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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Behin betiko onarpena ematea Amurrioko udalerriko kanpamentuak, kanpaldiak eta karabanen 
aparkalekuak arautzen dituen udal ordenantzari

Amurrioko udalbatzak, 2014ko uztailaren 31n egindako bilkuran, hasierako onarpena eman 
zion Amurrioko udalerriko kanpamentuak, kanpaldiak eta karabanen aparkalekuak arautzen 
dituen udal ordenantzari, hura jendaurrean jarri zen hogeita hamar (30) egun, eta horri buruzko 
iragarkia ALHAOn argitaratu zen haren 2014ko irailaren 10eko 102 zenbakiko alean.

Jendaurrean egon den bitartean alegaziorik aurkeztu ez denez, eta udalbatzaren 2014ko 
uztailaren 31ko erabakiak bere xedapenen zatiko hirugarrenean xedatzen zuenez “jendaurrean 
dagoen bitartean erreklamaziorik aurkezten ez bada, ordenantza hau behin betiko onartutzat 
joko da, indarrean jartzeko ALHAOn argitaratu beharra gorabehera”; beraz, Toki araubidearen 
oinarriak arautzen dituen Legeak 70.2. artikuluan -65.2. artikuluarekin lotutakoari dagokionez- 
xedatzen duenarekin bat etorriz, argitaratu egiten da ordenantza, idazkera honekin:

Amurrioko udalerriko kanpamentuak, kanpaldiak eta karabanen 
aparkalekuak arautzen dituen udal ordenantza 

Gero eta jende gehiagok egiten du kanpaldi turismoa Aiaralde guztian, hoteletan ostatu 
hartzeko turismo motaren alternatiba gisa; gainera, gero eta eskari handiagoa dago turismo 
ibiltaria deritzonaren inguruan, batez ere autokarabanen kasuan, eta hori dela-eta turismo mota 
horrek gero eta garrantzi handiagoa du. Horiek horrela, araudia erregulatzea gomendatzen da, 
eta hori bat etorri behar da Eusko Jaurlaritzaren uztailaren 30eko 396/2013 Dekretuak, Euskal 
Autonomia Erkidegoan kanpinak eta kanpaldi turismoko beste modalitate batzuk arautzeari 
buruzkoak, xedatutakoarekin, zeinak baliogabetu egin baitu martxoaren 16ko lehengo 41/1981 
Dekretua, Euskal Herriko kanpinen antolaketarena.

Esandakoa oinarri, ordenantza honetan jasotzen den erregulazioa egokitu egin nahi da 
araudi berri horretara eta konponbidea eman nahi zaio azken aldi honetan sortutako zenbait 
arazori, antolamendutik kanpoko kanpaldiak agertu dira-eta udalerrian, eta horrez gain, autoka-
rabanistei ere irtenbidea emateko premia ere badago.

Azken gertakari horri dagokionez, eta gure inguruneko beste herrialde batzuetan bezala, ka-
rabana turismo mota honi eman dakiokeen irtenbiderik zentzuzkoena da hirigintza planeamen-
duak aurreikusi ditzala autokarabana eta iragaitzazko autokarabanentzako gune jakin batzuk, eta 
gure kasuan ez legoke inolako arazorik hori egiteko, kontuan izanda planeamendua berrikusten 
ari dela udalerrian.

Edonola ere, eta berariazko erregulazio hori egin arte, hala badagokio, kanpaldi libretzat 
jo behar da, 396/2013 Dekretuaren 18.2. artikuluak hitzez hitz xedatutakoaren arabera, aterpe 
mugikor, autokarabana, karabana, camper, kanpadenda edo antzeko beste elementu bat edo 
gehiago erraz garraia edo desmunta daitezkeenak jartzea araututako edo berariaz gaitutako 
lekuetatik kanpo. Gorabehera horrek derrigortu egiten du kanpaldi librea oro har debekatzera, 
dekretu horrek 18.1. artikuluan ezarritako moduan, eta halaxe gertatzen zen orain indargabetuta 
dagoen lehengo 41/1981 Dekretuan ere, ingurunean eragina izan baitezake kanpaldi librea 
kontrolik gabe egiteak, eta gainera zaila da jarduera hori kontrolatzea segurtasuneko, jabetzari 
zor zaion errespetuzko eta lurzoruaren erabilerako eta natura ingurunea eta historia eta monu-
mentu balioak onik zaintzeko gutxienezko baldintzetan.
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Horiek horrela, ordenantza honen bidez lortu nahi dena da gertakari horien guztien 
gutxienezko kontrol mekanismoak ezartzea, berriki onartutako dekretuak jasoriko irizpideen 
arabera.

Horregatik guztiagatik, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubidearen oinarriak arautzen 
dituenak, 49. eta 84. artikuluetan, eta apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuak 
55. artikuluan emandako ahalmenak erabiliz, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
(EHAA), 2013ko irailaren 6ko 170. zenbakiko alean, argitaratutako uztailaren 30eko 396/2013 
Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoan kanpinak eta kanpaldi turismoko beste modalitate 
batzuk arautzeari buruzkoak, arlo horri buruz jasotzen dituen xedapenak betez, udal honek 
arautu egiten ditu, hitzez hitz jasotzen den ordenantzaren bidez, Amurrioko udalerriko kanpa-
mentuak eta kanpaldiak, artikulu hauen arabera:

1. artikulua

Ezingo da kanpamentu librerik jarri edo kanpaldi librerik egin, eta ezingo da burutu haiei 
lotu dakiekeen jarduerarik Amurrioko udalerrian.

2. artikulua

Kanpaldi libretzat joko da aterpe mugikor, autokarabana, karabana, camper, kanpadenda 
edo antzeko beste elementu bat edo gehiago erraz garraia edo desmunta daitezkeenak jartzea 
araututako edo berariaz gaitutako lekuetatik kanpo.

Ordenantza honen eraginetarako, campertzat joko dira kabina zama osoa daukaten eta bar-
nealdea autokarabana gisa prestatuta daukaten serieko garraio furgonetak. Ordenantza honi 
dagokionez, autokarabanaren parekoa da.

3. artikulua

Edonola ere, aukera egongo da kanpaldi librea egiteko, baldin eta lurzoruaren jabetza edo 
erabilera eskubideak errespetatzen badira, elkarrekin gehienez ere hiru kanpadenda edo antzeko 
elementu jartzen badira, horrelako beste multzo batetik gutxienez kilometro batera eta kanpal-
dian dauden pertsonak 12 baino gutxiago badira eta leku berean hiru egunetik gora egiten ez 
badira.

Ezingo da, inolaz ere, kanpaldi librerik egin turismo kanpamentu batetik 2 kilometro baino 
gutxiagora, ez eta, kasuan kasuko arauan xedatutakoaren arabera, turismo kanpamentuak 
ezarri ezin diren tokietan ere.

4. artikulua

Hauexek joko dira kanpaldi librearen edo hari lotu dakiokeen jardueraren sustatzailetzat:

Lursailak titulartasun publikoa badu, kanpaldian daudenak.

Jabetza pribatuko lursaila bada, kanpamentuaren kokaleku gisa edo kanpaldirako gune gisa 
erabilitako lurzatiaren edo lursail azaleraren jabea.

Kanpaldiaren sustatzaile izaera hori kontrakoa adierazten duen idatzizko jakinarazpen baten 
bitartez suntsi daiteke. Bertan, udalari adieraziko zaio kanpaldia baimenik gabe egin dela, eta 
udalaren laguntza eskatuko da jendea bertatik ateratzeko.

Jakinarazpen horrek adierazitako eragina izan dezan, higiezinaren legez kontrako okupazioa-
gatik eta/edo horniduren baimendu gabeko erabileragatik interesdunak aurkeztutako salaketa-
ren fotokopia atxiki beharko zaio.

5. artikulua

Honako hauek ezin izango dira aparkatu bide publikoetan udalerri osoan, artikulu hone-
tako azken paragrafoan aurreikusitako salbuespenarekin: karabanak, roulotteak, autokaraba-
nak, ibilgailu bereziak, gurdi traktoreak, obra edo zerbitzuetarako makinak, ibilgailu traktoretik 
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bereizitako atoiak eta erdi atoiak, antzeko ezaugarriak dauzkaten ibilgailuak eta kanpinerako era-
bil daitezkeen gainerako ibilgailuak, baldin eta etxebizitza gisa erabil badaitezke eta pertsonak, 
merkantziak edo gauzak eramateko eta garraiatzeko erabiltzen ez badira, 2822/1998 Errege 
Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzen duenak, bere II. eranskinean zehaz-
turikoarekin bat.

Eragin horietarako, bereizketa egin da aparkatutako autokarabanaren eta kanpaldian dagoen 
autokarabanaren artean, eta lehena baimenduta dago.

Kasu hauetan ulertuko da autokarabana aparkatuta dagoela, ez kanpaldian, eta betiere 
aparkatzeko aurreikusitako lekuetan egon beharko da:

1. Lurzoruaren gainean gurpilak baino ez baditu (ez daude jaitsita egonkortzeko hankak 
edo bestelako edozein tramankulu). Zenbait kasutan, aparkalekua maldan dagoenean eta alde 
batean inklinazio handia daukanean, gurpilen euskarriak jartzea justifikatuta egon daiteke ibil-
gailuaren segurtasuna hobetzeko.

2. Autokarabanaren barrualdean norbait egon zein ez, hark itxita betetzen duen espazioa 
baino handiagoa hartzen ez badu; hau da, ez badago leihorik zabalik (orridun leihoak edo leiho 
proiektagarriak, ibilgailuaren perimetroa baino handiagoa den espazioa har dezaketenak), ez 
eta aulkirik, mahairik, toldorik zabalduta, eta abar ere.

3. Ez baldin badago inolako fluido isurketarik, kutsagarria izan ala ez, salbu eta motorra-
ren errekuntzak ihes hodiaren bitartez botatakoak, edo gizalegez jokatzen ez denean eta/edo 
ekintza osasungaitzak gauzatzen direnean eragindakoak; esaterako, bide publikoan ura hustea. 
Ez baldin badu zarata gogaikarririk egiten; esaterako, elektrizitate sorgailu bat martxan jartzea 
atsedenerako ordutegian edo egunean zehar, denbora tarte luzeegitan.

4. Haren erabilera udalak baimendu badu, eta ferietako jolas edo aisialdi instalazioak 
ustiatzeari, barrakei, salmenta postuei edo etxolei eta/edo antzekoei lotuta badaude.

Autokarabanak ostatu gisa erabiltzea baimenduta dago, gehienez ere hamar (10) eguneko 
epean, eta baldin eta:

1). Horretarako finkatutako mugen barruan eta udal arauen (edo trafikoko arauen) arabera 
aparkatuta baldin badaude.

2). Aparkatuta edo martxan espazio bera betetzen badute, ibilgailuaren perimetroa 
gainditzen duten berezko elementuak zabaldu gabe.

3). Ez badute eragozten ez zirkulazioa ez elkarbizitza.

4). Ez badute isurtzen bide publikora bidaiari lekutik datorren fluidorik.

5). Ez badute hondakinik uzten edo ez badute kalterik eragiten ingurumenean.

6). Ez badute jantzirik edo begi inpaktu negatiboa sortzen duen tresnarik zintzilikatzen.

Udalerriaren barruan aparkatzeko lekua aldatzeak ez du aldatuko egonaldirako ezarritako 
gehieneko epea.

6. artikulua

6.1. Karabanen edo 5. artikuluan adierazitako bestelako ibilgailuen kokalekuak, baita kanpa-
dendak, altzariak edo kanpaldiak edo haiei loturiko bestelako jarduerak sor ditzakeen beste-
lako edozein elementu ere, gehienez ere 12 orduko epean desegingo dira, kanpaldia egiteko 
udalak emandako epea amaitzen denetik aurrera. Administrazio honek kanpamentuaren edo 
jardueraren sustatzaileari jakinaraziko dio lekua utzi behar duela eta ondoren higiezina garbitu 
beharko duela.

Behar izanez gero, indar publikoen laguntzaz gauzatuko da.
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6.2. Salbuespen gisa, udalak baimena eman ahal izango du kanpaldia denbora tarte zehatz 
batean gauzatzeko. Kanpaldia egiteko lekua eta baldintzak zehaztu beharko ditu.

7. artikulua

Ordenantza honen aurkako jarduketa orok ondorio hauek izan ditzake:

1. Udal honek beharrezkoak diren neurriak hartzea hautsitako araua berriz ezartzeko eta 
aldatutako errealitate fisikoa lehengoratzeko; gainera, horretarako har daitezkeen aginduak eta 
erabakiak nahitaez eta/edo subsidiarioki betearaztea.

Kasu horretan, udalak beharrezkoak diren neurri guztiak hartuko ditu, eta sustatzaileari or-
dainaraziko dizkio udalari eragiten dizkion gastuak eta kalte galerak; horretarako, premiamendu 
bidetik bilduko dira bildu beharreko diru kopuruak.

Helburu horretarako ere erabili ahal izango dira udal agintariek kendutako ondasun higiga-
rriak, eta gainera zehapenak ordainarazi ahalko dira, dagozkion izapide eta prozedura guztiak 
gauzatu ostean.

2. Arduradunei zehapenak ezartzea, zehapen espedientea izapidetu ostean, eta zigor mailako 
erantzukizunei erantzutea, halakorik egon bada.

3. Udal agintaritzak eta bere agenteek bide publikotik ibilgailuak kentzea eta gordetegira, 
horretarako berariaz ezarritakora, eramatea agindu ahal izango dute honako kasu hauetan:

3.1). Arriskua sortzen badu edo zirkulazioa edo zerbitzu publikoren baten funtzionamendua 
eragozten badu, edo oinezkoentzako eremuetan eta/edo bizitegi guneetan gauzatzen bada 
horretarako finkatutako lekuetatik kanpo.

3.2). Martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak, Trafiko, motordun ibilgailuen 
zirkulazio eta bide segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onartzen duenak, aurrei-
kusitako baldintzak betetzen badira.

3.3). Leku berean aparkaldi jarraituan egotegatik edo kanpaldi librea egiteagatik salaketa 
jarri zenetik 12 ordu igaro badira eta ez badira zuzendu salaketa jartzea eragin zuten arrazoiak.

4). Agintaritzaren agenteek espazio publikoa bidegabe hartzen duen kanpadendaren, ibilgai-
luaren edo beste edozein materialen jabeei edo erabiltzaileei beren jarrera aldatzeko eskatuko 
diete, eta, horrez gain, jarri beharreko salaketa jarri ahal izango dute. Ezezkoa jasoz gero edo 
jabeak edo erabiltzaileak topatzea ezinezkoa izanez gero, agintaritzaren agenteek elementu 
horiek bertatik berehala kentzeko beharrezko bitartekoak baliatu ahal izango dituzte eta arau 
hausleek eta, solidarioki, jabeek ordaindu beharko dituzte sortzen diren gastuak.

8. artikulua. Zehapen araubidea

Ordenantza honen arau hausteak arinak, larriak edo oso larriak izan daitezke.

1. Hauexek dira arau hauste arinak:

a). Amurrioko udalerrian kanpamentu eta kanpaldi libreak egiteko debeku orokorra haustea, 
ordenantza honen 3. artikuluak ezarritako salbuespenetatik kanpo.

b). Kanpaldi libreak egitea, ordenantza honen 3. artikuluak ezarritako baldintzak eta zehaz-
tapenak hautsita.

c). Ordenantzaren 5. artikuluan jasoriko karabanak, autokarabanak eta gainerako ibilgailuak 
bide publikoan aparkatzeko debekua haustea, baldin eta ez bada betetzen artikulu horren azken 
paragrafoan ezarritako salbuespena.

d). Karabanak eta/edo autokarabanak ostatu gisa erabiltzea, ordenantza honen 5. artikuluko 
azken paragrafoan ezarritako 10 eguneko gehienezko epea igarota, edo kasu hauek gertatzen 
badira:



2014ko azaroaren 5a, asteazkena  •  126 zk. 

5/6

2014-05132

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.net

1). Ez badaude aparkatuta horretarako finkatutako mugen barruan eta udal arauen (edo 
trafikoko arauen) arabera.

2). Ez badute espazio bera betetzen aparkatuta, martxan edo ibilgailuaren perimetroa 
gainditzen duten berezko elementuak zabalduta.

3). Zirkulazioa eta/edo elkarbizitza eragozten badute.

4). Bide publikora isurtzen badituzte bidaiari lekutik datozen fluidoak.

5). Hondakinak uzten badituzte edo kalteak eragiten badituzte ingurumenean.

6). Jantziak eta begi inpaktu negatiboa sortzen duten tresnak zintzilikatzen badituzte.

2. Hauexek dira arau hauste larriak:

a). Arau hauste arintzat kalifikatutako aurreko edozein ekintza gauzatzea, baldin eta horrela 
hiri altzariak kaltetzen badira edo kanpaldi gunea eta inguruak bereizi gabe zikintzen badira, 
nahiz eta, bestela ere, eragindako kalteak arau hausleak konpondu behar izan.

b). Baimenik gabeko edo ordenantza honetan jasoriko salbuespenetatik kanpoko kanpaldia 
egitea, baldin eta bereziki babesturiko lurzoruan egin bada eta jarduketa horren bidez ez bada 
eragin kalte larririk kanpaldi gunean edo haren inguruetan.

c). Arau hauste arin bat edo gehiago egitea urtebeteko epean, lehenengo arau haustea irmo 
bihurtu zenetik.

3. Hauexek dira arau hauste oso larriak:

a). Baimenik gabeko kanpaldia egitea, baldin eta edateko uraren eta argiteria publikoaren 
sareetara loturik egin bada.

b). Baimenik gabeko edo ordenantza honetan jasoriko salbuespenetatik kanpoko kanpaldia 
egitea, baldin eta bereziki babesturiko lurzoruan egin bada eta jarduketa horren bidez kalte larria 
eragin bada kanpaldi gunean edo haren inguruetan.

3. Zehapenak:

a). Arau hauste arinak 50 eta 750 euro arteko isunarekin zehatuko dira, kanpaldian dagoen 
pertsonako eta eguneko.

b). Arau hauste larriak 750 eta 1.500 euro arteko isunarekin zehatuko dira, kanpaldian dagoen 
pertsonako eta eguneko.

c). Arau hauste oso larriak 1.500 eta 2.500 euro arteko isunarekin zehatuko dira, kanpaldian 
dagoen pertsonako eta eguneko.

9. artikulua

Prozedura abiarazteko eta ebazteko organo eskuduna Amurrioko Udaleko alkate-lehendaka-
ria edo hark eskuordetutako organoa izango da.

10. artikulua

Otsailaren 20ko Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioen zehatzeko ahal-
menarenak, ezarritakoaren arabera gauzatuko da zehapen prozedura, abuztuaren 4ko 1398/1993 
Errege Dekretuan, zehapen ahalmena erabiltzekoan, xedatutakoarekin bat etorriz.

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau behin betiko onartzen denean eta haren testu osoa udaletxeko iragarki 
taulan eta ALHAOn argitaratu eta gero jarriko da indarrean, eta indarrean iraungo du berariaz 
aldatu edo indargabetzen den arte.
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Ordenantza honen behin betiko onarpenaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa 
aurkeztu ahalko dute interesdunek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Admi-
nistrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratzen den egunaren 
biharamunetik zenbatuta, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko auzietarako 
jurisdikzioa arautzen duenak, 46. artikuluan xedatutakoari jarraiki. Aurrekoez gainera egoki 
iritzitako beste edozein errekurtso ere aurkeztu ahal izango da.

Amurrio, 2014ko urriaren 20a

Alkatea
M. JOSUNE IRABIEN
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