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IRAGARKIA 

 
Udal honek, Tokiko Gobernua 2021eko maiatzaren 5ean bilduta, TURISMO-IBILGAILUETAKO 

BIDAIARIEN HIRIKO ETA HIRIARTEKO GARRAIO-ZERBITZUAREN ESLEIPENA ARAUTU BEHAR 
DUEN BALDINTZA EKONOMIKO-ADMINISTRATIBOEN AGIRIA onartu zuen, honela idatzia: 

 
LEHEN BALDINTZA. Xedea 

 
Plegu honen xedea da Alegría-Dulantziko taxi-plaza bat lehiaketa-prozesu bidez esleitzea, 

turismo-automobiletako bidaiarien hiri-garraio publikoko zerbitzua emateko, Arabako Foru Aldundiak 
hiriarteko garraio-zerbitzurako eman beharreko baimena alde batera utzi gabe. 

 
BIGARREN BALDINTZA Izapidetzea, prozedura eta hautaketa-sistema  
 
Espedientearen izapidetzea arrunta izango da, eta esleitzeko modua norgehiagokakoa, hainbat 

esleipen-irizpideren arabera. 
 
HIRUGARREN BALDINTZA Interesdunen baldintzak 
 
Lizentziaren esleipenean interesa dutenek baldintza hauek bete beharko dituzte: 
 
a) Pertsona fisikoa izatea, pertsona bati baino gehiagori batera ezin emanda; eta 18 urtetik 

gorakoa izatea, Zirkulazio Kodean edo jarduera-mota horretarako indarrean dauden legeetan 
ezarritako adina gainditu gabe. 

b) Ezein udalerritan beste auto-taxi lizentzia baten titularra ez izatea. 
c) Europar Batasuneko herrialde bateko edo atzerriko beste herrialde bateko herritarra izatea, 

Espainiak izenpetutako nazioarteko itun edo hitzarmenetan xedatutakoaren arabera 
betekizun hori bete behar ez duena, edo, bestela, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide 
eta askatasunei buruzko legerian xedatutakoaren arabera, beren izenean garraio-jarduera 
egitea babesteko nahikoa diren lan-baimenak izatea. 

d) Indarrean dagoen araudiaren arabera, auto-taxiak gidatzeko gaitzen duen gidabaimena 
edukitzea, trafiko-buruzagitzak emana. 

e) Agintari eskudunak jarduera hori egitean falta astun edo oso astun gisa kalifikatutako 
hutsegiteengatik aurretik zehapenik jaso ez izana. 

f) Eskatutako lizentziaren xede den ibilgailuak Automobil Turismoko Bidaiarien Hiri eta 
Hiriarteko Garraio Zerbitzuaren (Taxi) Ordenantza arautzailean ezarritakoa bete behar du, 
eta ez du 2 urtetik gorako antzinatasuna izan behar. 

g) Egindako garraio-zerbitzua dela-eta erabiltzaileei eragin dakizkiekeen kalte eta galera 
guztietarako erantzukizun zibila estalita izatea. Nahitaezkoa izango da aseguru-poliza bat 
hitzartzea, berariazko legediak ezartzen dituen gainerako arrisku guztiak estaltzeko. 

h) Administrazioarekin kontratatzeko debekurik ez izatea. 
i) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea. 
 
LAUGARREN BALDINTZA Eskarien aurkezpena 
 
Eskabidea interesdunek egingo dute, erantsitako ereduaren arabera, baldintza orokorrak 

betetzen direla egiaztatzen duen dokumentazioa erantsita, hilabeteko epean, baldintza administratiboen 
agiria kontratugilearen profilean argitaratzen den unetik aurrera. 

 
Proposamenak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/2015 Legearen 16.4. artikuluan ezarritako tokietako edozeinetan aurkeztu ahal izango dira. 
 
Proposamenak postaz bidaltzen direnean, enpresariak posta-bulegoan bidalketaren data 

justifikatu beharko du, eta kontratazio-organoari jakinarazi beharko dio eskaintza faxez edo posta 
elektronikoz bidali duela egun horretan bertan, espedientearen zenbakia, kontratuaren xedearen 
izenburu osoa eta lizitatzailearen izena adierazita. 
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Faxa edo posta elektronikoa jaso izana egiaztatzeko, udal-idazkariak eginbide bat egingo du 
bertan. Bi baldintzak bete gabe, kontratazio-organoak ez du proposamena onartuko, lizitazio-agirian 
ezarritako epea amaitutakoan jaso bada. Dena dela, data horretatik hamar egunera bitartean 
dokumentazioa jaso ez bada, ez da onartua izango. SPKLren 138. artikuluan aipatzen den informazio 
gehigarria edo osagarria eskatu behar izanez gero, administrazio kontratugileak eskaintzak aurkezteko 
ezarritako epea amaitu baino sei egun lehenago eman beharko du informazio hori, baldin eta eskaera 
data hori baino gutxienez hamabi egun lehenago aurkezten bada. Eskaera hori lizitazio-iragarkian 
aurreikusitako fax-zenbakira edo helbide elektronikora bidaliko da. 

 
Prozeduran parte hartzeko proposamenak bi gutun-azal itxitan aurkeztuko dira, eta gutun-azal 

bakoitzean dagokion edukia jasoko da. 
 
A gutun-azala. Administrazio-dokumentazioa  
 
a) Lizitatzailearen nortasuna egiaztatzko agiria: NANa, pasaportea. 
b) Beste auto-taxi lizentziarik ez duela dioen zinpeko aitorpena. 
c) Trafikoko Buruzagitzak emandako gidabaimena, indarrean dagoen araudiaren arabera 

auto-taxiak gidatzeko gaitzen duena. 
d) Agintari eskudunak jarduera hori egitean falta astun edo oso astun gisa kalifikatutako 

hutsegiteengatik aurretik zehatu ez izanaren zinpeko aitorpena. 
e) Administrazioarekin kontratatzeko debekurik ez duela dioen zinpeko aitorpena. 

Aitorpen honetan, zerga-betebeharrak, Udalarenak barne, eta indarrean diren xedapenek 
ezarritako Gizarte Segurantzarekikoak, egunean dituela adieraziko da. 
Eredu honen arabera aurkeztuko da: 
 

 ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPEN EREDUA  
 
______________________ jaunak/andreak, jakinarazpenetarako helbidea 
_____________________ kaleko __. zenbakian duenak, eta IFZ ________________, 
_________________________ Erakundearen (IFZ:  _____________) ordezkaria izanik eta 
auto-taxi lizentzia esleitzeko lizitazioan parte hartzeko, ________________(e)ren aurrean 

 
 HONAKO HAU ADITZERA EMATERA DATOR, BERE ERANTZUKIZUNPEAN: 

 
LEHENIK. Auto-taxi lizentziaren kontratazioan parte hartuko du. 
 
BIGARRENIK. Administrazio-baldintza zehatzen agirian esleipendun izateko eskatzen diren 
aurretiko betekizun guztiak betetzen ditu; zehazki: 
 
� Ez du kontratatzeko debekurik, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 

9/2017 Legearen 71. artikuluan jasotakoetatik (lege horren bidez, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 
2014/24/EB Zuzentarauak Espainiako ordenamendu juridikora ekarri dira). 

� Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak egunean ditu. 

� Kontratutik zuzenean edo zeharka sor daitezkeen gorabehera guztietarako, 
Espainiako maila guztietako epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende egongo da, 
eta, hala badagokio, lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari uko egingo 
dio.  

� Jakinarazpenetarako helbide elektronikoa hau da: _______________. 
 
HIRUGARRENIK. Adierazpen honen bigarren atalean aipatu dokumentuen jabetza eta 
baliozkotasuna egiaztatzeko konpromisoa du, kontratuaren esleipendun izateko 
proposatzen bada, edo horretarako deitua den edozein unetan. 
 
Eta behar den tokian hala ager dadin, adierazpen hau sinatu dut. 
 

___________________-(e)n, 20___-(e)ko ______________-ren ___-(e)an 
Adierazpen-egilearen sinadura, 

Izpta: _________________ 
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A gutun-azala.  
 
a) Proposamena. 
b) Esleipen-irizpideak justifikatzeko dokumentazioa. 
 
BOSGARREN BALDINTZA. Esleipen-irizpideak 
 
Lizentzia irizpide hauen arabera esleituko da: 
 
� Ibilgailu egokitua izateagatik: 50 puntu. 
� Garraio publikoko zerbitzuan gutxienez urtebeteko eskarmentua izatea: 0,50 puntu urteko, 

eta gehienez 4 puntu. 
� Eskatutako gidabaimena baino maila handiagokoa izatea: puntu 1. 
� Bidaiarien garraio publikoko jardueretan egiaztatutako zerbitzuak, ibilgailu egokituetan: 0,05 

puntu hileko, gehienez 5 puntu. 
 
SEIGARREN BALDINTZA. Esleipendunaren betebeharrak 
 
Lizentziaren esleipendunak 60 egun naturaleko epean jarri beharko du martxan zerbitzua bere 

eskaintzan proposatutako ibilgailuarekin, eta Arabako Foru Aldundiko Garraio Zerbitzuaren beharrezko 
baimenak izan beharko ditu. Lizentzia emateagatiko tasa ordaindu beharko du, auto-taxi lizentziak 
ematea arautzen duen udal-ordenantzan ezarritakoa, hain zuzen ere. Halaber, aldizkari ofizialetako 
iragarkien zenbatekoa ordaindu beharko du, 300 € gehienez.  

 
ZAZPIGARREN BALDINTZA. Zerbitzua ematea 

 
Lizentziaren esleipendunak 60 egun naturaleko epean eman beharko du zerbitzua eskainitako 

ibilgailuarekin, eta honako hauek aurkeztu beharko ditu: 
 
� Lizitazio-iragarkien ordainagiria. 
� Aseguruaren kopia konpultsatua eta jarduera legezkoa dela egiaztatzeko gainerako agiriak. 
 
Zerbitzua indarrean diren lege-xedapenetan ezarritako moduan eta baldintzen arabera emango 

da, eta, zehazki, Turismoko Bidaiarien Hiri eta Hiriarteko Garraio Zerbitzuaren (Taxi) Ordenantza 
arautzailean ezarritako moduan eta baldintzen arabera. 

 
ZORTZIGARREN BALDINTZA. Kontratazio-mahaia 
 
Kontratazio-mahaia izango da eskaintzak balioesteko eta administrazio-dokumentazioa 

kalifikatzeko organo eskuduna, eta Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 
Legearen 326. artikuluan aurreikusitakoaren arabera jardungo du. Lege horren bidez, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak 
Espainiako ordenamendu juridikora ekarri dira, eta urriaren 30eko 817/2007 Errege Dekretuak garatzen 
du zati batean. 

 
Kontratazio Mahaiak, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 

Bigarren Xedapen Gehigarriaren 7. puntuan ezarritakoaren arabera (lege horren bidez, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak 
Espainiako ordenamendu juridikora ekarri dira), Udalbatzako kide bat edo edo funtzionario bat izango 
du buru, eta kide izango ditu Idazkaria edo, hala badagokio, aholkularitza juridikoaren eginkizuna 
esleituta duen organoaren titularra, eta Kontu-hartzailea edo, hala badagokio, ekonomia- eta aurrekontu-
kontrolaren eginkizuna esleituta daukan organoaren titularra, bai eta kontratazio-organoak Udalbatzako 
karrerako funtzionarioen edo langile lan-kontratudunen artean izendatzen dituen beste batzuk ere, edo 
Udalbatzako kide hautatuak; hiru kidek baino gehiagok osatuta egon beharko du.   

 
Kontratazio-mahaiko kide hautatuek ezin izango dute bertako kide guztien herena baino gehiago 

izan. Idazkaria Udalbatzako funtzionario bat izango da.  
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Kontratazio-mahaia kide hauek osatuko dute: 
 
Joseba Koldo Garitagoitia Odria, Mahaiburua. 
Vanessa Domínguez Casal, kidea (Udalbatzako idazkari kontu-hartzailea). 
Inmaculada Galerón Iglesias, kidea (Udaleko funtzionarioa). 
José Ignacio Pedreira Ruiz de Arcaute, udal-arkitektoa (aholkularia izango da). 
Fernando Alonso Puente, Mahaiko idazkaria. 
 
BEDERATZIGARREN BALDINTZA. Eskaintzen irekiera 

 
Kontratazio-mahaia proposamenak aurkezteko epea amaitu eta hirugarren egun baliodunean 

eratuko da, 09:00etan, eta “A" gutun-azalak irekiko ditu, haietan jasotako administrazio-agiriak 
kalifikatzeko.  

 
Beharrezkoa izanez gero, Mahaiak gehienez ere hiru eguneko epea emango dio lizitatzaileari 

aurkeztutako dokumentazioan antzemandako eta zuzentzeko modukoak diren akats edo omisioak 
zuzentzeko. Ondoren, esleipen-irizpideak jasotzen dituzten "B" gutun-azalak ireki eta aztertuko ditu. 

 
Proposamenak irakurri ondoren, Mahaiak beharrezkotzat jotzen dituen txosten tekniko guztiak 

eskatu ahal izango ditu, agiri honetan ezarritako irizpide eta haztapenen arabera balioesteko. 
 
HAMARGARREN BALDINTZA. Dokumentazio-eskaera 

 
Kontratazio-organoak eskaera egingo dio eskaintza onuragarriena aurkeztu duen lizitatzaileari 

hamar egun balioduneko epean, errekerimendua jaso eta hurrengo egunetik aurrera, agiri honetan 
adierazitako parte hartzeko baldintzak egiaztatzeko dokumentazioa aurkez dezan, bai eta lizentzia 
atxikiko zaion ibilgailuari buruzko dokumentazioa eta jardueraren arriskuengatiko asegurua hitzartzeari 
buruzko dokumentazioa ere. 

 
Errekerimendua ez bada adierazitako epean behar bezala betetzen, lizitatzaileak eskaintza 

bertan behera utzi duela ulertuko da, eta 100 euroko zenbatekoa eskatuko zaio zigor gisa. 
 
Aurreko paragrafoan adierazitako kasuan, dokumentazio bera eskatuko zaio hurrengo 

lizitatzaileari, eskaintzak sailkaturiko hurrenkeraren arabera. 
 
HAMAIKAGARREN BALDINTZA. Lizentziaren esleipena 
 
Eskatutako dokumentazioa jaso ondoren, kontratazio-organoak lizentzia esleitu beharko du, 

dokumentazioa jaso eta hurrengo bost egun baliodunen barruan. 
 
Lizitazio bat ezin izango da, inola ere, esleitu gabe utzi, baldintza-agirian jasotako irizpideen 

arabera onargarria den eskaintza edo proposamenen bat eskatzen badu. 
 
Esleipenak arrazoitua izan beharko du, eskatzaileei jakinaraziko zaie eta kontratugilearen 

profilean 15 eguneko epean argitaratuko da. 
 
Esleipena egiteko gehieneko epea bi hilabetekoa izango da, proposamenak irekitzeko lehen 

egintza egiten denetik. 
 
HAMABIGARREN BALDINTZA.- Konfidentzialtasuna eta datuen erabilera  
 
Konfidentzialtasuna: 
 
Esleipendunak, integritate- eta konfidentzialtasun-printzipioak beteta, eskura dituen datu 

pertsonalak erabili behar ditu, segurtasun egokia bermatzeko moduan, legez kanpoko erabilera ez-
zilegiaren aurkako babesa eta erabilera hori galdu, suntsitu edo ustekabean kaltetzearen aurkako 
babesa barne. Horretarako, neurri tekniko edo antolaketarekin loturiko neurri egokiak aplikatu behar ditu, 
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoan eta datu pertsonalen zirkulazio libreari 
buruzko 2016/679 Erregelamenduan eta datu pertsonalen erabilera libreari buruzko Erregelamenduan 
ezarritakoaren arabera. 
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Betebehar hori sekretu profesionalaren betebeharren osagarria da, eta datuen erabileraren 
arduradunarekin duen kontratua amaitutakoan ere indarrean egongo da. 

 
Datuen erabilera: 
 
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko Lege Organikoan eta Datuak Babesteko 

Erregelamendu Orokorrean xedatutakoa betetzeko, lizitatzaileek jakin behar dute Udal honek eskaintza 
eta kontratazioa egiteko beharrezko gainerako agiriak aurkeztuta biltzen diren datu pertsonalak erabiliko 
dituela, kontratuaren garapena behar bezala mantentzen, betetzen eta kontrolatzen dela bermatzeko. 

 
HAMAHIRUGARREN BALDINTZA. Legeria aplikagarria 

 
2/2000 Legea, ekainaren 29koa, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren Turismo Automobiletako 

Bidaiarien Hiri eta Hiriarteko Garraio Publikoari buruzkoa.  
 
243/2002 Dekretua, urriaren 15ekoa, Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailaren Turismo 

Automobiletako Bidaiarien Hiri eta Hiriarteko Garraio Publikoari buruzko Legearen Erregelamendua 
onartzen duena. 

 
Aplikatu beharreko gainerako indarreko legeria. 
 

Alegría-Dulantzin, 2021eko maiatzaren 5ean 
ALKATEA 

 
 
 

Izpta.: Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
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ERANSKINA 
 

AUTO-TAXI LIZENTZIA ESKATZEKO EREDUA 
 
HHHHHHH jaunak/anderea, HH.HH...............-(e)ko udalerriko .............................. kalean 

bizi dena, NANa HHHHH, telefono-zenbakia........................ eta posta elektronikoa 
HHHHHHH..... dituena, 

 
ADITZERA EMATERA DATOR 

 
Gidariarekin alokatutako automobil arinetan bidaiarien hiri-garraioko zerbitzurako auto-taxi 

lizentzia lehiaketa bidez esleitzeko deialdiaren berri du, zeina kontratugilearen profilean iragarri den.  
 
Lehiaketa hori arautzen duen baldintza-agiria osorik onartu du. 
 
Lizitazioa arautzen duten baldintza administratiboen agiriko 3. baldintzan eskatzen diren 

betekizun guztiak betetzen ditu, eta, horretarako, dokumentazio original edo kopia konpultsatu hau 
dakat: 

 
1. NANa edo agiri baliokidea, atzerritarra izanez gero. 
2. Indarrean dagoen legeriak bidaiarien garraio publikorako (auto-taxia) turismoak gidatzeko 

eskatzen duen motarako gidabaimena.  
3. Ibilgailuaren zirkulazio-baimena. 
4. Ibilgailuaren azterketa teknikoaren fitxa. 
5. Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen 

zinpeko ziurtagiria edo aitorpena. 
6. Udal-administrazioarekiko zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen 

ziurtagiria. 
7. Beste auto-taxi lizentziarik ez duela dioen zinpeko aitorpena. 
8. Agintari eskudunak bere jarduera egitean falta astun edo oso astun gisa kalifikatutako 

hutsegiteengatik aurretik zehatu ez izanaren zinpeko aitorpena. 
9. Administrazioarekin kontratatzeko debekurik ez duela dioen zinpeko aitorpena. 
 
Bere gain hartzen du ibilgailu-marka (modeloa) erabiltzeko konpromisoa, baldintza-agiriko 3 f) 

baldintzan eta automobiletako bidaiarien hiriko eta hiriarteko garraio-zerbitzuaren Ordenantza 
arautzailean (taxia) aurreikusitako baldintzak betetzen baititu. 

 
Horregatik guztiagatik, ESKAERA HAU DAKAR: 
 
Onartua izatea Alegría-Dulantziko gidariarekin alokatzeko automobil arinetan bidaiarien hiri-

garraioko zerbitzurako auto-taxi irisgarriaren lizentzia emateko lizitazio-prozeduran.  
 

(tokia), (data) 
Proposatzailearen sinadura 

 
ALEGRÍA-DULANTZIKO UDALEKO ALKATE-PRESIDENTEA 

 


