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ORDIZIAKO HIRI ZAHARREAN TRAFIKOA ARAUTZEN DUEN 

ORDENANTZA 

 
 
 

ARRAZOIEN AZALPENA 
 
 
Ordiziako Plangintzako Arau subsidiarioek, 1999ko uztailaren 22ko Diputatu Kontseiluak behin 
betiko onartua, honako irizpideok planteatzen dituzte, besteak beste, lurraldean eskuhartzeko: 
 

• Izan ditzala herriak eta hiriguneak eskuragarritasun eta mugikortasun baldintza 
egokiak.  

• Hiriguneko kalitatea hobetzea; horretarako, barruko errepideak egituratu, eta 
oinezkoentzako bide-sare korapilotsua egin; espazio libreak lotuz, eta inguru 
horretan egiten diren berariazko ekintzak bilduz.  

 
Azaldutako irizpide hauen arabera, Arau Subsidiarioen dokumentuan zera planteatzen da: 
berreskura dezala oinezkoak hiria. Helburu hau lortzeko politika egin da. Horretarako, Hiri 
Zaharra oinezkoentzako jartzeko proposamena da nabarmentzekoa.  
 
Hari honetatik, Ordiziako Hiri Zaharra Berritzeko Plan Bereziak, 1999ko ekainaren 22an behin 
betiko onartutakoa, bi helburu lortu behar direla adierazten du: batetik, ingurugiro kalitatea 
hobetzea, eta merkatalgune eta bizitokiak sendotzea bestetik; biak ala biak, hiri zaharra gorde, 
eta bere balioa emango die. Bi helburu horiek kontuan hartuz, geratzen den espazio publikoa 
oinezkoaren eskura jartzea planteatzen da; kaleak eta plazak. Beraz, espazio publiko hori, 
guztion eskura jarri beharko da. 
 
Abiapuntu hori izanda, Hiri Zaharrean ibilgailu trafikoa mugatzea du helburu Ordenantzak, baina, 
bertan bizi direnen beharrak egoki konponduz, gune horretan dauden premiazko zerbitzu 
publikoenak eta inguruko lokaletan dihardutenenak konponduz, zamalanetarako, zein bezeroen 
eskuragarritasunerako.  
 
Azaldutako guztia kontuan hartuz, Trafikoa arautzeko Udal Ordenantza egin da. Honako lege 
hauek hartu dira aintzat, Ordenantza idazterakoan: -Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
7/85 Legearen (TJOL) 25.2.g) artikulua, hiribideetan ibilgailu eta pertsona trafikoaren 
antolamenduari buruzkoa; - Martxoaren 2ko 339/90 Errege Legegintza Dekretuaren 7 b) 
artikulua, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen 
testu artikulatua onartzen duena; lege honen eremuan, herri barruko bideetako erabilpenak 
arautzeko eskumenak ematen zaizkie Udalerriei.  
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1. ARTIKULUA. HELBURUA.  
 
Ordenantza honek herri barruko bideetako oinezkoen erabilpenak arautzea du helburu, bai eta 
ibilgailuen trafiko motorizatua baimentzen den kasuak. 
 
Ordenantza honen eraginetarako, segidako hauek izango dira herri barruko bideak: kaleak, bere 
eremuko plazak edo espazioak, publikoak, zein pribatuak, eta orokorrean, araudi honek babesten 
duen oinezkoen erabilerarako gunea, eta baimentzen diren egoeratan sor daitekeen ibilgailu 
trafikoa elkar jotzen duten espazioa. 
 
 
2. ARTIKULUA. EZARPEN-EREMUA.  
 
Ordenantza honen ezarpen eremua Hiri Zaharreko kale multzoa da, Ordenantza honen 
Eranskinean azaltzen den mugen eremuan.  
 
Horrela mugatutako Eremuaz gain, hortik kanpoko espazioetan ere ezarri daiteke, erabat edo 
partzialki; horiek aldi berean daudenean Eremu horren aurka egon daitezke eta.  
 
 
3. ARTIKULUA. OINEZKOEN EREMUA 
 
Oinezkoen eremua izango da Ordiziako Hiri Zaharraren esparru osoa.  
             
Oinezkoen eremua izendatzeak zera esan nahi du: mugatutako esparru osoan oinezkoek izango 
dutela erabiltzeko lehentasuna, ibilgailuen trafikoa debekatuta egongo dela, baita geratu eta 
aparkatzea ere; berariaz baimendutako suposamenduetan izan ezik. Segidako artikuluotan 
arautzen dira suposamendu horiek.  
 
 
4. ARTIKULUA. IBILGAILUEN TRAFIKOA.  
 
Zirkulazioko arau berezi hauek zuzenduko dute baimendutako ibilgailuen trafikoa:  
 

• Ibilgailuen gehienezko abiadura 10 km/orduko izango da.   

• Gidariek lehentasuna eman beharko diete oinezkoei, hauek igarotzerakoan abiadura 
pausu normalera murriztuz, are gehiago, beharrezko balitz, geratu ere geratuz.  

 
 
5. ARTIKULUA. BAIMENDUTAKO ZIRKULAZIOA.  
 
Hiri Zaharreko eremuan ibiltzeko baimena izango duten ibilgailuak:  
 

• Esparruan bizi direnen titularrarenak direnak.  

• Garajeetako jabe, errentari edo kontsesiodun direnen titularrarenak direnak.  
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• Esparruko dendarien titularrarenak direnak baimendutako ordutegian.  

• Dendariak hornitzera joaten direnak 08:00etatik 12:00etara eta 15:00etatik 
16:30era.  

• Sute itzalketa eta salbamenduko ibilgailuak, poliziarenak, anbulantziak eta, 
orokorrean, zerbitzu publikoak emateko baimendutako guztiak.  

• Baserritar eta azokazaleen ibilgailuak, baimendutako toki eta orduetan.  

• Ospakizun jakinetarako baimendutako ibilgailuak.  

• Banatzaileen  ziklomotore eta motozikletak bere lana egiteko eta larrialdi 
zerbitzuak (suhiltzaileak, polizia, babes zibila,…).  

 
Ordenantza honetan araututako hitz eta baldintzen araberakoa izango da, kasu bakoitzean, 
baimendutako ibilgailu zirkulazioa.  
 
Ziklomotoreak eta motozikletak zirkulatzea debekatuta dago eremu guztietan, lehen azaldutako 
kasuak izan ezik.   
 
Bizikleta, patin eta monopatinak ibil daitezke oinezkoen esparruan, baina dabilen jendetzak 
horretarako bide ematen duenean; kasu hauetan, oinezkoek izango dute lehentasuna, eta ez 
dute arriskuak sortzeko moduko abiadurarik erabiliko. 
 
Udal agintariek ibilgailuak ibiltzea debekatu dezakete oinezko asko biltzen dituzten ekitaldiak 
antolatzen direnean. Horrez gain,  udal agintariek debeka dezakete hainbat ibilgailu ibiltzea; pisu 
edo neurriengatik oinezkoen esparruan kalteak sortzeko modukoak direnean, batez ere.  
 
 
6. ARTIKULUA. BAIMENDUTAKO GERATZE ETA APARKATZEAK 
 
Orokorrean, gelditze eta aparkatzea debekatuta dago Hiri Zaharreko Eremu osoan. Kasu hauek 
izan ezik:  
 

• Ibilgailua gelditzeko baimena izango dute Eremu horretako biztanleek bidaiariak 
igo, jaisteko edo zamalanetarako, gehienez 30 minutuko denbora tartean.  

• Zamalanetarako gelditze eta aparkatzeko baimena izango dute dendari eta 
biztanleen merkantzia merkatariek eta hornitzaileek, gehienez 30 minutuko 
denbora tartean.  

• Hileta-elizkizun, eztei eta baimendutako gainerako ospakizunak direnean, 
Ordiziako Hiri Zaharreko eremuan barruan geratu behar denean aurrez 
jakinarazi beharko zaio Udaltzaingoari, beharrezko jarraibideak eman ditzan 
bideko oztopoak gutxitzeko. Aurretiazko jakinarazpenerako eskaera idatziz egin 
beharko da.  

 
Baimendutako ibilgailuek ekitaldiaren ordua baino ordu erdi lehenago sartzeko aukera izango 
dute, ez aurretik, eta, gehienez, ospakizuna amaitu eta ordu erdi beranduago atera beharko dute.  
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• Azoka egunetan, saltokia duten baserritar eta azokazaleek gelditze eta 
aparkatzeko baimena izango dute zamalanak egiteko, dagokion ordutegian.  

 
 
7. ARTIKULUA. BAIMENAK.  
 
Bi motatakoak izango dira udal baimenak:  
 

• Baimen iraunkorrak:  
 
Baimen iraunkorra lortzeko eskubidea izango dute eremuko bizilagunek eta Alde Zaharreko 
jardueretako jabeek.  
 
Baimen hauek mugagabeak izango dira, baimena lortu duen erabiltzailearen egoera eta 
baldintzak aldatzen ez diren bitartean; hala ere, Udalak baimen hori edozein garaitan ikus 
dezake, bere kabuz edo edozeinek eskatuta, eta baimen hori kendu diezaioke, ordenantza 
honetan arautzen diren suposamendu eta baldintzetan.   
 
Baimen iraunkorra emateko, interesdunak idatziz egin beharko du eskaera aldez aurretik 
udaltzaingoaren bulegoetan.   
             

• Behin-behineko baimenak edo bereziak:  
 
Behin-behineko baimenak edo bereziak emango dira, aurreko atalean sartu gabe egon, eta 
Ordenantza honetan araututako baimenen gainerako kasuetan.  
 
Kasu hauetan baimena zertarako ematen den zehaztu egin beharko da, baita zenbaterakoa den 
eta dagozkion gainerako gorabeherak.  
 
Behin indarraldia eta baimenaren arrazoia bukatzen direnean, berehala baliorik gabe geratuko 
da.  
Behin-behineko baimena emateko, interesdunak idatziz egin beharko du eskaera aldez aurretik 
udaltzaingoaren bulegoetan.  
             
            Honako gorabehera eta dokumentazio hau egiaztatu beharko da orokorrean:  
 

a) Alde Zaharrean bizi direnentzat:  
 

- Benetan eta egitatez bertan bizi dela Udalak berak frogatuko du biztanleen 
erroldaren bitartez. Benetako eta egitatezko bizitokia erroldarekin bat ez 
datorrela zantzuak badaude, Udalak dagozkion neurriak hartuko ditu. 

- Baimena eskatzen den ibilgailuaren zirkulazio baimenak, eskatzailearen 
helbideak eta titulartasunaren datuak bat etorri beharko dute.  

- Udalaren ordainketa betebehar guztiak egunean dituela egiaztatzen duen 
ziurtagiria.  
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b) Dendari edo bulegoetako titularrentzat:  

 
- Merkataritza-jardueraren justifikazioa eremuan.  
- Eskatzen duen ibilgailuaren zirkulazio baimena, titularraren izenean 

dagoena, jakina.  
- Merkataritza jarduera bakoitzak baimen BAKARRA izango du.  
- Udalaren ordainketa betebehar guztiak egunean dituela egiaztatzen duen 

ziurtagiria.  
 

c) Gainerako kasuetarako: 
 

- Eskaera arrazoitzen duten gorabeherak azaltzeko dagokion dokumentazioa.  
Ordenantza honen arau-hauste larri edo oso larriagatik ebazpen tinko bidez zigortutako pertsonei 
baimen horiek ezeztatu egin dizkio Udalak.  
 
 
8. ARTIKULUA. TRAFIKO KONTROLA.  
 
Baimendutako trafikoa kontrolatu eta arautzeak eragina izan dezan, Udalak bideozaintza 
kamerak erabiliko ditu  alde zaharraren sarrera zaintzeko. Hauek ibilgailu guztien matrikulak 
identifikatuko dituzte, eta ibilgailua baimenduta dagoen ala ez kontuan izanik igarotzeko baimena 
eman edo ukatuko zaio. Alde Zaharrera baimenik gabe sartzen diren ibilgailuek isuna jasoko 
dute.  
 
 
9. ARTIKULUA. SEINALEAK.  
 
Zirkulazio Araudi Nagusiak aurreikusita bezala, segidako seinale adierazgarriak jarriko ditu 
Udalak: Eremuaren oinezko izaera adierazten dutenak, zamalanetarako tokiak eta baimendutako 
orduak, geratzeko tokiak, eta zirkulazioa debekatutako guneak.  
 
 
10. ARTIKULUA. ARAU-HAUSTEAK.  
 
Arau-hauste administratibotzat joko dira Ordenantza honen aurkako ekintzak edo omisioak, eta 
erabakitako kasu, modu eta neurrian zigortuko dira; lege penaletan tipifikatutako delitu edo 
hutsegitetzat jotzen ez badira, behintzat. Azken kasu horretan, ahalmena duten ordena 
jurisdikzionalari bidaliko dio Udalak erruaren portzentaia; Auzitegi agintaritzak epai tinkorik 
ematen ez duen bitartean, Udalak ez dio zigor-prozedurari jarraituko. 
 
 
11. ARTIKULUA. ARAU-HAUSTEAK TIPIFIKATZEKOA.  
 

1. Arau-hauste arinak dira arau-hauste arin gisa sailkatzen dituztenean 
ondorengoek: Hiri izaerako bide publikoetan erabilera, trafikoa, zirkulazioa eta 
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segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantza, eta Trafikoari, Ibilgailu 
Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu 
Artikulatua onartzen duen martxoaren 2ko 339/1990 Errege Dekretua, eta 
aipatutako Legeak garatzen dituen arautegian ezarritakoak.   

 
2. Arau-hauste larriak dira arau-hauste larri gisa sailkatzen dituztenean 

ondorengoek: Hiri izaerako bide publikoetan erabilera, trafikoa, zirkulazioa eta 
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantza, eta Trafikoari, Ibilgailu 
Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu 
Artikulatua onartzen duen martxoaren 2ko 339/1990 Errege Dekretua, eta 
aipatutako Legeak garatzen dituen arautegian ezarritakoak.   

 
3. Arau-hauste oso larriak dira arau-hauste  oso larri gisa sailkatzen dituztenean 

ondorengoek: Hiri izaerako bide publikoetan erabilera, trafikoa, zirkulazioa eta 
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantza, eta Trafikoari, Ibilgailu 
Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu 
Artikulatua onartzen duen martxoaren 2ko 339/1990 Errege Dekretua, eta 
aipatutako Legeak garatzen dituen arautegian ezarritakoak.   

 
 
12. ARTIKULUA. ZIGORRAK.  
 
Ordenantza honetako zigorrak Hiri izaerako bide publikoetan erabilera, trafikoa, zirkulazioa eta 
segurtasuna arautzen duen Udal Ordenantzan ezarritakoaren arabera aplikatuko dira. Aipatutako 
ordenantzareneranskinean arau-hauste eta zigorren zenbatekoak zehazten dituen taula dago.  
 
 
13. ARTIKULUA. ZIGORTZE JARDUNBIDEA.  
 
Ordenantzak agindutakoetan arau-hausteak egiten badira, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen 
Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aurreikusitako 
prozedura zigortzailearen arabera izapidetuko dira zigorrak. Azken lege honek honakoak 
aldatzen ditu: Trafikoko, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide segurtasunari buruzko 
Legearen testu artikulatua, martxoaren 2ko 339/1990 Errege Dekretu bidez onartutakoa zigor 
arlokoa, eta Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko 
prozedura zigortzailearen prozeduraren araudia onartzen duen otsailaren 25eko 320/1994 Errege 
Dekretua.    
 
Jakinarazpena egin eta egutegiko 20 egunen barruan ordaintzen bada isuna, %50eko 
murriztapena egingo da.  Ordainketa aurreratua egitea, honakoa ekarriko du:  
 

• Alegazioak jartzeari uko egitea. Alegazioak aurkeztuko balira, ez aurkeztutzat 
hartuko dira.  

• Prozedura berariazko ebazpenik gabe amaitzea ordainketa egiten den egunean.  

• Administrazio-bidea agortu egingo da, eta administrazioarekiko auzi-jurisdikzioan 
errekurritu ahal izango da bakar-bakarrik.  
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• Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko epea ordainketa egin eta 
biharamunean hasiko da.  

• Administrazio-bidean zigorra ordinketa egiten den unean bertan izango da irmoa 
eta horren ondoreak ordainketa egin eta biharamunetik aurrera sartuko dira.  

• Ez da aurrekaritzat hartuko gidarien eta arau-hausleen erregistroan puntu-
kenketarik gabeko arau-hauste larriak direnean. 

 
Ordenantza honetan jasotako arau-hausteengandik eratortzen diren espedienteen instrukzio-
lanak Udaltzaingoak burutuko ditu, eta instruktorea Udaltzainburua izango da. Amaitu ostean, 
zigortzeko ahala duen Alkate-Lehendakariak dagokion ebazpena emango du.   
 
Udaltzainak, agintaritza-agente diren neurrian, ordenantza honetako eta arlo honetan indarrean 
dauden legeetako arau-hausteak salatu beharko dituzte.  
 
 
14. ARTIKULUA. EZARRIKO DEN LEGE-ARAUBIDEA.  
 
Ordenantza honetan jasotzen ez diren kasuetarako indarrean dagoen legedia aplikatuko da, eta 
zehazki: Trafiko, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Testu 
Artikulatua onartzen duen martxoaren 2ko 339/1990 Errege Dekretua, eta martxoaren 2ko 
339/1990 Errege Dekretuak onartzen duen trafiko, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide 
segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua aplikatu eta garatzeko Zirkulazioaren Araudi 
Orokorra onartzen duen azaroaren 21eko 1428/2003 Errege Dekretua.  
 

XEDAPEN GEHIGARRIA 
 
Tokiko Gobernu Batzordearen oniritziz eta Alkatetza Ebazpenez ezarriko dira zamalanetarako 
orduan eta horretarako baimendutako tokiak; une bakoitzeko gorabeherak kontuan hartu 
ondoren, eta horri buruz, kasu bakoitzean behar den informazio eta publizitatea emango da.   
 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 
 
Ordenantza honek indarrik gabe uzten du 1999ko maiatzaren 27an osoko bilkuran onartutako eta 
1999ko abuztuaren 20an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Ordiziako alde zaharreko 
zirkulazioa arautzen duen ordenantza.  
 

AZKEN XEDAPENA 
 
Ordenantza hau indarrean sartuko da Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legeak ezarritakoak kontuan hartuta.   
 
Ordizian, 2015eko apirilaren 7an 

 
ALKATEA,       IDAZKARIA  
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ANEXOA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


