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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

Aparkatzeko txartela arautzen duen udal ordenantza behin betiko onartzea

2020ko apirilaren 27an, Laudioko Udalaren ohiko osoko bilkurak aparkatzeko txartela 
arautzen duen udal-ordenantzari hasierako onespena ematea erabaki zuen.

2020ko abuztuaren 21ean, jendaurrean jartzeko iragarkia argitaratu zen ALHAOn, 94. zenba-
kian, bai eta udalaren webgunean eta beste gizarte-baliabide batzuetan ere. Toki Araubidearen 
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluan ezarritako epea igarota, 
eta lege-testu beraren 70.2 artikuluan xedatutakoa betez, aparkatzeko txartela arautzen duen 
udal-ordenantzaren testua osorik argitaratu behar da, eta Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen Legearen 65.2 artikuluan adierazitako hamabost egun balioduneko epea igaro ondoren 
jarriko da indarrean.

Laudio, 2020ko irailaren 24a

Alkatea
ANDER AÑIBARRO MAESTRE

APARKATZEKO TXARTELA ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZA

ZIOEN AZALPENA

Botere publikoei dagokie hala norbanakoen nahiz norbanakoak biltzen dituzten kolektiboen 
askatasuna eta berdintasuna benetakoak eta eraginkorrak izateko baldintzak sustatzea, nola 
norbanakoen eta kolektiboen betetasuna eragotzi edo zailtzen duten oztopoak kentzea. Horrez 
gain, erraztu egin behar dute herritar guztiek bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozialean 
parte hartzea ere.

Horri dagokionez, aipatu beharra dago Desgaitasuna duten Pertsonei eta haien Gizarteratzeari 
buruzko Lege Orokorraren testu bategina, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua-
ren bidez onetsitakoa, zeinaren erreferente nagusia Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideen 
Konbentzioa den (Nazio Batuen Batzar Nagusiak onetsia 2006ko martxoaren 13an). Lege horren 
xedea da, besteak beste, bermatzea aukera berdintasunerako eskubidea eta pertsonen kolektibo 
horrek euren eskubideak benetan eta eraginkorki erabili ditzaketela, hori ere baldintzen berdin-
tasunean, autonomia pertsonala, irisgarritasun unibertsala, enplegurako sarbidea, komunitatea-
ren barne hartzea, bizitza independentea eta diskriminazio mota oro ezabatzea, Konstituzioare-
kin eta aipatutako Konbentzioarekin bat. Mintzagai dugun gaia kontuan hartuta, aipatutako 
printzipioen artean azpimarratzekoak dira bizitza independentea, irisgarritasun unibertsala, 
gizarteratze betea eta parte-hartze sozial eraginkorra. Horrekin guztiarekin bat, aipatutako Le-
gean xedatu zen udalek ekintza-neurri positibo eta egokiak hartu behar dituztela desgaitasuna 
duten pertsonen ibilgailuak aparkatzeari dagokionez (30. artikulua).

Ildo berean, Trafikoari, Motordun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko 
Legearen testu bateginean, urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez 
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onetsitakoan, udalei ematen zaie herri eta hirietako bideetan aparkalekuak modu zuzenean 
banatzeko arauak ematea, udal zirkulazio ordenantzaren bidez, betiere, arreta berezia ipinita 
desgaitasuna eta mugikortasun urritua duten pertsonen beharretan ibilgailuen erabilerari da-
gokionez, haien gizarte-integrazioan laguntzea xede. Alderdi hori kontuan hartu beharra dago 
aparkatze mugaturako neurriak aplikatzean ere (7. artikulua).

Baina lege-araubidearen esparru orokor horretaz harago, desgaitasuna duten pertsonentzako 
aparkatze-txartelaren egungo arautzea abenduaren 12ko 1056/2014 Errege Dekretuan jasoak 
daude, zeinaren bidez normalizatu baitziren txartelak jaulki eta erabiltzeko oinarrizko baldintzak. 
Horrez gain, martxoaren 22ko 50/2016 Dekretuaren bidez arautu ziren txartel horiek Euskal Au-
tonomia Erkidegoan, eta, halaber, erkidegoko araudia Estatukora egokitu zen.

Laudio Udala problematikaz jabetua dagoelarik, eta indarrean dauden legeetatik eratortzen 
zaizkion betebeharrak betetze aldera, hogei urtetik gora daramatza dibertsitate funtzionala 
edota mugikortasun murriztua duten pertsonentzako aparkatze-txartelak jaulkitzen, eta pertsona 
horien ibilgailuak esklusiboki aparkatzeko lekuak erreserbatzen, Udalaren betebehar orokorra 
baita desgaitasunen bat edota mugikortasun arazo larriak dituzten herritarrei ongizate mailarik 
altuena ahalbidetu eta bermatzea.

Hala eta guztiz ere, aipatzekoa da nahitaez egokitu beharra dagoela aparkatzeko txartelaren 
gaur egungo udal ordenantza arautzailea (Udalbatzak 2012ko abuztuaren 27ko ohiko osoko 
bilkuran hasierako izaeraz onetsia eta 2012ko irailaren 17ko 107. ALHAOn argitaratua), lehenago 
aipatutako abenduaren 12ko 1056/ 2014 Errege Dekretura eta martxoaren 22ko 50/2016 Dekre-
tura moldatzeko. Hori dela eta, Udalaren Gizarte Garapen Arloko Gizarte Ongizate Zerbitzutik 
tokiko arautegi berria xedatzeari ekin zaio, legean ezarritako betebeharrak betetzeko helburuaz.

Orduan, adierazitako guztia kontuan hartuta, ordenantza honen bidez lortu nahi da legeetatik 
eratortzen diren betebeharrak betetzea udal administrazioari emandako eskuduntzak erabilita, 
desgaitasuna edota mugikortasun murriztua duten pertsonentzako aparkatze-txartelak emateari, 
erabiltzeari eta funtzionamenduari dagokionez.

ATARIKO TITULUA

I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Objektua

Ordenantza honen objektua da dibertsitate funtzionala edota mugikortasun murriztua 
duten pertsonentzako aparkatze-txartelak emateko prozedura, erabiltzeko baldintzak eta 
funtzionamendua arautzea.

2. artikulua. Lurralde esparrua

Aparkatzeko txartelak Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztietan, Espainiako lurralde 
osoan eta Europar Batasuneko estatu kide guztietan erabiltzeko balio du eta txartelaren titu-
larra akreditatzen du erreserbatutako aparkalekuetan aparkatzeko nahiz ibilgailuak gelditzeari 
eta aparkatzeari dagokionez eskubide berberak izateko, betiere, kasuan kasuko herrialdeko 
arauekin bat.

II. KAPITULUA. APARKATZEKO ETA ERRESERBA BEREZIAK 
ERABILTZEKO TXARTELEN TITULARRAK

3. artikulua. Aparkatzeko txartelen titularrak

Aparkatzeko txartelaren titular izan ahalko dute Laudio udalerrian erroldatuak egonda urrita-
sun fisiko, psikiko edota sentsorial larriaren bat duten pertsona fisikoak, betiere, Arabako Foru 
Aldundiaren Balorazio eta Orientazio Unitateak emandako aldeko txostena badute indarrean 
dagoen legedian xedatutako balorazio-irizpideak aplikatuta.
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LEHENENGO TITULUA. APARKATZEKO TXARTELA ESKURATU ETA 
ERABILTZEKO PROZEDURA NAHIZ FUNTZIONAMENDUA

I. KAPITULUA. APARKATZEKO TXARTELA ESKURATU ETA BERRITZEKO PROZEDURA 

4. artikulua. Aparkatzeko txartela emateko prozedura

1. Interesdunak edo haren legezko ordezkariak hala eskatuta abiaraziko da espedientea, 
martxoaren 22ko 50/2016 Dekretuaren II. eta III. eranskin gisa ageri den inprimaki normalizatua 
erabilita. Horretarako, inprimakia Gizarte Garapen Arloko Gizarte Ongizate Zerbitzuan jaso eta 
bete ondoren, Zerbitzu horretan bertan aurkeztu beharko da.

2. Eskaerak ez baditu betetzen xedatutako betekizunak, pertsona eskatzaileari errekerimen-
dua egingo zaio 10 eguneko epean akatsak zuzendu edo aginduzko dokumentazioa aurkeztu 
dezan, eta, hala egiten ez badu, eskaera ukatu egingo zaio.

3. Udalak eskaeraren kopia izapidetuko dio Foru Aldundiaren Gizarte Ongizateko Foru Insti-
tutuari, eta bertan Balorazio eta Orientazio Unitateak txartela emateko aginduzko irizpen-txosten 
loteslea emango du. Txosten hori espedientean sartuko da, eta pertsona interesdunaren eskaera 
txostenaren edukiaren arabera ebatziko da.

4. Irizpena ere espedientean sartuko da, Udalak eskaeraren inguruko ebazpena emango du 
eta pertsona interesdunari jakinaraziko dio, gehienez ere, aparkatzeko txartelaren eskaera-da-
tatik 3 hilabetera.

Epe horretan ez bada esanbidezko ebazpenik ematen, eskaera onartutzat joko da, baina, hala 
ere, esanbidezko ebazpena eman beharko da eta nahitaez eskaera onartzekoa izan beharko da.

Halaber, eskatzaileak eskubideari uko eginez gero edo eskaeran atzera eginez gero, Udalak 
ebazpena eman beharko du, eta ebazpenean kasuan kasuko inguruabarrak kontuan hartuko 
ditu, izan diren gertatuak eta egiteak adieraziko ditu eta aplikatzekoak diren arauak aipatuko.

5. Behin aparkatzeko txartela emanda, titularrari aurkeztuko zaio izenpetu dezan, Udalak 
plastifikatu egingo du eta doan emango zaio pertsona interesdunari, Europar Batasunean 
txartela erabiltzeko baldintzen laburpenarekin batera.

6. Udaltzaingoak zaindu eta kontrolatuko du aparkatzeko txartelen erabilera.

5. artikulua. Aparkatzeko txartelaren indarraldia eta berritzeko prozedura

1. Aparkatzeko txartela 5 urtean behin berrituko da, txartelaren titularraren desgaitasunaren 
balorazioan gerta daitezkeen aldaketak gorabehera, txartelaren indarraldia bukatzea eragin 
baitezakete. Halaber, balorazio eta orientazio unitateek eman ditzaketen irizpenek bost urteko 
berritze-epea laburtu dezakete, eta, kasu horretan, irizpenak ematen duen berritze-maiztasuna 
aplikatuko da.

Berritzean, txartel zaharraren zenbaki berbera izango duen txartel bat jaulkiko da. Nahi-
taezkoa izango da txartel zaharra ematea txartel berria eskuratzeko.

2. Pertsona interesdunak aparkatzeko txartelaren berritze-eskaera aurkeztu beharko du txar-
telaren indarraldia bukatu baino hiru hilabete lehenago gutxienez, txartel berria zaharraren 
indarraldia bukatu baino lehenago prest eta eskuratzeko moduan eduki ahal izateko.

3. Txartela lapurtu edo galdu izanagatik berritu nahi bada, titularrak dagokion salaketa-
ren justifikazioa aurkeztu beharko du. Narriaduragatik berritu nahi bada, narriatutako txartela 
aurkeztu beharko da, eta, kasu horietan guztietan, Udalak txartel-zenbaki eta iraungitze-data 
berberak dituen txartela jaulkiko du.

4. Arabako Foru Aldundiaren Balorazio eta Orientazio Unitateak emandako irizpena be-
hin betikoa denean, txartela berritzeko prozedura administratiboa alde interesdunak eskatuta 
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abiaraziko da, beste irizpenik eman beharrik gabe, ez bada Udalak beste irizpen bat esanbidez 
eskatzen duen kasuetan.

5. Udalak gizarte zerbitzuen eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Sailari jakinaraziko dizkio 
aparkatzeko txartelekin erlazionatutako datuak, soil soilik tratamendu estatistikoan erabil ditzan.

6. artikulua. Aparkatzeko behin-behineko txartela ematea

1. Arrazoi humanitarioak daudenean eta salbuespen gisa, behin-behineko izaeradun txar-
tela emango zaie ofizialki aitortu gabeko mugikortasun murriztua duten pertsonei, baldin eta 
gaixotasun larri baten ondorioz euren adinerako normaltzat jotzen den bizitza-itxaropenaren 
murrizte nabarmena duten pertsonei eta beste zenbait inguruabar pertsonal duten pertsonei, 
betiere, inguruabar horiek ezinezko egiten badute aparkatzeko txartelaren eskaera arrunta 
izapidetzeko behar den denbora izatea.

Gehienez ere, urtebeteko iraupena izango du behin-behineko txartelak, eta beste urtebetez 
luzatu ahalko da emateko bete beharreko baldintzek beren horretan jarraitzen badute.

2. Aipatutako baldintzak egiaztatzeko, Osakidetzako medikuntza-langile gaituek ziurta-
tutako txostena beharko da, eta txosten horrek eskatzailearen bizilekuko osasun-zerbitzuen 
baliozkotzea jaso beharko du.

3. Pertsona interesdunak edo haren legezko ordezkariak behin-behineko txartela eskatzeko, 
martxoaren 22ko 50/2016 Dekretuaren IV. eranskinean ageri den inprimaki normalizatua aur-
keztu beharko dute medikuaren ziurtagiri baliozkotuarekin.

II. KAPITULUA. TXARTELAREN EZAUGARRIAK, ERABILTZEKO 
BAL-DINTZAK ETA FUNTZIONAMENDUA

7. artikulua. Aparkatzeko txartelaren ezaugarriak

Martxoaren 22ko 50/2016 Dekretuaren, Desgaitasuna duten Pertsonentzako Aparkatzeko 
Txartela arautzen duenaren I. eranskinean datoz jasota aparkatzeko txartelaren ezaugarriak.

8. artikulua. Erabiltzeko baldintzak

1. Txartela pertsonala eta besterenezina da, beraz, desgaitasuna duen pertsona da titularra 
eta soilik bera bidaiatzen denean erabili ahalko da, dela gidari gisa, dela bidaiari gisa, betiere, 
bere jabetzako ibilgailuetan edo titularra eramateko erabiltzen den beste edozein ibilgailutan.

2. Autonomia pertsonala eta mendekotasuna duten pertsonei laguntzeko gizarte zerbitzuak 
ematen dituzten ibilgailu egokituen titular diren pertsona fisiko edo juridikoen alde jaulkitako 
aparkatze-txartelak bakunak, pertsonalak eta besterenezinak izango dira, eta soilik desgaitasuna 
nahiz mugikortasun murriztua duten pertsonen garraio kolektiborako erabiltzen diren ibilgai-
luen matrikula zenbakiei lotuko zaizkie. Aipatutako garraio-lanek dirauten bitartean baino ez 
du balioko txartelak.

3. Ez da inola ere onartuko aparkatzeko txartelen kopiarik erabiltzea. Kopiek ez dutenez 
balio ofizialik, ulertuko da kopia daraman ibilgailuak ez duela baimenik erreserbatutako lekue-
tan aparkatzeko, eta, beraz, haren kontrako neurriak hartuko dira indarrean dagoen legedia 
aplikatuta.

9. artikulua. Titularren eskubideak eta erabilera-mugak

1. Aparkatzeko txartelaren titularrek eskubide hauek izango dituzte:

a) Desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako lekuetan aparkatzea.

b) Denbora jakin batez aparkatzea beharrezkoa duten denboran.

c) Zamalanetarako erreserbatuak dauden eremuetan aparkatzea, betiere, oinezkoei edo 
trafikoari eragozpenak eragin gabe.
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d) Bideko edozein lekutan gelditzea, betiere, arrazoi justifikatuak izanda eta soilik beha-
rrezkoa den tartean, oinezkoei edota trafikoari eragozpenak eragin gabe eta udaltzainek eman-
dako argibideei jarraikita.

e) Zirkulazioa egoiliarrentzat erreserbatutako bideetara, eremuetara edo espazio publikoe-
tara sartzea, betiere, txartelaren titularraren helmuga horietan baldin badago.

2. Aparkatzeko txartelaren jabetza izateak ez du inola ere esan nahi hemen aparkatzeko 
eskubidea dagoenik:

• Oinezkoentzako eremuak eta zebrabideak.

• Gelditzea debekatua duten lekuak eta kasuak.

• Ibiak edo larrialdietarako irteerak trabatzen dituzten lekuak.

• Segurtasun publikoa dela eta, mugatuak dauden lekuak.

• Zirkulatzeko erreiak murrizten dituzten lekuak (lerro bikoitza).

10. artikulua. Txartelen titularren betebeharrak

1. Aparkatzeko txartelaren titularrek betebehar hauek izango dituzte:

a) Aparkatzeko txartela egoera onean eta garbi edukitzea, uneoro ikusi ahal izateko txarte-
lean jasotako datu espezifikoak. Ez dira baliozkoak izango funtsezko daturen bat ezabatua edo 
irakurtezin daukaten txartelak.

b) Aparkatzeko txartela ibilgailuaren aurreko panelean edo aurreko haizetakoaren barruko 
aldean itsatsia kokatzea; jatorrizko dokumentua izan beharko da beti, aurrealdea kanpotik 
irakurtzeko moduan ipini beharko da eta udaltzainek eskatzen badute erakutsi beharko da.

c) Titularrak bere burua identifikatu beharko du autoritatearen agenteek hala eskatzen dio-
tenean; horretarako, identifikazio-dokumentu ofizialen bat aurkeztu beharko da, hori barik ezin 
izango baitu txartela erabili. 14 urtetik beherakoek desgaitasun gradua jasoa daraman doku-
mentua erakutsi ahalko dute euren identitatea egiaztatzeko.

d) Udaltzainei laguntzea aparkatzeko txartelak ematen dizkien eskubideak erabiltzeagatik 
eragin daitezkeen trafiko-eragozpenak minimizatzen.

e) Udalari jakinaraztea gehienez ere hamabost eguneko epean txartela emateko oinarri izan 
ziren baldintzetako edozeinetan egondako aldaketak, baita bizilekua aldatu izana, txartela galdu, 
lapurtu edo ebatsi izana ere; azken bi kasu horietan, dagokion salaketa aurkeztu beharko da.

f) Epe horretan jakinaraztea aparkatzeko txartelaren titularraren heriotza.

g) Txartela galtzen bada, titularrari lapurtzen badiote edo hondatzen bada, titularrek ezin 
izango dituzte txartelak ematen dizkieten eskubideak erabili berria jaulki arte. Txartel berria 
eskatzeko ordenantza honen 4. artikuluan xedatutakoari jarraitu beharko zaio.

h) Iraungitako txartel oro baliogabea izango da ondore guztietarako.

2. Betebeharrak betetzen ez badira, aparkatzeko txartela kentzeko eta 6 hilabetean ez 
itzultzeko aukera egongo da eta, ez-betetzeak errepikatzen badira, aparkatzeko txartela behin 
betiko kendu ahalko zaio titularrari, ordenamendu juridikoan aurreikusitako zehapenak gora-
behera.

3. Aparkatzeko txartelaren erabilerari dagokionez iruzurra egiten bada, berdin diola pertsona 
fisikoek edo pertsona juridikoek egiten duten, txartela ezeztatu egingo da, ordenamendu juri-
dikoan aurreikusitako zehapenak gorabehera.

4. Aparkatzeko txartela ezeztatzen bada, titularrak ezingo du beste bat eskatu ezeztatu zen 
egunetik urtebete igaro arte.
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BIGARREN TITULUA. ZIGOR-ARAUBIDEA

I. KAPITULUA. ARAU-HAUSTEAK, ZEHAPENAK, 
KAUTELAZKO NEURRIAK ETA ERANTZULEAK 

11. artikulua. Arau-hausteak

1. Arau-hauste administratiboa da ordenantza honetan jasotako xedapenak edota debekuak 
ez betetzea.

2. Esparruan aplikatzeko arautegi espezifikorik ez badago, ordenantza honetan xedatutakoa 
betetzen ez den kasuetan, alkate-udalburuak edo ahala eskuordetua daukan organoak ipiniko 
ditu zigorrak, titulu honetan xedatutakoarekin bat, legeak baimentzen dituen mugen barruan 
eta kasuan kasuko erantzukizun penalak gorabehera.

3. Ibilgailuak aparkatzeko araubidearen inguruko arau-hausteak zehatzeko, Trafikoari, Motor-
dun Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina, urriaren 
30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa, azaroaren 21eko 1428/2003 
Errege Dekretua, Zirkulazio Erregelamendu Orokorra onestekoa eta zirkulazioari buruzko udal 
ordenantza edo horren ordezko arauak aplikatuko dira.

Aurreko araudia oinarri gisa hartuta, desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako le-
kuetan baimendu gabeko ibilgailuak aparkatzeak dagokion zehapena ekarriko du, eta garabiak 
ibilgailua eramango du.

Horretarako, baimendu gabeko ibilgailutzat joko dira aparkatzeko txartelik ez duten ibilgai-
luak zein aparkatzeko txartel baliogabea dutenak.

12. artikulua. Arau-hauste motak

1. Arau-hausteak arinak, larriak edo oso larriak izan daitezke. Arau-hauste arin gisa sailka-
tuko dira ordenantza honetan xedatutako arauen aurka egindakoak, baina jarraian ageri diren 
ataletan esanbidez larritzat edo oso larritzat jo gabekoak.

2. Arau-hauste larriak dira ordenantza honetan tipifikatutako ekintza hauek:

a) Aparkatzeko txartela erabiltzea iristean edo irtetean titularra ibilgailuan sartu edo ibilgai-
lutik ateratzen ez bada.

b) Aparkatzeko jatorrizko txartelaren kopiak erabiltzea.

c) Udaltzainei ez laguntzea aparkatzeko txartelen kontrol-lanetarako egiaztapenetan edo 
kontrol-lan horiek eragoztea.

d) Iraungitako txartel bat erabiltzea.

e) Arau-hauste arinak behin eta berriro egitea.

3. Arau-hauste oso larritzat joko dira portaera hauek:

a) Aparkatzeko txartela lagatzea aparkatzeko txartelaren titularraren ibilgailua ez den beste 
ibilgailu baten erabiltzaile edo jabe den pertsona bati.

b) Txartel manipulatua, faltsifikatua, ezeztatua edo hildako pertsona batena erabiltzea.

c) Datu faltsuak edo nahita akastunak diren datuak ematea aparkatzeko txartela eskatzean, 
txartela emateko funtsezkoak izan direnean.

Ara-hauste horrek txartelaren edo aparkatze erreserbatuaren kautelazko baliogabetzea 
ekarriko du, txartela eskatzeko prozedura osoa berrikusi arte.

d) Ordenantza honetako arauak hausteagatik baliogabetutako txartelak erabiltzea.
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e) Aparkatzeko txartela itzultzeari uko egitea txartela baliogabetzeko zehapen irmoa dagoe-
nean.

f) Arau-hauste larriak behin eta berriro egitea.

13. artikulua. Zehapenak

1. Zehapenak ipintzeari dagokionez, behar bezalako proportzioa egon beharko da arau-haus-
tearen larritasunaren eta aplikatzen den zehapenaren artean. Aplikatu beharreko zehapena ze-
hazteko, bereziki kontuan hartuko da nahikotasuna eta errepikapena, eragindako kalteen izaera 
eta pertsona berak behin baino gehiagotan haustea delako araua (pertsona berberak izaera 
bereko arau-hauste bat baino gehiago egitea urtebetean), betiere, ebazpen irmoa eman bada.

2. Arau-hauste arinak 80 euro arteko isunaz zehatuko dira, arau-hauste larriak 81 eta 200 
euro arteko isunaz eta arau-hauste oso larriak 201 eta 300 euro arteko isunaz.

3. Arau-hauste larrien kasuan, gainera, aparkatzeko txartela ere baliogabetu daiteke, 
gutxienez 3 hilabetez eta gehienez 6 hilabetez.

4. Arau-hauste oso larrien kasuan, gainera, aparkatzeko txartela ere baliogabetu daiteke, 
gutxienez 6 hilabetez eta gehienez urtebetez.

5. Arau-hauste oso larriak behin eta berriz egiten badira, gainera, aparkatzeko txartela ba-
liogabetu ahal izango da, gutxienez urtebetez. Aparkatzeko txartela berritzeko ezintasuna ere 
ekar dezake arau-hauste oso larriak errepikatzeak.

6. Ordenantzaren aurkako arau-hausteen ondorioz zehapen irmoa ipintzen bada, horren on-
dorioz txartela itzultzea eskatzen bada eta titularrak ez badu itzultzen, ezin izango du aparkatzeko 
txartela berriztu.

14. artikulua. Kautelazko neurriak

Trafikoa zaintzeko ardura duten poliziek berehala konfiskatu ahalko dituzte txartelak faltsuak, 
jatorrizkoen fotokopiak, manipulatuak, ezeztatuak, baliogabetuak, iraungiak edo hildako titula-
rrenak direla egiaztatu bezain laster. Konfiskatutako txartelak arau-haustearen frogatzat hartuko 
dira eta izapidetzen den espediente administratibo edo judizialean sartuko dira.

15. artikulua. Erantzuleak

Ordenantza honetan xedatutakoarekiko arau-hausteen erantzukizun zuzena arau-hauste hori 
egin duen egilearena izango da.

II. KAPITULUA. PROZEDURA

16. artikulua. Zehatze-prozedura

Zehapenak ipintzeko prozedura izango da gaiaren inguruko zehapen-ahalari dagokionez 
legeetan edo bestelako erregelamenduetan xedatutakoa.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Ordenantza honetan dibertsitate funtzionala eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzat 
jasotako eskubide berberak izango dituzte aparkatzeko txartelen titular diren eta Estatuko lurral-
dean bizi diren herritar espainolek nahiz Europar Batasuneko gainerako estatu kideetako herri-
tarrek, betiere, txartelak Batasuneko eredua badu, eta Europako Erkidegoko estatu kideentzako 
gomendioan, Europar Batasunaren Kontseiluak 1998ko ekainaren 4an onetsitakoan xedatu-
takoarekin bat eta kasuan kasuko autoritate eskumendunek jaulki badute euren txartela.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau indarrean sartuko da testu osoa ALHAOn, 15 egun baliodun igarotzen di-
renean.
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