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2014-06-12 argitaratuta BAOean 111 zk. 
 

IRAGARKIA 
 

Bermeoko Udaleko Osoko Bilkureak, 2014ko otsailaren 27an egindako 
batzarrean, hasiera batean onartu eban Azoka azpiko aparkalekuen erabilerea 
arautzeko ordenantzea, eta 30 eguneko epean jendaurrean egon eta gero, 
behin betiko onartu da, ondoren adierazoten dan moduan: 
 
AZOKA AZPIKO UDAL APARKALEKUAK ERABILTZEKO ORDENANTZA. 

 
1. artikulua.- Xedea 

Ordenantza honen xedea Udal Azoka azpian, Zubiaur tar Kepa kalean 
kokatzen diran Bermeoko Udalaren titularitateko aparkaleku publikoen 
erabilerarako Erregimen erregulatzailea ezartzea da. 

 
2. artikulua.- Helburua 

Ordenantza honetan jasotako arauen bidez, txandatze erregimenen 
bidezko aparkalekuaren erabilerea arautu gura da. 
 
3. artikulua.- Erabilerearen ezaugarriak 

 1. Txandatze erregimen bidezko aparkatze zerbitzua, ordutegi honen 
arabera eskeiniko da: 

 Astelehenetik barikura 8:00etatik 19:45etara 

 Zapatuetan 8:00etatik 15:00etara 

Denboraren araberako aparkaldi erabilera bakarrik eskaintzen da 
zerbitzu honen bidez. 

2. Hirugarren interesdunek era librean erabili ahalko dute aparkalekua, 
bere ahalmena, ibilgailuen ezaugarriak eta erabilera moduak muga bakarrak 
izanik. 

 
4. artikulua.- Tarifak kobratzea 
 1. Aparkalekua erabiltzeagaitik ordaindu beharreko prezioa aparkalekua 
kokatzen dan eraikinean bertan kobratuko da, egokiak diran bide 
mekanikoen bidez. 
 2. Ordainketa egin ondoren, erabiltzaileak 10 minutuko tartea eukiko dau 
aparkalekutik urteteko. Denbora hori pasatuta, egindako erabileraren 
araberako ordainketa barri bat egin beharko da. 

3. Txartela galdu ezkero, kutxan ordaindu aurretik edo ondoren, 
erabiltzaileak, gordailu modura, 24 orduri dagokion zenbatekoa ordaindu 
beharko dau, betiere ibilgailua aparkalekuan hogeita lau ordu baina gehiago 
egon ez bada. 

Ordu kopuru hori gainditu ezkero, hogeita lau ordu ordainduko dira 
aparkalekuan aparkatutako egun bakoitzeko.  
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4. Zirkulazino arazoak ekiditeko, ibilgailuak ezingo dira martxan ipini 
ordainketak egin arte, horretarako ipinitako makinetan. 

5. Ibilgailua itzi eta hartzeko beharrezko denboran baino ezingo da egon 
aparkalekuan. 

 
5. artikulua.- Erabiltzaileen betebeharrak 
 Aparkalekuaren erabiltzaileek, hurrengo betebeharrak izango dabez, 
ordenamendu juridikoak orokorrean esan ditzakeen beste betebeharrei kalte 
barik: 
a) Ibilgailua horretarako prestatutako dartsenetan aparkatzea. 

b) Norbere ibilgailuaren aparkaldiagatiko zenbatekoa ordaintzea, 
erregelamendu-eran eta indarrean dagoen tarifaren arabera. 

c) Aparkaleku gainontzeko ibilgailuei edo areto eta instalazioei kalterik ez 
eragitea. 

d) Ibilgailuaren aparkaldiagatiko zenbatekoa ordaindu eta gero, 
erabiltzaileak instalazioak hamar minutuko gehienezko epean utzi 
beharko ditu, epe hori gaindituz gero ordenantza honetan kasu 
horretarako ezarritakoa aplikatuko delarik. 

e) Sortzen dauzan kalteetaz kargotu, Udalaren zein beste erabiltzaileen 
aurrean 

f) Aparkalekua ibilgailuak aparkatzeko soilik erabili. 

g) Ibilgailu bategaz aparkaleku bakarra okupatu ahal izango da eta ezingo 
da alboko aparkalekuetan beste edonork aparkatzea oztopatu. Horrela 
egin ezean, egokia dan isuna ipiniko da. 

h) Erabiltzaile guztien aparkalekua txukun eta garbi mantentzeaz 
arduratuko dira, sastarrik bota barik, likidorik isuri barik eta, orokorrean, 
ezelako kalterik eragin barik, ez eraikinari ezta bertako ibilgailueri. 

i) Ibilgailua hilabete baino gehiago itziko balitz aparkalekuan eguneroko 
ordainketak egin barik, uri hondakin solidotzat hartuko da eta hondakin 
honeeri jagoken tramitazinoa izapidetuko jako, erabilerarengaitik eta 
izapide horreen ondorioz kitatu beharreko kopuruen kalte barik. 

j) Txakurrak, euren jaubeek eroanda baino ez dira onartuko. 

k) Erabiltzaileak sartu eta urteteko, horretarako egokitutako guneak bakarrik 
erabiliko dabez. 

l) Ibilgailua txarto aparkatu ezkero edo horretarako gaitutako partzeletatik 
kanpo aparkatu ezkero, egokia dan isuna ipiniko da. 

 
6. artikulua.- Arau hausteak 
Arau hauste honeek aurreikusten dira: 
1. Arinak: 
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 Horretarako gaituta ez dagozan lekuetatik ibili edo zirkulatzea. 

 Txartela hartu barik aparkalekura sartzea. 

 Aparkaleku bat baino gehiago okupatzea edo albokoetan 
aparkatzea oztopatzea. 

 Aparkalekuetatik kanpo aparkatzea, zirkulazinoa oztopatu barik. 

 Beste erabiltzaile batzuekaz eztabaidan sartzea eta errespeturik 
ez gordetzea. 

 Zaborrak sastar ontzietatik kanpo botatzea eta likidoak isurtzea. 

 Aparkalekuan jan eta edatea. 

 Larri edo oso larria ez dan Ordenantza honen kontrako bestelako 
egintzak. 

2. Larriak: 

 Zirkulazino arauak ez errespetatzea. 

 Aparkalekuetatik kanpo aparkatzea, zirkulazinoa oztopatuta. 

 Erabilera edo bizikidetza oztopatzen dabezan egintzak burutzea. 

 Eraikinari edo beste ibilgailueri kalterik sortu ezkero, horren barri 
ez emotea. 

 Beste erabiltzaileeri mehats egitea. 

 Urtebetean arau hauste arin bi egitea. 

3. Oso larriak: 

 Beste erabiltzaileeri erasotzea. 

 Eraikinari edo beste ibilgailueri kalteak sortzea nahita. 

 Urtebetean arau hauste larri bi egitea. 

 
7. artikulua.- Zigorrak. 

Egokia dan zigor espedientea izapidetu ondoren, Alkatetzak, zigor 
honeek ezarri ahal izango dauz: 

1. Arau hauste arinen kasuan: 150 eurora arteko isuna. 

2. Arau hauste larrien kasuan: 151 eta 300 euro bitarteko isuna. 

3. Arau hauste oso larrien kasuan: 301 eta 600 euro bitarteko isuna. 

Hau guztia, legez egin leikezan bestelako erreklamazino eta salaketen kalte 
barik. 
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8. artikulua.- Indarrean sartzea. 
Ordenantza honen indarraldia, testu oso Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

argitaratu eta hurrengo egunetik hasiko da. 
 

 
……………………. 
 

Bermeon 2014ko ekainaren 4an 
Bermeoko Alkatea 

Idurre Bideguren Gabantxo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


