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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ILARDUIAKO ADMINISTRAZIO BATZARRA

Behin betiko onarpena ematea Ilarduiako Kontzejuaren titulartasuneko kale, espaloi, aparkale-
ku, bide eta guneetako erabilera, zirkulazioa eta segurtasuna arautzen dituen ordenantzari

Kontzeju honek, 2016ko urtarrilaren 19ko bilkuran, hasierako onarpena eman zion Ilarduiako 
Kontzejuaren titulartasuneko kale, espaloi, aparkaleku, bide eta guneetako erabilera, zirkula-
zioa eta segurtasuna arautzen dituen ordenantza onartzeko espedienteari. Espediente hori 
jendaurrean egon zen bitartean erreklamaziorik aurkeztu ez zenez gero, behin betiko onartzen 
da. Horregatik, ordenantza oso-osorik argitaratzen da, indarrean jar dadin, apirilaren 2ko 7/1985 
Legeak, toki araubidearen oinarrienak, 70.2 artikuluan eta 41/1989 Foru Arauak, toki ogasunak 
arautzen dituenak, 16. artikuluan ezartzen dutenaren ondorioetarako.

Ilarduiako Kontzejuaren titulartasuneko kale, espaloi, aparkaleku, bide eta 
guneetako erabilera, zirkulazioa eta segurtasuna arautzen dituen ordenantza

1. artikulua. Xedea

Ilarduiako Kontzejuak kale, espaloi, aparkaleku eta espazio publikoen erabilera eta ibilgai-
luen zirkulazioa arautzen du, herriaren eta herritarren interesak babesteko, honako hauetan 
aurreikusitakoarekin bat etorriz: 7/1985 Legean, toki araubidearen oinarrienean; Tokiko korpo-
razioen ondasunei buruzko Arautegian; otsailaren 13ko 6/1995 Foru Arauan, Arabako Lurralde 
Historikoko landa bideak erabili, artatu eta zaintzekoan; eta horiekin bat datozen gainerako lege 
xedapenetan.

2. artikulua. Aplikazio eremua

Ordenantza honako espazio hauetan aplikatuko da: a) kontzeju honen jurisdikziopeko kale, 
espaloi, aparkaleku eta bide guztietan; b) kontzejuaren jabetzako Kelizondo izeneko lurzatian, 
zeina zerbitzu kolektiboak jartzeko erabiltzen baita, besteak beste: gas biltegia, putzu septikoa, 
inausketa hondarrak eta abar; c) hondakinen eta konpostajerako ontziak jartzeko espazioetan.

3. artikulua. Abiadura, aparkatzea eta eskumenak

Abiadura: kale eta bideetan, ibilgailuak gehienez ere orduko 20 kilometroko abiaduran ibili 
daitezke.

Aparkatzea: ibilgailua ibilgetzea, geratzetik edo gelditzetik harago. Gidaria izango da gai 
horiei buruz ezarritakoak urratzearen erantzule.

Debekatuta dago kasu hauetan ibilgailuak aparkatzea:

a) Seinaleek, bertikalek zein horizontalek, debekatzen duten lekuetan.

b) Bigarren ilaran.

c) Ibien aurrean.

d) Higiezin batera oinez sartzea erabat edo apur bat eragozten denean.

e) Espaloietan, pasealekuetan, oinezkoentzako zonetan eta lorategietan.

f) Bide publikoaren gainerako erabiltzaileei trafiko seinaleak ikustea eragozten zaienean.

g) Gainerako gidariei edo oinezkoei arriskua sortzen zaienean.
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h) Bihurguneetan.

i) Debekatuta dago kaleetan edo bideetan aparkatzea, baldin autoaren eta bidearen beste 
aldeko ertzaren artean 2,70 metrotik gorako tarte librerik geratzen ez bada bertatik igarotzeko.

Batzarrak, kontzejuaren erabaki bidez, aparkatzeko debekua duten zonak aldatu edo handitu 
ditzake.

Eskumenaren araubidea: kontzeju honetako administrazio batzarrari dagozkio eginkizun 
teknikoak eta zaintzeko eginkizuna.

Eginkizun teknikoen barruan egongo da bideen plangintzarako, proiektuak egiteko, 
eraikitzeko, aldatzeko eta onik zaintzeko edo bideak konpontzeko arau teknikoak onartzea. 
Zaintzari dagokionez, egiten diren arau hausteen salaketak egingo ditu eta, horretarako, arau 
hausleak identifikatuko ditu, ahal izanez gero. Arau hausteari buruzko datuak ere hartuko ditu, 
eta agiri grafikoak edo argazkiak ere aurkeztuko ditu. Salaketa hori egitean bi lekuko aurkeztuko 
dira eta, behar izanez gero, ertzaina egongo da bertan. Salaketa horiek egiazkotzat joko direnez, 
alderdi arau hauslea arduratuko da kontrakoa frogatzeaz.

Arau hausterik egiten den zaintzeari eta salatzeari dagokionez, aurreko paragrafoan xeda-
tutakoak ez du kenduko kontzejuak edo beste herri administrazio batzuek ere horretan duten 
eskumena izatea. Horrez gain, edozein erabiltzailek ere arau hausteak salatzeko eskubidea 
izango du.

4. artikulua. Erabiltzeko baimenak

Kontzejuko biztanleek baimena eskatu beharko dute Kelizondo izeneko lurzatia erabiltzeko 
edo lurzati horretan edozein material uzteko. Orobat, arrazoia eta zenbat denboran erabiliko 
den ere zehaztu behar dute.

Administrazio batzarrak baimena eman arte ezin izango da espazio hori erabiltzen hasi edo 
bertan aprobetxamendurik egin.

5. artikulua. Betebeharrak

Ordenantza honen 3. artikuluan aipatutako espazioen erabiltzaileek bermatu beharko dute 
espazio horien erabilera eta gozamen ohikoa eta publikoa egingo dutela eta, horretarako, behar 
bezala erabiliko dituzte eta behar diren garbiketak egingo dituzte jarduerak dirauen bitartean 
eta bukatzen denean. Horrela ez bada, lan horiek kontzejuak egin ahal izango ditu erabiltzaileen 
kontura.

6. artikulua. Arau hausteak

Ordenantza honetan ezarritako arauren bat urratzen duena erantzule izango da administra-
zioaren aurrean. Arau hausteak honela sailkatuko dira:

1. Arau hauste arinak:

— Lehenbizikoz ez betetzea ordenantza honen hirugarren, laugarren eta bosgarren artiku-
luetan xedatutakoa.

— Ez betetzea baimendutako jarduerarako eman diren baimenetan ezarritako aginduren bat.

— Baimenaren erabilera aldatzea, erabilera aldatzeko baimenik eduki gabe.

2. Arau hauste larriak:

— Aurreko puntuan adierazitako arau hauste arinak behin baino gehiagotan egitea.

7. artikulua. Zehapen araubidea eta kalte ordainak

1. Arau hauste bakoitzean dagokion espedientea irekiko da.
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2. Ordenantza honetan aurreikusitako arau hausteak eginez gero, zehapen hauek ezarriko 
dira:

a. Arau hauste arinak direnean, arau hausleak bere gain hartu beharko ditu arau hausteak 
eragindako gastuak.

b. Arau hauste larriak direnean, arau hausleak, kalte ordaina emateaz gain, 100 euroko isuna 
ordaindu beharko du.

Zehapenak ezartzeko, otsailaren 20ko 2/1998 Legean, EAEko herri administrazioen zigortzeko 
ahalmenarenean, eta zehapen prozedurei buruzko legedi orokorrean ezarritakoaren arabera 
izapidetu beharko da zehapen prozedura.

8. artikulua. Azken Xedapena

Ordenantza hau ALHAOn argitaratu ondoren jarriko da indarrean, betiere toki araubidearen 
araudian ezarritako epean.

Ilarduia, 2016ko ekainaren 24a

Lehendakaria
MARI CARMEN MENDIGUTXIA LÓPEZ
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