgailua gidatzean oztoporik edo era-

gozpenik eragin gabe, eta arriskurik ez sortzeko moduan, bai gidariaren edo ibil-
gailuaren osotasunerako, bai zerbitzutik kanpoko hirugarrenentzat.

c) Ibilgailuaren elementurik ez manipulatzea, suntsitzea edo hondatzea.
d) Gidariak zerbitzua hobeto emateko emandako jarraibideak errespetatzea, betie-

re aurreko artikuluan aipatutako eskubideak urratzen ez badira.

51. artikulua.—Erreklamatzeko prozedura
Udalak, dekretu bidez, arbitraje-prozedura bat ezarri ahal izango du eduki ekonomi-

koko eztabaidak eta erabiltzaileen erreklamazioak ebazteko.

III. KAPITULUA
GIDARIAREN GAITASUN-ZIURTAGIRIA ETA UDAL BAIMENA

52. artikulua.—Gaitasun-ziurtagiria
1. Udalak gaitasun-ziurtagiria emango die Galdakaon lan egin nahi dutenei, baldin 

eta honako hauek egiaztatzen badituzte:
a)  Udalerria, bere inguruak, interes turistikoko lekuak, zentro ofizialak, osasun-esta-

blezimenduak eta hotelak ezagutzea, bai eta helmugara iristeko ibilbide egokiak 
ere.

b) Zerbitzuaren Udal Ordenantza ezagutzea.
c) Taxiaren jarduerari buruzko oinarrizko kontabilitate- eta zerga-ezagutzak izatea.



ee
k:

 B
AO

-2
02

1a
19

9-
(II

-3
78

7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urriak 15. Ostirala199. zk. 14. orr.

d)  Zerbitzuak berak eta bere espezializazioak bere izaeraren arabera eskatzen di-
tuzten beste eskakizun batzuk.

2. Horretarako, Udalak deialdiak egin ahal izango ditu aurreko atalean aipatutako 
gaietako hautagaiak aztertzeko. Azterketa horiek gainditzeko, honako hauek egin behar-
ko dira:

1)  Zortzi galderari zuzen erantzutea Galdakaoko kale, plaza eta monumentuen 
egoerari buruz.

2)  Seitik lau ibilbide behar bezala egitea. Ibilbide horietan, irteera-, helmuga- eta 
ibilbide-puntuak bide horretan dauden kaleen, plazen eta leku esanguratsuen 
izenekin azaldu beharko dira.

3) Udal Ordenantza honi buruzko sei galderatik lauri erantzutea.
3. Gaitasun-agiria iraungi egingo da interesdunak turismo-ibilgailuetan bidaiarien 

hiri-garraio publikoa gidatzen ez badu urtebete igaro ondoren.

53. artikulua.—Gidariaren udal-baimena izatea
Ordenantza honetan aipatzen diren zerbitzuak emateko, trafikoko buruzagitzak 

emandako B motako gidabaimena eta Galdakaoko Udalak emandako gidarientzako 
udal-baimena eduki beharko dira, hargatik eragotzi gabe agintari eskudunak zehaztu 
dezakeen beste titulu gaitzaile bat.

54. artikulua.—Lortzeko eskakizunak
Udalaren gidari-baimena honako eskakizun hauek betetzen dituztela egiaztatzen du-

tenei emango zaie:
a)  Probintziako Trafikoko Buruzagitzak emandako B gidabaimena izatea, hargatik 

eragotzi gabe agintari eskudunak zehaztu dezakeen beste titulu gaitzaile bat.
b)  Mediku-ziurtagiri ofiziala aurkeztuta, gaixotasun infekzioso kutsakorrik edo lanbi-

dean normaltasunez aritzea eragozten edo zailtzen duen eragozpen fisikorik ez 
duela egiaztatzea.

c) Gaitasun-agiria izatea.

55. artikulua.—Gidariaren udal-baimena iraungitzea
Noiz iraungiko da gidariaren udal-baimena?
a) Titularraren heriotzagatik edo erretiroagatik.
b)  Ezintasun iraunkor osoagatik, titularrak ezin badu Ordenantza honetan aipatzen 

den zerbitzua eman.
c) Gidabaimena kentzen zaionean edo berritzen ez denean.
d) Baimenak baimentzen duen jarduera egiten ez denean, bost urteko epean.
e) Trukatzen ez denean, eman zenetik edo azken truketik bost urte igaro direnean.

VII. TITULUA
PUBLIZITATEA

56. artikulua.—Publizitatea
Publizitatea baino ez da baimenduko, Udalak alkate presidentearen bitartez ezartzen 

dituen modu eta baldintzetan, betiere horrek zerbitzuari atxikitako ibilgailuen estetika 
kaltetzen ez badu, beraien segurtasunari eragiten ez badio eta Publizitateari buruzko 
Legean xedatutakoa urratzen ez badu.
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VIII. TITULUA
TARIFAK

57. artikulua.—Tarifen nahitaezkotasuna
1. Ordenantza honetan aipatzen diren hiri-zerbitzuak emateko, indarrean dagoen 

tarifa-araubidea bete beharko da; araubide hori loteslea eta nahitaezkoa da taxilarientzat 
eta erabiltzaileentzat.

2. Berariaz debekatuta dago baimendu gabeko edozein motatako gehigarriak ko-
bratzea.

3. Txakur itsu-gidaria edo desgaitasuna duten pertsonentzako bestelako lagun-
tza-txakurrak garraiatzeak berariazko araudia beteko du, eta ez da gehigarririk ordaindu-
ko.

58. artikulua.—Tarifak berrikustea
Hiriko tarifak Udalak onartuko ditu, eta Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza 

eta Turismo Saileko Euskadiko Prezioen Batzordeari bidaliko zaizkio, behin betiko onar 
ditzan, eta urtero berrikusiko dira.

IX. TITULUA
ZERBITZUEN INTERAKZIOA

59. artikulua.— Prestazio bateratuko lurralde-eremuak eta araubide bereziko ere-
mua.

Autotaxi-lizentzien titular guztiak behartuta daude Bizkaiko Foru Aldundiak sortutako 
baterako prestazioko lurralde-eremuetan eta araubide bereziko eremuetan zerbitzuak 
ematera, araudi erregulatzailean zehaztutako moduan eta baldintzetan.

60. artikulua.—Ordenantzari lotzea
Aplikatu beharreko araudi espezifikoari kalterik egin gabe, eremu eta eremu horietan 

zerbitzuak ematen dituzten lizentzien titularrek Ordenantza honen edukia bete beharko 
dute.

X. TITULUA
ZEHAPEN-ARAUBIDEA

61. artikulua.—Arau-haustearen kontzeptua
Administrazioko arau-hausteak dira ordenantza honetan tipifikatutako eta zehatutako 

egite edo ez-egiteak, dolozkoak edo zuhurtziagabeak.

62. artikulua.—Araubide Juridikoa
Ordenantza honetan ezarritakoa hausteagatiko administrazio-erantzukizuna Euskal 

Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen Zehatzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 
20ko 2/1998 Legean xedatutakoaren araberakoa izango da.

63. artikulua.—Sailkapena
Ordenantza honetan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan ezarritakoaren aur-

kako arau-hausteak oso larriak, larriak eta arinak izango dira.

64. artikulua.—Arau-hauste oso larriak
Arau-hauste oso larritzat joko dira:
a)  Zerbitzuak nahitaezko lizentzia edo baimenik gabe egitea, edo lizentzia edo bai-

men horiek iraungi direnean.



ee
k:

 B
AO

-2
02

1a
19

9-
(II

-3
78

7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urriak 15. Ostirala199. zk. 16. orr.

b)  Beste pertsona batzuen izenean emandako lizentziak erabiltzea, edo ibilgailua 
lizentziaren titularra edo horretarako izendatutako edo baimendutako gidaria ez 
den beste pertsona batek gidatzea.

c)  Ikuskapen-, zaintza- eta kontrol-zerbitzuen jarduera ukatzea edo oztopatzea, 
erregelamendu bidez esleituta dituzten eginkizunak betetzea eragozten badu.

d)  Udalak deitutako ohiko edo ezohiko ikuskapenetara ez aurkeztea, horretarako 
arrazoi zuzenik gabe eta behar bezala egiaztatuta.

e)  Ordenantza honen xede diren zerbitzuak emateagatik arau-hauste penalak egi-
tea, otsailaren 20ko 2/1998 Legearen 18. artikuluan xedatutakoaren arabera.

f) Ibilgailuaren nahitaezko asegururik ez izatea.
g)  Arau-hauste astun bat egitea, horren aurreko hamabi hilabeteetan erantzuleari 

zehapena ezarri bazaio administrazio-bidean eta/edo bide judizialean ebazpen 
irmo baten bidez, artikulu honetako 2. paragrafoko letra berean tipifikatutako 
arau-hauste astunagatik.

h) Mozkortuta edo substantzia estupefazienteen eraginpean lan egitea.

65. artikulua.—Arau-hauste larriak
Honako hauek arau-hauste larritzat joko dira:
a)  Lizentziei eta baimenei atxikita ez dauden ibilgailuekin zerbitzuak ematea, eta 

gaikuntza-titulu horien lurralde-eremua ez betetzea.
b)  Ordenantza honetan araututako jarduerak egiteko dedikazio oso eta esklusiboa-

ren araubidea ez betetzea, eta ordenantza honek babesten ez dituen zerbitzuak 
ematea.

c)  Baimena eman ondoren, zerbitzuak ematen ez hastea eta/edo geldiaraztea hiru-
rogei egun naturaleko epean, justifikatutako arrazoirik gabe eta agiri bidez egiaz-
tatuta.

d)  Erabiltzaileei uko egitea edo oztopatzea zerbitzuari buruzko kexa eta erreklama-
zioetarako agiriak.

e)  Administrazioari erreklamazio edo kexa horien berri ematea justifikaziorik gabe 
ezkutatzea edo berandutzea, zehazten denaren arabera.

f)  Derrigorrezko zerbitzuak eta ezartzen diren ordutegi eta atsedenaldiak koordina-
tzeko araubidea ez betetzea.

g)  Erabiltzaileen zerbitzu-eskaerei jaramonik ez egitea, eta bidaiariak zerbitzua 
eman gabe abandonatzea, salbu eta Ordenantza honetan jasotako arrazoi justu-
ren bat gertatzen bada.

h)  Tarifa-araubidea ez betetzea.
i)  Bide-zati edo ibilbide desegokietan zerbitzuak ematea, zerbitzu horiek ekonomi-

koki kaltegarriak badira erabiltzailearen interesentzat edo argibideei jaramonik 
egin gabe, justifikatutako arrazoirik gabe.

j)  Zerbitzua kontratatu duen bidaiariarekin zerikusirik ez duten hirugarrenek eserle-
kuak okupatzea.

k)  Ibilgailuaren gaitasuna plaza bakoitzeko banaka kontratatzea, araudi aplikaga-
rrian aurreikusitako kasuetatik kanpo.

l)  Beste ibilgailu batzuen erabiltzaileei, oinezkoei edo gidariei hitz edo keinu zaka-
rrak eta mehatxuak egitea.

m)  Ibilgailuan abandonatutako edozein objektu atxikitzea Udalari eta Udaltzaingoari 
horren berri eman gabe, hurrengo hirurogeita hamabi orduetan.

n)  Taximetrorik eta/edo modulurik ez izatea, ez erabiltzea edo behar bezala ez fun-
tzionatzea, eta ibilgailuan instalatuta eraman behar den edozein kontrol-tresna 
edo -bitarteko ez edukitzea, faltsutzea edo manipulatzea, eta tresna edo ibilgailu 
horiek nahitaezko berrikuspenen mende ez jartzea.
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o)  Lizentzia eman duen udalerritik kanpo bidaiariak biltzea, aplikatu beharreko 
araudian baimendutako kasuetan izan ezik.

p)  Egin beharreko aseguruak ez sinatzea, ordenantza honetan aurreikusitakoaren 
arabera.

q)  Baimendutakoak baino bidaiari gehiago garraiatzea.
r)  Arau-hauste arin bat egitea, baldin eta horren arduradunak, administrazio-bidean 

edo bide judizialean ebazpen irmo baten bidez, zehapena jaso badu arau-hauste 
arin beragatik.

66. artikulua.—Arau-hauste arinak
Arau-hauste arinak dira:
a)  Ordenantza honetan eskatzen den dokumentazio formala ibilgailuan eraman 

gabe zerbitzuak ematea.
b) Dokumentazioa agerian ez eramatea, horretarako betebeharra dagoenean.
c) Zerbitzua eman bitartean, autotaxiaren elementu bereizgarriak ez eramatea.
d) Administrazioari nahitaez jakinarazi beharreko datuak ez jakinaraztea.
e)  Erabiltzaileei edo hirugarrenei begirunerik gabeko tratua ematea, arintasunagatik 

falta astuntzat tipifikatu behar ez denean.
f) Ezarritako epean gidari-baimena ez trukatzea.
g)  Gidariaren garbitasun pertsonalean deskuiduan ibiltzea, bai eta ibilgailuaren ba-

rruko eta kanpoko garbiketan ere.
h)  Erabiltzaileari esku-dirua edo billeteak ez aldatzea, arauz ezarritako kopurura 

arte.
i)  Aurreko zenbakian aurreikusitako edozein arau-hauste, bere izaeragatik edo 

inguruabarrengatik larritzat kalifikatu behar ez denean, otsailaren 20ko 2/1998 
Legearen 14. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar den kasuetan.

67. artikulua.—Zehapenak
1. Arau-hauste arinak ohartarazpenarekin eta/edo 276,47 eurorainoko isunarekin 

zehatuko dira, eta/edo gaikuntza-titulua kenduko da, gehienez ere hamabost egunez. 
Arau-hauste larriak: 276,47 euro eta 1.382,33 euro bitarteko isuna, eta/edo gaikuntza-ti-
tulua kentzea, gehienez ere sei hilabetez. Arau-hauste oso larriak: 1.382,33 euro eta 
2.764,66 euro bitarteko isuna, eta/edo gaikuntza-titulua kentzea, gehienez urtebeterako.

2. Ezartzen diren zehapenen zenbatekoa, aurreko paragrafoan ezarritako mugen 
barruan, otsailaren 20ko 2/1998 Legean xedatutakoaren arabera mailakatuko da.

68. artikulua.—Lizentzia baliogabetzea
Ordenantza honen arabera dagozkion zehapenak gorabehera, arau-hauste oso la-

rriak behin eta berriz eginez gero edo ezarritako zehapena urratuz gero, gaikuntza-titu-
lua baliogabetu ahal izango da.

69. artikulua.—Arau-hausteen eta zehapenen preskripzioa
1. Arau-hauste oso larriak hiru urtera preskribatuko dira, larriak bi urtera, eta arinak 

sei hilabetera.
2. Arau-hauste oso larriengatik ezarritako zehapenak hiru urtera preskribatuko dira, 

arau-hauste larriengatik ezarritakoak bi urtera, eta arau-hauste arinengatik ezarritakoak 
urtebetera.

3. Arau-hausteen eta ezarritako zehapenen preskripzio-epea zenbatzeari dagokio-
nez, bai eta epea eteteari eta berrekiteari dagokionez ere, otsailaren 20ko 2/1998 Le-
gean ezarritakoa beteko da.
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70. artikulua.—Eskumena
1. Ordenantza honetan aurreikusitako zehapenak ezartzea alkate presidenteari 

edo ahalmen hori eskuordetzen zaion organoari dagokio.
2. Edonola ere, lizentzia baliogabetzea Udaleko Osoko Bilkurak ezarri beharko du.

71. artikulua.— Prozedura
Ordenantza honetan aurreikusitako zehapenak ezartzeko prozedurak bat etorri 

beharko du Administrazio Prozedura Erkideari buruzko legerian ezarritako administra-
zio-prozedura zehatzailearen arau eta printzipioekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Herri Administrazioen Zehatzeko Ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legean 
ezarritakoarekin.

72. artikulua.—Ibilgailua geldiaraztea
Lege horretan xedatutakoari kalterik egin gabe, zehapen-prozeduran har daitezkeen 

kautelazko neurriei dagokienez, baldin eta ordenantza honetako 64.a) eta 65.f) artiku-
luetan deskribatutako kasuak zerbitzu bat eman bitartean detektatzen badira, ibilgailua 
berehala gelditzeko agindu ahal izango da, arau-haustea eragin duten arrazoiak desa-
gertu arte, eta Administrazioak zerbitzua hobeto emateko beharrezko neurriak hartu ahal 
izango ditu.

73. artikulua.—Ordainketa
Lizentziak eskualdatzeko, nahitaezko baldintza izango da administrazio-bidean ebaz-

pen irmo bidez ezarritako diruzko zehapenak ordaintzea.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.—Berrikuntza teknologikoak
1. Udal Administrazioak, sektoreko elkarte adierazgarrien parte-hartzearekin, ta-

xiaren zerbitzura gutxika sartzea sustatuko du, hain kutsagarriak ez diren erregaiekin 
funtzionatzeko motor egokituak dituzten ibilgailuak; hau da, atmosferan gasen eta beste 
elementu kutsatzaile batzuen emisioak nabarmen murrizten dituztenak.

2. Neurri hori sartzeko, kontuan hartu behar dira bideragarritasun teknikoa, era-
biltzaileen zerbitzuaren kalitatearen bermea eta jardueraren titularren errentagarritasun 
ekonomikoa.

Bigarrena.—Baliabide telematikoak
Udal Administrazioak, indarreko prozedura-araudia betez, taxi-zerbitzua emateko li-

zentziak eta baimenak izapidetzeko bitarteko telematikoen erabilera sustatuko du.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA: INDARGABETZEA

Indargabetuta geratzen da 1992ko martxoaren 31n onetsitako ibilgailu arinetako hi-
ri-zerbitzuen eta hiriarteko zerbitzuen udal-ordenantza, 1993ko otsailaren 23an onetsi-
tako aldaketarekin.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.—Zehapenak eguneratzea
Ordenantza honetan aipatzen diren zehapenen zenbatekoa Eusko Jaurlaritzako Ga-

rraio eta Herri Lan Sailak ezartzen dituen zenbatekoen arabera eguneratuko da.

Bigarrena.—Oniritzia
Lizentzien eta baimenen oniritziari dagokionez, aplikatu beharreko araudian horri bu-

ruz xedatutakoa beteko da.



ee
k:

 B
AO

-2
02

1a
19

9-
(II

-3
78

7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urriak 15. Ostirala199. zk. 19. orr.

Hirugarrena
Erregelamendu honetan berariaz aurreikusita eta araututa ez dauden alderdi guztie-

tan, Eusko Legebiltzarraren ekainaren 29ko 2/2000 Legean, aipatutako Legearen Erre-
gelamendua onartzen duen urriaren 15eko 243/2002 Dekretuan eta indarrean dauden 
edo etorkizunean eman daitezkeen gainerako lege-xedapen osagarrietan xedatutakoa 
beteko da.

Laugarrena.—Indarraen jartzea
Ordenantza hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean osorik argitaratu eta hamabost egunera 

jarriko da indarrean.
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