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ZIUR TAG IR IA

O soko Bilkuraren erabagia

Jurdana Uriarte L ejarragak, Bermeoko Udaleko idazkari nagusiak, z iurtatzen dot, 
2 0 2 1 -0 1 -2 9 (e)(a)n, O S O K O  BIL K UR Ak erabagi hau hartu dauela:

6 . - BE R ME O K O  UDAL AR E N 2 0 2 1 E K O  AR AUDI P L ANA O NAR TZE A.

X edea

Bermeoko Udalaren 2 0 2 1 eko Araudi P lana onartzea.

Aurrekariak 

Bakarra: Bermeoko Udalak 2 0 2 1 . urtean zehar aldatu edo onartzea 

aurreikusten dauz an O rdenantzen Araudi P lana prestatu dau Herri Administraz inoen 

P rozedura O rokorra arautz en dauan 3 9 /2 0 1 5  L egearen 1 3 2 . artikuluagaz  bat 

etortzeko.

Argudioak

L ehenengoa: 4 0 /2 0 1 5  L egearen 3 . artikuluan arautzen da Herri 

Administraz inoek euren jardunean bete behar dabezan printz ipio honeek: 

gardetasuna, eta helburuen araberako planifikaz inoa eta zuzendaritza.

Bigarrena: 3 9 /2 0 1 5  L egearen 1 3 2 . artikuluaren 1 . atalaren arabera, hurrengo 

urtean onartu gura diran araudi eta ordenantzak jasotzen dauzan Araudi P lana 

onartu beharra dago.

H irugarrena: 3 9 /2 0 1 5  L egearen 1 3 2 . artikuluaren 2 . atalaren arabera, 

onartutako Araudi P lana G ardentasun atalean argitaratuko da.

L augarrena: P langintza onartzeko ahalmenari jagokonez , Toki E rregimenaren 

O inarrien 7 /1 9 8 5  L egearen 2 2 .2 .d) artikuluaren arabera O rdenantzak onartzea 

O soko Bilkuraren ahalmenekoa danez , O soko Bilkureari jagoko.

E rabakia

Udal O soko Bilkurak bozketa nominatiboari ekin dio eta gehiengo osoz  (E AJ-

P NV ko 9  kideen eta E H BIL DUko 5  kideen aldeko botoekin, eta G UZANeko 3  kideen 

abstentz ioekin), honakoa E R ABAK I DU: 

L E HE NE NG O A: Bermeoko Udalaren 2 0 2 1 eko Araudi P lana onartzea, I. 

eranskinean agertz en dan moduan.
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BIG AR R E NA: Araudi P lana Bermeoko udalaren web guneko gardentasun 

atarian argitaratz ea.

HIR UG AR R E NA: Udal sail guz tieri erabagia jakinarazotea.

I. E R ANS K INA

2 0 2 1 . UR TE K O  AR AUDI P L ANA

E rakunde publikoen jarduna arraz ionalizatzeko, baliabide publikoak efiz ientz ia 
handiagoaz  erabiltzeko eta produktibitate handitzeko bultzatu beharreko eginkizunen 
artean, Administraz ino P ublikoen Administraz ino P rozedura E rkidea onartzen eban 
2 0 1 5 eko urriaren 1 eko 3 9 /2 0 1 5  L egea onartu zan eta, L ege honek, administraz ino 
publikoen efiz ientz ia, gardentasuna eta bizkortasuna bultzatu gura dauz .

Arautzen dauz an atalen artean, Administraz ino P ublikoek daukeen 
E rregelamenduak onartzeko ahalmena aurreikusten da eta, erregulaz ino onaren 
printz ipioagaz  bat, ahalmen horretan, herritarrei entzunaldia eta parte hartzeko 
aukera emon jakela, eta era egokian emongo jakela bermatu asmoz , eta arauak 
egiteko proz eduran daukeen parte hartzea handiagotzeko helburuagaz , erregulatze 
onaren printz ipio legez , gardentasuna aurreikusten da eta, gardentasunaren 
barnean, arauen elaboraz inoan herritarren parte hartzea aktiboa.

Hori lortzeko, 3 9 /2 0 1 5  L egearen 1 3 2 . Artikuluan, Arau-P langintza xedatzen da, 
honakoa adierazoz : “1 . Urtez  urte, administraz io publikoek argitara emango dute araugintz a-plan 
bat, eta hartan jasoko dira hurrengo urtean onesteko igorriko diren lege- edo erregelamenduekimenak.
2 . O netsitakoan, Urteko Araugintz a P lana argitaratu egingo da, dagokion administraz io publikoaren 
gardentasun-atarian”.

Bestalde, S ektore P ublikoaren E rregimen Juridikoa arautzen dauan 4 0 /2 0 1 5  L egea 
onartu zan, z einetan administraz inoaren jarduna zuzendu behar dabezan kriterio 
barri legez , gardentasun printz ipioa eta helburuen araberako planifikaz inoaren eta 
zuzendaritz aren printz ipioa jasotz en dira.

Zentzu horretan, honakoa dino 4 0 /2 0 1 5  L egearen 3 . artikuluak: “1 . Administraz io 
publikoek objektibotasunez  egiten dute lan interes orokorraren alde. Halaber, efikaz ia, hierarkia, 
desz entraliz az io, deskontz entraz io eta koordinaz ioaren printz ipioei begira dihardute, erabat 
errespetatuta Konstituz ioa, legeak eta z uz enbidea.
Beren jarduketan eta harremanetan honako printz ipio hauek z aindu beharko dituz te:
(…) c) Administraz io-jarduketan parte-hartz ea, eta administraz io-jarduketa hori objektiboa eta gardena 
iz atea.
(…) g) Helburuen araberako plangintz a eta z uz endaritz a, eta politika publikoen kudeaketaren kontrola 
nahiz  politika horien emaitz en ebaluaz ioa”.

Beraz , L ege agindu horreek bete asmoz , eta Udalaren arautze ahalmenaren 
barnean, planifikatz e betebeharra bete daiten alde batetik, eta herritarrek ahalik eta 
parte hartze handiena bermatu gurean bestetik, Bermeoko Udalaren 2 0 2 1 . urterako 
Araudi P lana onartu eta jakitera emotea da agiri honen helburua.

1 .- 2 0 2 1 . urterako Araudi P lana. E rregelatze-ahalmenaren aurreikuspena.
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Araudi P lan honetan, 2 0 2 1 . urtean zehar, Bermeoko Udalak onartuta daukazan 
E rregelamendu eta O rdenantz etatik aldatu edo moldatu gura diranak, eta onartu 
gura diran E rregelamendu eta O rdenantza barriak aurreikusten dira.

E ta aurreikuspen bat dan heinean, ez  da loteslea izango. Hau da, gerta leike Araudi 
P lan honetan jasotako asmoak ez  betetzea 2 0 2 1 . urtean, eta gerta leike be, aurretik 
ikusi edo pentsatu ez  izan arren, sortutako beharrizanengaitik, beste arau batzuk 
aldatu, moldatu edo onartu behar izatea.

Halan da be, azken kasu honetan, eta 4 0 /2 0 1 5  L egeak bermatu gura dauzan 
gardentasun eta parte hartzea, eta planifikaz ino egokia bermatzeko, beharrizana 
sortu bezain laster, Araudi P lan hau iragartzen dan atalean bertan, horren barri 
emongo da, egokia dan iragarkiaren bidez .

2 .- G ardentasuna: 

L ege agindua era eraginkorrenean betetzeko, Araudi P lan hau, Bermeoko Udalaren 
web guneko G ardentasun-atarian iragarriko da eta, aurreko atalean adierazo legez , 
leku berean argitaratuko dira P lan hau onartu eta gero sortu leikezan beharrizan eta 
ekimen barriak.

3 .- P arte hartz ea:

E rregelamendu eta O rdenantzak proposatzeko herritarrek daukeezan eskubideez  
gain, eta Arau zehatz  bat behin-betiko aldatu, moldatu edo onartu orduko lege 
aginduz  bete beharreko entz unaldian alegaz inoak aurkez teko aukeraz  gain, Araudi 
P lan hau onartu eta iragartz en dan unetik aurrera, Araudi P lanean aurreikusitako 
arauen ganeko proposamenak, iradokizunak, eskariak, etab. aurkez tu ahal izango 
dabez  interesdunek, arau zehatz en erredakz ino barria egiterakoan az tertuak izango 
diranak.

Aurreko paragrafoan aitatutako parte hartze aukera, araudi proiektu edo 
erredakz inoa idatz i baino lehenago egin beharreko aldez  aurretiko kontsulta publikoa 
zabaldu arte erabili ahal izango da.

Aldez  aurretiko kontsulta publikorik egin behar ez  dan kasuetan, araudi proiektu edo 
erredakz inoa egin arte egongo da parte hartze aukera hau erabiltzeko ahalmena.

Aurkez tutako proposamen, iradokizun, eskariak, etab. erredakz ino barrian jasoko ez  
balira, horren zergaiti zehatz a emongo litzakie proposatzaileeri, baina beti be, 
kontutan eukita, parte hartz ea bermatzea behar-beharrezkoa bada be, parte hartze 
horretako emaitza ez  dala loteslea eta ez in dauzala interes orokorra eta 
erakundearen arautz e ahalmena mugatu.
Behin aldez  aurretiko kontsulta publikoaren epea zabalduta, Bermeoko udal-
araudiak eta ordenantz ak sortzeko prozeduran aldez  aurretiko kontsulta publikoa, 
entzunaldia eta informaz ino publikoari buruzko gidalerroen arabera aurkez tuko dira 
proposamenak, iradokizunak, eskariak, etab. E ta hori guz tia, onarpen prozedurearen 
barnean aurreikusten dan entz unaldi epean aurkez tu leikezanen kalte barik.

4 .- 2 0 2 1 . urtean aldatu edo moldatu gura diran Arauen zerrenda:

Bermeoko Udalak onartuta daukazan Arauen artetik, honeek aldatu gura dira urte 
honetan zehar:

1. Bermeoko Udal H ilerriaren barne antolakuntza Araudia:
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X edea: Udal hilerriaren erabilera eta kudeaketa arautzen dau.
S ail arduraduna: Idaz karitz a S aila.
E gin gura dan jarduna: Aldaketa orokorra.
Arraz oia: Zaharkituta egoteagaitik.

2. Bermeoko Udal Azokako O rdenantza:
X edea: Udal az okaren erabilera eta kudeaketa arautzen dau.
S ail arduraduna: Zerbitzu S aila.
E gin gura dan jarduna: Baimendu egun berez i batzuetan, adibidez , S an Juan 
egunean edo Az aroaren 1 ean, loreen salmentarako zabaltzea. Bestalde, 
P ostuak emakidan esleitu ahal izateko beharrezko argindar hornidura 
daukeela bermatz eko egokia dan xedapena jaso gura da.
Arraz oia: E skabideak egoten dira egun berez ietan zabaltzeko eta ez  dago 
aurreikusita posible dan edo ez . Betalde, postuen emakida erraz teko asmoz , 
argindarraren kablea udalak ipiniteko eskariak egin dira.

3. K alez  kaleko salmenta Bermeon arautzen dauan O rdenantza:
X edea: Udalerrian egin leiken kalez  kaleko salmenta arautzen dau.
S ail arduraduna: Zerbitzu S aila.
E gin gura dan jarduna: Udalaren eskumeneko edo udalak antolatzen dauzan 
az oka eta kale salmentak bestelako kale salmentetatik bereiz tu.
Arraz oia: Araudia udalerrian egiten dan kalez  kaleko salmenta guz tiari 
aplikatz en jako baina jasotzen diran arauak asteroko azokatxoari 
zuz endutakoak dira orokorrean, eta egokitu egin behar da.

4. Bidaiariak Automobil Arinetan G arraiatzeko Zerbitzuari buruzko Udal Araudia:
X edea: Udalerrian bidaiariak automobil arinetan (taxiak) garraiatzeko 
zerbitzua arautz en dau.
S ail arduraduna: Zerbitzu S aila.
E gin gura dan jarduna: Auto-taxien jarduera arautzen duen ordenantza 
zuz entz ea eta eguneratzea.
Arraz oia: Akatsen bat zuz endu beharra dago, eta azken urteotan agertu diran 
bestelako z erbitzuak/erabilerak arautu.

5. Bermeon animaliak edukitz ea eta babestea arautzen duen ordenantza:
X edea: Bermeon leudekeen animaliak babestu, eduki eta saltzeko arauak 
ez artzea.
S ail arduraduna: Zerbitzu S aila.
E gin gura dan jarduna: Bermeon animaliak edukitzea eta babestea arautzen 
duen ordenantz a eguneratzea.
Arraz oia: O rdenantz a eguneratu behar da 4 4 /2 0 2 0  DE K R E TUAri, martxoaren 
2 4 koa, E uskal Autonomia E rkidegoan txakurrak edukitzeari buruzko Dekretua 
aldatz en duenari egokituz .

6. Terraz ak espaz io publikoetan jartzeari buruzko udal ordenantza:
X edea: Terrazak espazio publikoetan jartzeari buruzko arauak ezartzea.
S ail arduraduna: Urigintza, O bra eta Ingurumen S aila.
E gin gura dan jarduna: E spazio publikoaren kudeaketa egokia.
Arraz oia: Az ken urteetan espaz io publikoan ipinitako terraza kopuarua nabari 
ugaritu da. Terraza horreek modu ordenatuan ipintea bermatzeko ordenantza 
berrikustea beharrez koa da.

5 .- 2 0 2 1 . urtean onartu gura diran Arau barrien zerrenda:
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Bermeoko Udalak Arau barri honeek izapidetu eta onartu gura dauz  urte honetan 
zehar:

1. Bermeoko G izarte eta K ultura E txearen, Nestor Basterretxea aretoaren eta 
udalaren titularidadepeko K afe Antzokiko instalaz inoen funtz ionamendua 
arautz eko E rregelamendua:
X edea: Aitatutako lokalen erabilera eta kudeaketa arautzeko.
S ail arduraduna: K ultura eta Hezkuntza S aila.
E gin gura dan jarduna: O nartu.
Arraz oia: E z  dagoelako erregelamendurik eta arautu beharra dago.

2. Bermeoko Jai Batz ordearen Araudia:
X edea: Jai Batz ordearen Araudia onartu gura da bere funtz ionamendua 
ordenatu ahal izateko. 
S ail arduraduna: K ultura eta Hezkuntza S aila.
E gin gura dan jarduna: O nartu.
Arraz oia: E z  dagoelako Araudirik eta funtz ionamendua era ordenatuan 
bideratz eko beharrezkoa dalako

3. Bermeoko udalerriko hondartza eta itsas-kalen erabilerari buruzko 
ordenantz a:
X edea: Aritzatxu hondartzaren eta herriko kaleen erabilera arautzeko.
S ail arduraduna: Zerbitzu S aila.
E gin gura dan jarduna: O nartu.
Arraz oia: S IG -eren euskarri bat izango delako eta dauzen arazoak ekiditeko 
(txakurrak, akanpadak, motorren erabilera…).

4. Udal Jabariaren erabilerarako O rdenantza O rokorra
X edea: Udal jabaria antolatu eta erabiltzeko.
S ail arduraduna: Idaz karitz a S aila.
E gin gura dan jarduna: O nartu
Arraz oia: E z  dago eta beharrezkoa da.

5. Bermeoko Udal antolaketa eta funtz ionamendurako Araudia
X edea: Udala antolatu eta funtz ionamendua arautu.
S ail arduraduna: Idaz karitz a S aila.
E gin gura dan jarduna: O nartu
Arraz oia: E z  dago eta beharrezkoa da udala ondo antolatua egon daiten eta 
funtz ionatzeko era z ein iz ango dan jasota egon daian.

6. Bermeoko Udal Artxiboko Araudia
X edea: Udal Artxiboa antolatu eta funtz ionamendua arautu.
S ail arduraduna: K ultura eta Hezkuntza S aila.
E gin gura dan jarduna: O nartu
Arraz oia: E z  dago eta beharrezkoa da udala ondo antolatua egon daiten eta 
funtz ionatzeko era z ein iz ango dan jasota egon daian.

7. Apartamentu turistikoen inguruko O rdenantza:
X edea: Apartamentu turistikoei buruzko arauak ezartzea.
S ail arduraduna: Urigintza, O bra eta Ingurumen S aila.
E gin gura dan jarduna: Apartamentu turistikoen kudeaketa egokia.
Arraz oia: Azken urtean Bermeon dagozan apartamentu turistikoak asko 
ugaritu dira, batez  ere alde zaharrean. Jarduera barri hau arautzea 
beharrezkoa da.
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8. Bermeoko udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendu mugatua 
arautz eko O rdenantz a:
X edea: Bermeoko udalerriko bide publiko jakinetan ibilgailuen aparkamendu 
mugatuetako arauak ezartzea.
S ail arduraduna: Udaltzaingoa
E gin gura dan jarduna: Herriko zenbait tokitan, aparkalekuen eskaintza eta 
eskaeraren arteko oreka handitu eta udalerriko saltokietan kontsumoa 
sustatu.
Arraz oia: Bermeon dagoan aparkaleku arazoa, trafikoa antolatu eta Udalerriko 
saltokietan kontsumoa sustatzeko aparkamendu mugatua arautzea 
beharrezkoa da.

6 .- 2 0 2 1 . Urterako O rdenantz a fiskalak:

O rdenantz a fiskalak urtero errebisatzen dira eta, ondorioz , 2 0 2 1 . urtean be 
errebisatzeko aurreikuspena dago. 

7 .- Bestelako ekimenak:

Aurretik adierazotako ekimenetatik kanpo, udal talde politikoek eta negoz iaz ino 
mahaiak daukeen proposatz e ahalmenetatik sortu leikezanak be bideratuko dira 
2 0 2 1 . urtean, horrelakorik balego.

E ta bardin egon leikez an proz edura judiz ial edo epaien ondorioz , araudi zehatz  bat 
aldatu, moldatu edo onartz eko betebeharra sortuko balitz .

K asu honeetan, eta arintasuna bermatze aldera, Araudi P lan honen aldaketak 
egiteko ahalmena Alkatetz arengan delegatzen da.

E ta honela izan daiten eta ondorio egokiak eragin daizan, z iurtagiri hau idaz ten dot, 
erabagia agertzen dan akta behin betiko onespenaren menpean dagoela 
ohartarazota (Toki E rakundeen Antolakuntza, F untz ionamendu eta Araubide 
Juridikoa onartzen duen azaroaren 2 8 ko 2 5 6 8 /1 9 8 6  E Daren 2 0 6 . artikuluaren 
arabera), Aritz  Abaroa C antuariense alkatearen aginduz  eta oneretxiaz .

O rri-oinean sinatz ailea eta data
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