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BAOean 2013-11-19 

IRAGARKIA 
 

Bermeoko Udaleko Osoko Bilkureak, 2013ko urtarrilaren 30ean egindako 
batzarrean, hasiera batean onartu ebazan Ostalaritzaren terraza eta mahaiak 
instalatzeko udal ordenantzaren aldaketak, eta 30 eguneko epean jendaurrean 
egon eta gero, behin betiko onartu da, ondoren adierazoten dan moduan: 

 

OSTALARITZAREN TERRAZA ETA MAHAIAK INSTALATZEKO UDAL 
ORDENANTZA. 

 

I. ATALBURUA.  

1. artikulua.- Xedea.  

1. Ordenantza honen xedea bide publikoan jartzen diran terraza eta instalazio 
osagarrien, hau da, itzalkin, alboko babesak, lore-askak, eta abarren araudi 
tekniko eta juridikoa ezartzea da.  
 
2. Aurreko paragrafoan aipatzen danaren efektuetarako, terraza bezala ulertu 
behar diranak hurrengo hauek dira: taberna, jatetxe, kafetegi, eta antzeko 
legezko ostalaritza jarduerentzat alde baterako osagarri bezala jartzen diran 
mahai, aulki eta instalazio mugikorren multzoa. Elementu hauek guztiak 
jartzeko baimena jarduera-lizentziaren titularrak diran pertsona fisikoei emongo 
jake.  
 
3. Debekatuta dago 1. paragrafoan aipatzen diran elementuetatik aparte beste 
batzuk jartzea; adibidez: hozkailuak, armairuak, eta abar.  
   
4. Salbuespenezko kasuetan, lurrera finkatu beharreko beste instalazio mota 
batzuk baimendu ahal izango dira, eraikin mota eta honen kokapena kontuan 
hartuko diralarik.  
 

2. artikulua.- Eremua.  

Ordenantza hau hirigunean erabilera publikokoak diran eremu guztietan (bide 
publikoak, eremu-libreak, gune-berdeak, etab.) izango da aplikagarria, 
axolagabea izanik euren titulartasun publikoa edo pribatua izatea. Erabileraren 
publikotasuna, egitezko egoerak, edota indarrean dagoan plangintzak 
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zehaztuko dau.  
   
Ordenantza honen ondorioetarako, herriaren barne lau gune ezbardin zehazten 
dira:  

1. gunea: Portu Zaharra, Gaztelu, Bastarre eta Arana tar Sabinen 
enparantza.  

2. gunea: Lamera  
3. gunea: Alde Zaharraren gainerakoa.  
4. gunea: Herriaren gainerakoa.  

 
II. ATALBURUA  
 

 PLAZA ETA GUNE LIBRE BEREZIETAN INSTALAZIOAK   

3 . artikulua.- Plaza eta gune libre bereziak.  

Gune hauetan terrazak jartzeko eskaerak kasu zehatz bakoitzaren 
berezitasunak eta hurrengoan aipatuko diran muga orokorrak kontuan hartuta 
erabagiko dira:  

1. Lorategi-guneak, jolas eta aisialdirako dagozan guneak errespetatu beharko 
dira.  

2. Oinezkoen ibiliaren jariotasuna ez da eragotziko.  

3. Lehenengo artikuluan xedatzen diran lokalen titularrek bakarrik eskatu ahal 
izango dabe bide publikoa okupatzeko lizentzia.   

4. Debekatuta dago pasagune bezala seinalatuta dagozan tokietan terrazak 
instalatzea.  

5. Erdiko eremu berberan terraza jartzeko eskaera ezberdinak badagoz, 
establezimendu bakoitzak okupatu beharreko azalera, ondorengo moduan 
kalkulatuko da: guztientzat dagoan espazioa zati aurkeztutako eskaera 
kopurua.    

5. Okupazinoa ezin izango da, inola ere, Udalak baimentzen dauana baino 
azalera handiagokoa izan.  

6. Aldamenekoen fatxadak okupatu nahi izanez gero, derrigorrezkoa izango da  
euren idatzizko baimena izatea.   

7. Terrazetan mahaiak eta aulkiak bakarrik jarri ahal izango dira, debekatuta 
egongo dalarik bestelako altzaririk ipintzea; adibidez: makinak, kioskoak, 
ainguraleku finkodun toldoak, eta abar. 
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III. ATALBURUA  

BALDINTZA TEKNIKOAK  

4. artikulua.-  

Baimendutako mahai eta aulki kopurua bakarrik jarriko da. Baimendutako 
establezimendu bakoitzaren mahai kopuruak beragaz ekarriko dau mahai 
bakoitzean gehienez lau (4) aulki jartzeko baimena. Edozein aldaketa egiteko, 
eskaera barri bat egin, eta berorren baimena lortu beharko da.  
   
Terrazek, establezimenduaren fatxadaren paraleloan dagoan erabilera 
publikoko espazioa okupatu ahal izango dabe, establezimendurako sarrera 
barne. Beste espazio batzuen okupazinoa eskatzeko, auzoko interesatuen  
idatzizko onespena aurkeztu beharko da. Okupazinoaren sakonera bi eta lau 
metro bitartekoa izango da, beti ere, gutxienez lau metrotako pasabidea utzita.  
 
Terrazak jartzerakoan, etxebizitzen kolarretara pasoa bermatu beharko da. 
Gitxienez, irisgarritasunari buruzko arautegiak xedatzen dauan pasoa utzi 
beharko da. 
  
Terrazak ezin izango dira zarratu, eta terrazen sarrerako pasoa, gitxienez, hiru 
metrokoa izan beharko da. 
 

5. artikulua.-   
   
Instalazio baimenaren titularra egun osoan okupatutako espazioa behar dan 
garbitasun eta higiene egoeran mantentzera behartuta egongo da , aldizkako 
ekorketak eta garbitasun lanak eginez.  
   
Era berean, lanaldia amaitzerakoan altzari guztiak establezimenduaren barruan 
gorde beharko dira, eta okupatutako espazioa erabat garbituta gelditu beharko 
da.  
   
Salbuespen kasuetan eta altzariak batzeko ezintasun fisikoa justifikatuz gero, 
altzariak bide publikoa okupatzeko ordutegitik kanpo pilaratzea onartu ahal 
izango da, horretarako baimena dala medio. Altzari pilaraketarako, 
beharrezkoak diran segurtasun eta eusteko sistema egokiak erabili beharko 
dira; okupatutako gunea eta, baita begi-inpaktua ere, ahalik eta txikienak izan 
beharko dira. Fatxada ondoko gunea libre utzi beharko da, baimenean 
zehaztuta egon beharko diran salbuespenezko kasuetan izan ezik.  
   
Itzalkin, mahai, aulki, edo lore-askak jartzeko bide publikoan ainguraketak 
egitea beharrezkoa danean, derrigorrezkoa izango da jagokon udal baimena 
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eskuratzea. Beti ere, aipatutako elementuak kentzen diranean, hauen 
ainguraketak ezin izango dira lurzorutik kanpo gelditu. Baimendutako 
okupazinoa dala eta, bide publikoan edo aldameneko hiri-elementuetan kalterik 
ikusten bada, Udal administrazinoak kalte guztien ordainketa exijituko dau.  
   
Era berean, ostalaritza jardunketaren titularrak jardunketa hori uzten badau, 
bide publikoa jatorrizko egoeran utzi beharko dau. Beste ostalaritza jardunketa 
batek toki bertan jarraituko dauala, eta ainguraketa horiek beharrezkoak 
dauzala kreditatzen badau, ordea, ez da egongo ainguraketak kentzeko 
beharrizanik.  
   
Koloreak: Tonu neutroak erabili beharko dira (zuriak, kremak, metalizatuak...). 
Ezin izango dira kolore nabarmenak edota bizi-biziak erabili. Interesaturen 
batek kolore edo materialen bat araudi honetara moldatzen dan ala ez jakin 
nahi izanez gero, udal zerbitzu teknikoei gai hori argitzeko eskatu ahal izango 
deutso, beti ere, baimenaren eskaera egin aurretik.  
   
Espresuki debekatzen dira publizitatedun terraza estandarrak, lehen esandako 
baldintzak eta materialak beteten ez dabenean.  
   
Altzariak ( mahaiak, aulkiak, itzalkinak, banagailuak, etab...) orokorrean egoera 
onean mantenitu beharko dira.  
   
Itzalkinak: Mahai baterako banakakoak diran itzalkinak ezin izango dira 
lurzorura ainguratuta egon. Mahai bat baino gehiago estaltzen dabezan 
itzalkinak jartzeko, berariazko baimena lortu beharko da.  
   
 

IV. ATALBURUA  
 

ORDUTEGIAK  
   

6. artikulua.-  
   
Debekatuta dago auzokoen atsedena zarata, garrasi edo beste edozelako 
eragozpenakaz etetea. Debekatuta dago, kasu guztietan, kanpoko megafonia 
jartzea.  
   

 
7. artikulua.-  

   
1.- Okupazinoaren ordutegia hurrengoa izango da:  
   
         -Instalatzeko:  
   
         Goizeko hamarretatik (9:00) aurrera, garbiketa-lanak eragotzi barik.  
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         -Kentzeko:  
   
         Apirilaren 1etik Urriaren 31rarte:  
   
         Domekatik eguenara: 00:00etan.  
         Bariku, zapatu eta jai bezperatan: 01:00etan  
   
         Gainontzeko denboraldi baimendua:  
   
         Domekatik eguenara: 23:00etan.  
         Bariku, zapatua eta jai bezperatan: 00:00etan.  
   
    2.- Ordutegia hurrengo kasuetan murriztu ahal izango da : terraza 
enparantza itxi batean instalatzen danean; etxebizitzen barruko solairuen kota 
enparantzaren sabaitik hurbilegi dagoalako kexak dagozanean, eta edozein 
beste edozein arrazoigaitik, auzokoak eragozten dirala egiaztatzen danean.  
   
3.- Zamalan guneetan, terraza instalatzeko ordutegia ezin izango da hasi 
zamalanen ordutegia amaitu arte.  
   
 

V ATALBURUA  

  BAIMENAREN BALDINTZAK.  

  9. artikulua.- 
 
 Terrazak eta beraien elementu osagarriak jartzeko, derrigorrezkoa izango 
da aurretiaz udalaren baimena eskuratzea.  
   
 1.- Baimen hori lortzeko, interesatuak BERH@Z bulegoan emongo jakon 
eskaera normalizatua aurkeztu beharko dau. Aldameneko establezimenduen 
fatxada aurreak okupatu nahi izanez gero, establezimendu horien titularren 
baimena ere aurkeztu beharko da.  
   
2.- Lizentzia eskaerarekin batera, instalazio-proiektuaren memoria bat aurkeztu 
beharko da, baita, arinago emondako lizentziaren baldintzetan funtsezko 
aldaketa egin gura diranean ere. 
   
3.- Udalak, behin proiektu baloratu eta segurtasun neurriek horrela eskatzen 
dutela baderitzo, aurkeztutako proiektuaren aldaketak eskatu dezake.  
 
4.-Titulartasunaren aldaketa bat egin nahi danean, berritze kasuetan edo 
baimenaren edukian funtsezko aldaketarik suposatzen ez daben egoeretan, 
interesatuaren betebehar bakarra aldaketa formalki komunikatzea izango da. 

mailto:BERH@Z
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Horretarako eskabidea BERH@Z bulegoan aurkeztu beharko da. 
  
5.-Baimenaren edukian funtsezko aldaketak suposatzen dabezan gainontzeko 
kasuetan, interesatua, horretarako baimena eskatzera behartuta egongo da.  
   

10. artikulua-  

1.- Lizentziak, jabetza eskubidea salbu eta hirugarrenen kalte barik 
emondakoak bezala ulertu beharko dira. Onuradunak ezin izango dau lizentzia 
aipatu bere aktibitateen ondorioz izan ditzakeen erantzukizun zibila edo penala 
eskluditu edo murrizteko. Era berean, terraza instalatzeko lizentziak ez dau 
berorren titularra salbuesten bestelako baimenik lortu beharretik.   
   
2.-Lizentzia agirian, instalazioaren eta elementu osagarrien baldintzak finkatuko 
dira, baita okupatu beharreko azalera, baimenaren iraunaldia, ordutegia eta 
beharrezkotzat jotzen diren gainontzeko xehetasunak. Lizentzia agiria tabernan 
jendaurrean ikusgai egon beharko da. 
  
3.-Baimenak prekarioko izaera izango du beti eta udal aginteak, modu 
arrazoituan,  baimendutako instalazioak bide publikotik eta partikularraren 
kontura erretiratzeko agindu dezake. Batez ere, trafiko edo urbanizazio egoerak 
edo interes orokorreko beste arrazoi batzuek horrela aholkatzen dabenean. 
Hori guztia inolako kalte-ordainerako eskubiderik gabe. 
  
4.-Baimenaren titularra, instalazioaren ondorioz bide publikoan gertatzen diren 
kalte guztiengatik erantzutera behartuta dago.  
   
 
11. artikulua - 
   
1.-Baimenen gehienezko iraunaldia urte betekoa izango da. Epe hori igarota 
gero, interesatua baimenaren berritzea eskatzera behartuta egongo da.  
2.-Baimenaren iraunaldia igarota, lizentziaren titularrak eta kasu bakoitzean 
dagokion ostalaritza-establezimenduarenak, instalazio guztia erretiratu beharko 
du, bide publikoa bere lehenagoko egoerara bueltatuz.  
3.-Jatorrizko baimenean funtsezko aldaketarik suposatzen ez daben hurrengo 
aldietarako barritze eskaerak, alboko establezimenduen onespen dokumentu 
berrituarekin batera aurkeztu beharko dira, onespen hori lortzeko baldintzak 
aldatu ez badira behintzat.  
   
 
12. artikulua - 
 
1.-Izaera orokorreko betebeharrak eta ordenantza honetatik ondorioztatzen 
diranetaz gain, instalazioaren titularra behartuta dago okupatzen dauan 
lurzorua, instalazioa bera eta honen elementu osagarriak beharrezko 

mailto:BERH@Z
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garbitasun eta segurtasun baldintzetan mantentzera. Helburu horretarako 
beharrezko bitarteko guztiak erabili beharko dauzalarik, adibidez: paperontziak, 
hautsontziak eta abar.  
 
2.-Instalazioaren titularrak  dagozkion tasa eta bestelako ordainarazpen guztiak 
ordainduko deutsoz Udalari, ordenantza fiskaletan ezartzen dan modu eta 
zenbatekoan.  
   

 

VI ATALBURUA 

ZEHAPEN-ARAUBIDEA  

13. artikulua.- Lizentzi gabeko instalazinoak.  

1.- Udal agintariek,berehala eta kautela-neurri bezala, bide publikoan lizentzia 
barik jarrita dagozan instalazinoak kendu ahal izango dabe. Erretiratutako 
altzariak Udalak horretarako aukeratzen dauan tokian utziko dira. Hau guztia, 
jagokozan zigorren ezarpenaren kalte barik.  
   
2.- Lizentziaren iraunaldia amaituta gero terrazak martxan jarraitzen badau, 
egoera hau lizentzi-gabeko egoera bezala kontsideratuko da, diziplina-araubide 
honen efektuetarako.  
   

14. artikulua-  Arau-hausteak  

 Ordenantza honen ondorioei jagokonez, arau  
hausteak arin eta larri bezala sailkatuko dira.  
   
1.-Arau-hauste arin bezala kontsideratuko dira:  
   
a) Araututako ordutegitik kanpo terrazak jartzea.  
b)Elementu osagarriak (mahaiak, aulkiak eta abar) okupatu beharreko lurzorutik 
kanpo jartzea.  
c) Aulkiak, mahaiak eta elementu osagarriak baimendutako eremutik kanpo 
ezartzea.  
d)Okupatutako espazio beharrezko segurtasun, ordena eta garbitasun egoeran 
ez mantentzea. 
e)Ordenantza honetan zehazten den araudia ez betetzea.  
   
2.-Arau-hauste larriak izango dira:  
   
a) Baimenik gabe terrazak eta beste elementu osagarri batuk jartzea.  



 

AR-E 61/04-13 

 
Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila. Intxausti 2 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9124 Faxa: 94 688 1102 

urigintza@bermeo.org / www.bermeo.org IFK: P4802100J 

b) Ordenantza honetan zehazten diren elementuak, baimendutako baldintza 
teknikoak bete gabe jartzea.  
c) Espediente berreslea hasi aurreko urtean,  ebazpen irmo bidez zigortu diren 

hiru arau-hauste arin egin izatea.   
   

 15.artikulua- Zigorrak  

 1.-Ordenatza honen arau-hausteak hurrengo eskalaren araberako isunekin 
zigortuko dira:  
   
a) Arau-hauste arinak 90 eurotik 300erorarteko isuna izago dabe edo/eta 
baimenaren baliogabetzea eta ondorioz instalazioa berehala kentzea, udalaren 
errekerimenduaren desobedientzia kasuetan.  
b) Arau-hauste larriak, 300 eurotik 900 eurorarteko isuna.  
   
2.-Instalazioa geroago erabaki baten bidez legeztatzen bada eta udalaren 
errekerimenduei erresistentzia edo erreiteraziorik ematen ez bajakez, zigorra, 
zigor ekonomiko batetara mugatuko da.  
   

16.artikulua -  Zigor espedientea  

 Zigorra, jagokon espedientearen jardunbidea jarraitu ostean bakarrik ezarri 
ahal izango dira. Zigor-espedientea, beti ere, Euskal Autonomi Erkidegoko 
Administrazio Publikoen ahalmen zigortzailearen araberako izan beharko da.  
   

17.artikulua- Betearazpen ordezkatzailea  

1.-Instalazioaren arduradunak, bide publikoan jarritako elementuak kentzeko 
udal aginduari kasu egingo ez balio, Administrazioak elementu horrek kendu 
ditzake. Elementuok horretarako izendatutako tokian lagatuko dira eta jabeak 
bertan berreskuratu ahal izango dauz, beti ere, jagokozan gastuak ordaindu 
ostean. Hau guztia, azaroaren Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, azaroaren 26ko 98. 
artikuluan zehazten danaren arabera.  
   
2.-Artikulu honetan zehaztutakoa betez, erretiratu diran elementuak ezin izango 
dira sei (6) hilabete baino haragoko epean biltegiratuta egon. Epe hori igaro 
ostean interesatuak erretiratu ez badauz, udalak suntsitu, saldu edo laga egin 
ahal izango dauz.  
 



 

AR-E 61/04-13 

 
Urigintza, Obra eta Ingurumen Saila. Intxausti 2 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9124 Faxa: 94 688 1102 

urigintza@bermeo.org / www.bermeo.org IFK: P4802100J 

XEDAPEN IRAGANKORRA 

2008ko abenduaren 31rarteko epe bat xedatzen da arinago emondako terrazak 
jartzeko lizentziak gutxika joateko moldatzen ordenantza honen baldintza 
teknikoetara. Egun horretatik aurrera, terrazak osatzen dabezan elementu 
guztiak Ordenantza honetan xedatzen diran baldintza tekniko guztiak bete 
beharko dabez. 

 

AZKEN XEDAPENAK 

1.- Ordenantza hau, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hamabost 
lanegunetara, egongo da indarrean. 
 
2.- Lizentziak emoteko udal agintaria espresuki baimenduta dago Ordenantza 
hau interpretatu, argitu eta garatzeko, administrazio prozedura erkidegoak 
ezartzen dauzan irizpideei jarraituz. 
 

Bermeon 2013ko azaroaren 11n 
Alkatea 

Idurre Bideguren Gabantxo 
  


