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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
UDALBATZAREN IDAZKARITZA NAGUSIA

Lurrazaleko aparkaldi mugatuaren zerbitzua (TAO) arautzen duen ordenantzaren aldakuntzari 
behin betiko onespena ematea

2018ko abenduaren 21ean egindako osoko bilkuran eman zion hasierako onespena 
udalbatzak Lurrazaleko aparkaldi mugatuaren zerbitzua (TAO) arautzen duen ordenantzaren 
aldakuntzari. Ez denez inongo erreklamazio edo iradokizunik aurkeztu horren inguruan, erabaki 
hori behin betikotzat jo zen 2019ko martxoaren 2an, eta, horrenbestez, indarrean jar dadin, 
ALHAOn argitaratu beharra dago, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 
70.2. artikuluan xedatutakoaren ildotik.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko apirilaren 3an

Alkatea
GORKA URTARAN AGIRRE

Eranskina

1. artikulua. Xedea eta erregimen juridikoa

Hirietan ibilgailu automobilak ugaltzeak berekin ekarri duen ondorioetako bat dugu bide 
publikoan horiek aparkatzeko lekua nahikoa ez gertatzea gidarien eskari gero eta handiagoari 
erantzun ahal izateko.

Hori dela eta, aparkalekuak erregulatzeko zerbitzu publikoa eskaintzen da duela hainbat 
urtetik hona hiri askotan, espazio hori ibilgailu kopuru handiago batek erabili ahal izan dezan, 
aparkalekuak okupatzen dituzten ibilgailuen aldizkatze maiztasuna handitzen delarik, zenbait 
erabiltzaileren egonaldiak mugatuz eta erabilera pribatiboagatiko tasa bat ezarriz.

Hain zuzen ere, Gasteizko Udalak aparkaldi mugatuko aparkalekutzat jotzen dituen lurra-
zaleko aparkalekuen erabilera erregulatzeko arauak finkatzea du helburu ordenantza honek.

Jabari publikoko ondasunen erabilera komun berezia da ibilgailuak bide publikoan 
aparkatzea, eta ordenantza honen eta jabari horri dagozkion bestelako arauen ildotik emango 
da horretarako baimena.

Aplikatzekoak diren arauen artetik, hauek nabarmendu beharra dago:

— Urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, zeinen bitartez Trafikoari, Ibilgailu 
Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu bategina onetsi 
baitzen.

— Azaroaren 21eko 1.428/2003 Errege Dekretua, zeinen bitartez Zirkulazio Araudi Orokorra 
onetsi baitzen: (aparkaldi mugatua).
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— Izaera Urbanoko Bideetako Erabilera, Trafikoa, Zirkulazioa eta Segurtasuna arautzen di-
tuen Udal Ordenantza, udalbatzak 2013ko azaroaren 29an onetsia.

Edo horiek aldatu nahiz ordezten dituzten xedapenak.

2. artikulua. Aplikazio-eremua

Ordenantza honetan xedatzen denaren ildotik arautuko diren aparkalekuak eskumena duen 
udal agintariak zehaztuko ditu.

Geografikoki ezarriko da erregulazioa. Horretarako, hainbat TAO eremu zehaztuko dira, eta, 
horien barruan, ordenantza honetan aparkatzeari dagokionez finkatzen diren mugei lotuta 
egongo dira bide publikoko lurrazaleko aparkaleku guztiak, salbu eta behar den informazio 
seinaleztapenaren bitartez berariaz kontrakoa adierazten bada.

Ordenantza honen erregulaziotik salbu utzi ahal izango ditu udalak TAO eremuen baitako 
zenbait aparkaleku, ordenantza honetan aintzat hartzen ez den erregulazio bereziren bat finkatu 
nahi izanez gero, horietan.

Berariaz bazter uzten dira ordenantza honetan arautzen denetik erabilera berezi hauetarako 
erreserbatutako aparkalekuak:

— autobus eta taxi geltokiak.

— ezinduentzat erreserbatutako aparkalekuak, behar bezala seinaleztatuak.

— zirkulazioa debekatuta dagoen eremuak (oinezkoentzako alderdiak) eta zamalanetarako 
erreserbatu gisa seinaleztatutako aparkalekuak, horretarako jarritako ordutegiaren barruan.

TAO eremu bakoitzaren mugak sarreretan jarriko diren arauzko seinaleen bitartez (R-309) 
adieraziko dira. Seinale bakoitzak xafla osagarri bat izango du, non bertan hasten den TAO ere-
mua identifikatzen duen zenbakia edo letra ageriko baita. Eremu horretako egoiliartzat jotzen 
direnek nahiz mugakide diren eremuetakoek ordenantza honetan zehazten diren pribilegioak 
izango dituzte bertan. Ordenantza honen ondorioetarako, ondoko zerrendaren arabera aurreko 
edo ondorengo direnak joko dira eremu jakin baten mugakidetzat: 1-A, 1-B, 2-A, 2-B, 2-C (1-A 
eremua 2-C-ren hurrengoa izango da, eta, hortaz, 2-C eremua 1-A-ren aurrekoa).

TAO eremu batean sartzeak jatorrizko TAO eremutik ateratzea ekarriko du berekin. 
Ordenantza honetan arautzen den esparru osoaren perimetroko irteerak ere seinaleztatuko 
dira (R-504).

Zoladura mota dela eta seinaleztapen horizontala erabiltzea egoki ez den lekuetan izan ezik, 
araututako aparkalekuak pintura urdin, berde edo laranjaz egindako marrekin markatu eta 
mugatuko dira. Seinaleztapen horizontalik ez duten aparkalekuak egoiliarrentzat bakarrik diren 
aparkalekutzat joko dira, eta ordenantza honetan halako aparkalekuei dagokienez xedatzen 
dena aplikatuko zaie.

6. artikulua. Aparkaleku motak

TAO eremuen barruan, 2. artikuluan adierazitakoaren ildotik bazter utzitako aparkalekuak 
alde batera utzita, aparkaleku mota hauek finkatu ahal izango dira:

Egoiliarrenak

Kolore berdeko marrek mugatzen dituzten aparkalekuak oro izango dira halako, TAO eremu 
bakoitzaren barruan.

Egoiliarrentzat bakarrik direnak

Marra aldizka berde eta gorriek mugatzen dituzten aparkalekuak oro izango dira halako, TAO 
eremu bakoitzaren barruan.
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Orobat izango dira egoiliarrek bakarrik erabiltzekoak muga-marrarik ez duten aparkalekuak; 
ez, ordea, gelditzea edo aparkatzea debekatua dagoen lekuak.

Aldizkakoak

Kolore urdineko marrek mugatzen dituzten aparkalekuak oro izango dira halako, TAO eremu 
bakoitzaren barruan.

Maiz aldizkatzekoak

Kolore laranjako marrek mugatzen dituzten aparkalekuak oro izango dira halako, TAO eremu 
bakoitzaren barruan.

7. artikulua. Aparkalekuen erabilera

Mota bakoitzeko aparkalekuen erabilera, TAO eremuen baitan, hauxe izango da:

Egoiliarrenak

Aparkaleku horietan edozein erabiltzailek aparkatu ahal izango du ibilgailua. Eremu jakin 
bateko egoiliar eta merkatariek eta haren mugakide diren eremuetakoek ez dute TAO erregula-
zioan finkatutako aparkaldi-muga izango bertako aparkalekuetan. Beraz, ez dute gaitze agiria 
(TAO txartela) jarri beharrik izango.

Kanpotarrek aparkaldia mugatua izango dute, eta ordenantza fiskalean finkatutako kuota 
ordaintzera behartuta egongo dira, ordenantza honetan adierazten diren ordaintzeko modue-
takoren bat baliatuz. Aparkaleku horietako kuotaren zenbatekoa eremu bakoitzean aldizkakoeta-
rako finkatutakoa baino handiagoa izan ahalko da. Dena delako ordenantza fiskalean finkatuko 
da zer denbora dagokion gutxieneko tasari, zein izango den aparkatzeko gehienezko denbora 
eta zer tasa ordaindu beharko diren, kasuan kasu.

Egoiliarrentzat bakarrik direnak

Eremuko egoiliarrek eta merkatariek eta haren mugakide diren eremuetakoek bakarrik apar-
katu ahal izango dute aparkaleku horietan, TAO erregulazioan finkatutako aparkaldi mugarik 
gabe aparkatu ere.

Aldizkakoak

Edozein erabiltzailek aparkatu ahal izango du ibilgailua horietan, aparkaldi muga jakin 
batzuen barruan, baina ordenantza fiskalean finkatutako kuota ordaintzera behartuta egongo 
dira, ordenantza honetan adierazten diren ordaintzeko moduetakoren bat baliatuz. Ez da inongo 
desberdintasunik egingo erabiltzaileen artean, esan nahi baita dena delako eremuko egoiliar 
eta merkatariek, halako aparkalekuak erabiltzekotan, kanpotarrek bete beharreko baldintza 
berak bete beharko dituztela.

Dena delako ordenantza fiskalean finkatuko da zer denbora dagokion gutxieneko tasari, zein 
izango den aparkatzeko gehienezko denbora eta zer tasa ordaindu beharko diren, kasuan kasu.

Maiz aldizkatzekoak

Edozein erabiltzailek aparkatu ahal izango du ibilgailua horietan, aparkaldi muga jakin 
batzuen barruan, baina ordenantza fiskalean finkatutako kuota ordaintzera behartuta egongo 
dira, ordenantza honetan adierazten diren ordaintzeko moduetakoren bat baliatuz. Horri dago-
kionez, ez da inongo desberdintasunik egingo erabiltzaileen artean.

Halako aparkalekuen eta aldizkakoen arteko aldea hauxe da: maiz aldizkatzekoetan gehie-
nezko aparkaldia motzagoa izango dela.

Dena delako ordenantza fiskalean finkatuko da zer denbora dagokion gutxieneko tasari, zein 
izango den aparkatzeko gehienezko denbora eta zer tasa ordaindu beharko diren, kasuan kasu.
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Alkatearen dekretua dela medio aldatu egin ahal izango dira adierazitako gehienezko apar-
kaldiak.

8. artikulua. TAO txartelak eta baliogabetzea

1. Ordenantza fiskaletan finkatutako kuoten ordainketa bi modutan egin ahal izango da:

1.1. Paperezko TAO txartelen bitartez. Kalean horretarako jarritako makinetan erosi ahal 
izango dira txartelak, behar den tasa ordainduz. Baimendutako aparkaldiaren data eta amaie-
ra-ordua ageriko dira txarteletan, eta ibilgailuaren barruan jarri beharko dira horiek, kanpotik 
ondo ikusteko moduan, haizetakoaren atzean.

1.2. TAO txartel birtuala baliatuz. Gasteizko Udalak erabakitzen dituen web-orrian edo apli-
kazio informatikoen bitartez erosi eta ordaindu beharko da —interneteko atarian argitaratuko 
dira horien izenak eta sarbidea—.

TAO txartelak eskuratu ahal izateko matrikularen datuak sar daitezela eskatu ahal izango 
du Udalak.

2. Kendu egin da.

3. Ordaindutako tasari dagokion gehienezko denbora igarotzen delarik, ibilgailua lekuz aldatu 
beharko da, gutxienez ere hiru kale-tarte haratago, baimendutako edozein zirkulazio-noran-
zkotan, ordura arte zegoen kale-tartetik aurrera kontatuz. Eraikin-etxadi bati dagokiona joko 
da kale-tartetzat.

4. Ibilgailu bati salaketa jartzen bazaio, erositako aparkaldiaren muga gainditu delako, proze-
dura hauen bitartez ordaindu ahal izango du haren titularrak gainditutako denbora hori:

4.1. Txartel-makinan.

— Gainditutako denbora ordenantza fiskalean finkatzen denetik beherakoa bada baino 
ezingo da ordaindu hura, eta baimendutako aparkaldia bukatu denetik hartan finkatutako den-
bora igaro aurretik egiten bada.

— Gainditutako denbora txartel-makinetan ordaintzeko, makinan bertan ematen diren ja-
rraibideak jarraitu beharko dira, eta salaketa-orriaren zenbakia sartu.

— Denbora kontatzeko, txartela erosi den makinak markatzen duen ordua izango da balio 
duen bakarra.

4.2. Gasteizko Udalak erabakitzen duen web-orrian edo aplikazio informatikoaren bitartez 
—interneteko atarian argitaratuko dira izena eta sarbidea—. Kasu honetan ere, gainditutako 
denbora dena delako ordenantza fiskalean finkatzen denetik beherakoa bada baino ezingo da 
ordaindu hura, eta baimendutako aparkaldia bukatu denetik dena delako ordenantza fiskalean 
finkatzen den denbora igaro aurretik egiten bada.

4.3. Aparkaldia gainditzeagatik salatutako edozein erabiltzailek gainditutako denborari da-
gokion zenbatekoa ordaintzen duelarik, baldin eta ordenantza fiskalean ezarritako gehieneko 
denbora-tartetik kanpo egiten badu, zenbateko hori itzultzeko eskubidea galduko du.

5. Baldin eta udalak denbora jakin batez doan aparkatzeko txartela eskuratzeko aukera 
arautzen badu, halakoetan ezingo da baliatu gainditutako denbora aurreko puntuan adierazitako 
moduan ordaintzeko aukera, eta ezingo dira erabili txartelak elkarren segidan doako txartelaren 
gehieneko denbora gainditzeko.

9. artikulua. TAO txartelak ematea

Egoiliarrentzako TAO txartela:

Jabea egoiliarra dela adierazten duen txartelari esango zaio horrela; pertsona fisiko jakin bati 
emango zaio, eta ibilgailu jakin baterako, baldin eta honako betekizun hauek betetzen baditu:
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1. Egiatan eta modu iraunkorrean, aparkaleku erregulatuko sektoreren baten baitako kaleren 
batean erroldatuta egon beharko du eskatzaileak.

2. Txartela zein ibilgailutarako eskatzen den —autoa edo 3.000 kg-tik beherako kamioia 
izan beharko du—, haren jabea eta ohiko gidaria izan beharko du eskatzaileak, eta gidatzeko 
baimena indarrean eduki beharko du. (*)

3. Eskatzailearen erroldatze helbideak eta ibilgailuaren zirkulazio-baimenean ageri denak 
atari berekoak izan beharko dute, eta txartela eskatzen deneko TAO eremuaren baitakoak. Bizi-
lekua beste TAO eremu batera aldatuz gero, horren berri eman beharko duzu, eta automatikoki 
aldatuko dizugu; horretarako, aurreko TAO eremurako itsasgarria, errolda berria eta helbide 
aldaketa ageri den zirkulazio-baimena aurkeztu beharko dituzu.

4. Honako ordainketa hauek eginda eduki beharko dira:

— Gasteizko Udalaren trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren azken ordainagiria.

— Txartela zein urtetarako eskatzen den, horri dagokion tasa, baita aurreko urtekoa ere, 
eman bazitzaion.

Ibilgailuaren jabe ez diren egoiliarrak:

Autoaren jabea (*) sozietate bat bada, egoiliarrentzako TAO txartela eman ahal izango zaio, 
baldin eta betekizun hauek betetzen baditu:

1. Egiatan eta modu iraunkorrean, aparkaleku erregulatuko sektoreren baten baitako kaleren 
batean eduki beharko du bizilekua eskatzaileak.

2. Ibilgailuaren ohiko gidari bezala agertu beharko du eskatzaileak haren aseguru-polizan 
(jatorrizko agiria).

3. Txartela zein TAO eremutarako eskatzen duen, hartan erroldatuta egon beharko du 
eskatzaileak.

4. Bere jabetzako ibilgailurik ez du eduki beharko eskatzaileak.

5. Bere izenean egindako leasing edo renting kontratua aurkeztu beharko du eskatzaileak, 
edo, bestela, ibilgailuaren edo leasing edo renting kontratuaren titular den sozietateak eman-
dako agiri bat, non egiaztatzen den eskatzailea dela ibilgailuaren erabiltzaile bakarra, ibilgailua 
lan-orduez kanpo erabiltzeko baimena duela eta ibilgailua behin eta berriro erabiltze hori gau-
zazko ordainsaritzat jotzen dela Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagozkionetarako.

6. Txartela zein urtetarako eskatzen duen, horri dagokion tasa ordaindua izan beharko du, 
baita aurreko urtekoa ere, txartela eman bazitzaion.

Eskatzaile bakoitzeko aparkatzeko bereizgarri bakarra emango da, nahiz eta bigarren txartel 
bat ematerik izango den titular beraren beste ibilgailu baterako, ezkontideak edo ahaidetasun 
zuzeneko lehen graduko ondorengoren batek erabiltzen badu, eta hura titularraren helbide 
berean erroldatuta badago eta ohiko bizilekua bertan badu. Nolanahi ere, helbide bakoitzeko 
gehienez ere hiru txartel eman ahal izango dira.

Merkatarientzako TAO txartela:

Jabea merkataria dela adierazten duen txartelari esango zaio horrela; pertsona jakin bati 
emango zaio, eta ibilgailu jakin baterako, baldin eta betekizun hauek betetzen baditu:

1. Ibilgailuak jardueraren titularraren izenean egon beharko du, eta 3.000 kg-tik beherako 
zama erabilgarria (*) eduki, eta zirkulazio baimeneko helbideak txartela eskatzen deneko TAO 
eremuaren baitan egon beharko du.

2. Jarduerak enpresa jarduera (**) izan beharko du, eta TAO eremu baten baitan egon.
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3. Jarduera bakoitzeko gehienez ere lau txartel emango dira, beste horrenbeste ibilgailu-
tarako.

4. Honako ordainketa hauek eginda eduki beharko dira:

— Gasteizko Udalaren trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren azken ordainagiria.

— Ekonomia jardueren gaineko zergaren azken ordainagiria.

— Txartela zein urtetarako eskatzen den, horri dagokion tasa, baita aurreko urtekoa ere, 
eman bazitzaion.

(*) Trazio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren erroldan ageri bezala.

(**) Ekonomia jardueren gaineko zergaren tarifaren arabera (lehen atala)

a. Bertan inprimatuta ageri den urte naturalerako balioko dute TAO txartelek. Berriak 
izapidetzean atzerapenik izanez gero, edo antzeko arrazoiren bat egokituz gero, indarraldia 
luzatzerik izango du alkateak.

b. Urte bakoitzeko ordenantza fiskalean txartelak non eta nola eskatu behar diren adieraziko 
da.

c. Betebehar horiek betetzeari utziz gero, ibilgailuak TAO txartela agertzeko eskubidea 
galdu egingo du, eta udalari itzuli beharko zaio. Horrela egin ezean, arauetan jasota dagoen 
erantzukizuna bere gain hartuko du txartelaren titularrak.

d. Bereizgarria galduz gero, txartel berria eskuratu ahal izango du titularrak, baldin eta 
zinpean aitortzen badu galdu egin duela. Dagokion prezio publikoa ordaindu beharko du aldez 
aurretik.

e. Ibilgailuaren titulartasunean edo helbidean gertatzen den aldakuntza ororen berri udalari 
ematera beharturik egongo dira TAO txartelen titularrak.

f. Udalak beretzat gordetzen du betekizun horiek betetzen diren ikusteko edozein froga 
dokumental eskatzeko nahiz behar diren egiaztapenak oro ofizioz egiteko eskubidea, baita 
aparkatzeko txartela eskatzen dutenek aurkezten dituzten datuen benetakotasuna egiaztatzeko 
eskubidea ere.

g. Egindako egiaztapenetatik ondorioztatzen bada aparkatzeko bereizgarriaren titularrak 
iruzur eginez erabili duela hura, edo baimena eskuratzeko aurkeztutako datuak faltsutu egin 
dituela, txartela kentzeko dosierra abiaraziko da. Horrek ez du galaraziko, ordea, dagokion dosier 
zigortzailea abiaraztea.

h. Egindako egiaztapenen ondorioz lege-hauste penalaren zantzurik agertuz gero, eskumena 
duen organoari bidaliko zaizkio jarduerak.

i. Arrazoi horregatik bereizgarria baliogabetzeak ez du hura eskuratzeko ordaindu zen di-
ru-kopurua itzultzeko eskubiderik sortuko.

j. Egoiliarrentzako nahiz merkatarientzako TAO txartelak eskuratzekotan, ezinbestekoa izango 
da banku-helbideratzea.

Behin-behineko txartelak

TAO txartela duen ibilgailu bat —matxura edo ezbehar baten ondorioz— aldi batez 
zirkulatzeko ezgaituta geratzen delarik, eta haren jabeak denbora horretarako ordezko ibil-
gailu bat eskuratzen duelarik, azken horretarako txartel bat eduki ahal izango du aldi batez, 
matxuratuaren eremu bererako, harik eta hura konpondu arte.

Horretarako, hondatutako ibilgailuaren TAO txartela kendu beharko du, eta Udalean entre-
gatu, ordezko ibilgailuaren matrikula izango duen txartela eskuratzeko eskabiderekin batera. 
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Orobat aurkeztu beharko du konponketa-lantegiaren txosten bat, non adierazi beharko baita 
ibilgailua konpontzen ari direla, eta estimazio bat egin, horretan zenbat denbora emango duten.

Lehenengo ibilgailua berriro erabiltzeko moduan dagoenean, eta, nolanahi ere, eman ziote-
netik hiru hilabete igaro aurretik, itzuli egin beharko du Udalean ordezko ibilgailuaren txartela, 
eta, bidezko bada, jatorrizko ibilgailuaren txartela itzuliko zaio.

10. artikulua. Arau-hausteak

Ordenantza honetan adierazten diren arau-hausteak Udaltzaingoko agenteek salatuko di-
tuzte, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen 
testu bateratua onetsi zeneko urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 74. arti-
kulua aplikatuz, baita aparkaldi mugatua zaintzen duten langileek ere. Hala egiten dutelarik, hau 
da, arau-hausteren bat salatzen dutelarik, agiri bat utzi beharko dute ibilgailuaren haizetakoan, 
non ibilgailuaren datuak, data, ordua, lekua eta salatutako gertakaria adierazi beharko baitituzte.

Honako hauek joko dira ordenantza honen kontrako arau-haustetzat:

a. Indarrean dagoen gaitze agiririk gabe (bereizgarria edo txartela, paperean edo birtuala) 
aparkatzea ibilgailua, salbuetsita egon ezean, hau da:

— TAO bereizgarrien eta paperezko txartelen kasuan: txartela ez jartzea, kanpotik argi eta 
garbi ez ikusteko moduan jartzea, faltsutzea edo manipulatzea.

— Txartel birtualen kasuan, Gasteizko Udalak erabakitzen duen web-orrian edo aplikazio 
informatikoaren bitartez ez ordaintzea.

b. Ibilgailua aparkatzen delarik, gaitze agirian adierazitako ordu-muga gainditzea.

c. Indargabetua edo iraungia dagoen TAO txartel bat, edo ibilgailuari ez dagokion bat 
erakutsiz aparkatzea.

d. Ibilgailua lekuz ez aldatzea, araudi honen 8. artikuluan aurreikusitako egoeretan.

e. Egoiliarrentzat bakarrik diren aparkalekuetan aparkatzea, norbera eremu horretako edo 
mugakide den eremu bateko egoiliarra dela egiaztatu gabe.

f. Beste ibilgailu baten gaitze agiria edo lehendik beste erabiltzaile batek erabilia baliatzea.

g. TAO txartela eman zaion norbaitek ibilgailuaren jabetza eskuz aldatuz gero, ibilgailu hartan 
txartela erabiltzen jarraitzea.

h. Ordenantza honetan xedatutakoaren kontrako beste edozein arau-hauste edo ez betetze.

i. 9. artikuluan azaldutako bereizgarriak eskuratzeko datu faltsuak ematea.

Aplikazio araudiaren ildotik, araututako aparkaleku zerbitzuaren menpeko eremuetan 
aparkatzeko baimenik gabe aparkatuta dauden ibilgailuak, baita baimendutako denboraren 
bikoitza gainditzen dutenak ere, bide publikotik kendu ahal izango dira, eta horretarako pres-
tatutako lekuan gorde.

Inolaz ere ez da kenduko ibilgailua bide publikotik 8. artikuluan zigorra baliogabetzeko ema-
ten den ordubeteko epea igaro aurretik.

Orobat ibilgetu ahal izango da ibilgailua aparkatzeko baimenik ez badu edo emandako bai-
menaren denbora gainditzen badu, harik eta gidaria identifikatzea lortu arte.

Unean-unean aplikagarri den eta indarrean dagoen legedian xedatutakoaren arabera zigortu 
ahal izango dira ordenantza honetan xedatutakoen kontrako arau-hausteak.

i. arau-haustearen kasuan, gainera, TAO txartela kenduz ere zigortu ahal izango da. Halakoe-
tan, ezingo da berriro txartela eskuratu hurrengo bi urte naturaletan.
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