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ALKATETZA
DEKRETUA
2020 000001112

Espediente-zenbakia: 2020/IDA_DEK0575

Xedea
COVID-19 birusaren ondorioz Kontingentzia Plana onartzea.

Aurrekariak
Lehenengoa: COVID-19aren hedapenak eragindako osasun-alertak sortu duen egoeraren
aurrean, Lehendakariak, martxoaren 13ko 6/2020 Dekretua eman zuen, Lehendakariak
Euskadiko Herri Babeseko Plana-Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi zuzentzeko
eskumenak beregatzeko.
Bigarrena: COVID-19ak sortutako osasun krisia kudeatzeko Alarma Egoera ezartzen duen
martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua onartu zen.
Hirugarrena: 2020ko maiatzaren 7an, idazkari nagusiak, COVID-19aren ondoriozko
Kontingentzia Plana prestatu du.
Laugarrena: 2020ko maiatzaren 7an, Idazkaritza Saileko AOTk erabaki proposamena egin
du.
Argudioak
Lehenengoa: COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz, Bermeoko Udala
normaltasunera heltzeko Kontingentzia Plana onartzea beharrezkoa ikusten da.
Bigarrena: Erabakia hartzeko ahalmenari dagokionez, Toki Entitateen Erregimenaren
oinarriak onartzen dituen 7/1985 Legearen 21.1. m) artikuluaren arabera, alkateari
dagokio, beti ere Osoko Bilkurari erabaki horren berri emanda egiten den lehenengoko
batzarrean.
Erabakia
Hori guztia dala eta, honakoa erabaki dut:
LEHENENGOA: COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz, Bermeoko Udala
normaltasunera heltzeko Kontingentzia Plana onartzea, I. eranskinean agertzen den
moduan.
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BIGARRENA: Udaleko sail guztieri erabakiaren berri ematea eta udalaren webgunean
argitaratzea.
HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkurean erabakiaren berri ematea.
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I. ERANSKINA
COVID19a dela eta Bermeoko Udala normaltasunera heltzeko kontingentzia plana
Bizi dugun osasun emergentzia dela eta, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren
bitartez alarma egoera adierazi zen. Errege Dekretu horren ondorioz eta ondoren
onartutako hainbat eta hainbat errege dekretu, errege lege dekretu, instrukzio, ebazpen,
agindu eta gainerako arauen ondorioz udal mailan hainbat eta hainbat neurri eta erabaki
hartu dira.
Momentu honetan Gobernuak normaltasun berrira bueltatzeko plana iragarri du, 5
faseetan bereizita. Fase bakoitzak hurrengo ezaugarriak izango ditu:
- Fase 0 o de preparación de la desescalada: Es la situación a fecha de hoy,

caracterizada por el establecimiento de medidas de alivio, fundamentalmente en el
ámbito privado, y medidas con un riesgo asociado de contagio muy bajo o nulo.
- Fase I o inicial: Apertura parcial de actividades, fundamentalmente de baja afluencia

y contacto.
- Fase II o intermedia: Apertura parcial de otras actividades, fundamentalmente de

concurrencia pública, con limitaciones de aforo.
- Fase III o avanzada: Apertura de todas las actividades, pero con las medidas

oportunas de seguridad y distancia y aforos limitados.
- Nueva normalidad: Terminan las restricciones sociales y económicas, pero se

mantiene la vigilancia epidemiológica, la capacidad reforzada del sistema sanitario y la
autoprotección, tanto laboral como privada.

Dagokion agintariak hartuko du fase batetik bestera igarotzeko erabakia, Osasun
Ministeriok zehaztutako baloreak betetzen badira. Planaren III. Eranskina ikusita eta
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gobernuaren adierazpen ofizialak kontuan izanda, daten eszenatoki onena hauxe
litzateke:
- 0 Fasea

Maiatzak 4

- 1. Fasea

Maiatzak 11

- 2. Fasea

Maiatzak 25

- 3. Fasea

Ekainak 8

- Normaltasun berria

Uztailak 1

Horregatik, Bermeoko Udalak planifikatu eta antolatu behar ditu normaltasunera
bueltatu arte hartu beharreko neurriak eta erabakiak. Eta hain zuzen ere, horixe da agiri
honen helburua.
Barnera begira 22 egiteko kontuan izan behar dira: 1
1. Udal zerbitzuen instalazioak zabaltzea (Lan taldea)
2. Zerbitzu publikoak ematea berrabiaraztea (Lan taldea- Idazkaritza saila)
3. Udal bulegoak zabaltzea (Lan taldea- Langileria- ATB sailak)
4. Administrazio epeak berrabiaraztea edo zabaltzea (Idazkaritza saila)
5. Diru-laguntzak: deialdiei ekitea eta COVID19 dela eta diru-laguntza berriak emateko
aukerak aztertzea (Ekonomia saila)
6. Lizitazio publikoak guztiz berrabiaraztea (Idazkaritza saila)
7. Indarrean egon diren kontratu publikoak berrabiaraztea (Idazkaritza saila)

1

Parentesi artean ekintza burutzearen ardura izango duen saila zehaztu da.
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8. Etendako kontratuen kalte-ordainak zehaztea eta ordaintzea (Idazkaritza-Ekonomia
sailak)
9. Langileak telelanarekin jarraitzea (Langileria saila- Arrisku saila)
10. Langileak lanera itzultzea modu presentzialean (Langileria-Arrisku sailak)
11. Berresleipena eta funtzio berriak ematea enplegatu publikoei (Langileria saila)
12. Hautaketa prozesuak berrabiaraztea eta hastea (Langileria saila)
13. Ekintza kulturalak, kirol ekintzat eta gainerakoak antolatzea, atzeratzea edo bertan
behera uztea (Herritarrak guneko sailak)
14. Funtzionamendu eta prozedura elektronikoen balorazioa egitea (ATB saila)
15. Saio telematikoen funtzionamendua (Idazkaritza saila)
16. Datu pertsonalak babestea (ATB saila)
17. Epe prozesalak eta epaitegiko ekintzak berrabiaraztea (Idazkaritza saila)
18. Tributu arloko epeak eta berrabiaraztea (Ekonomia saila: Errentak)
19. Aurrekontuan egokitzapenak egitea (Ekonomia saila)
20. Gardentasuna eta informazioa jasotzea (ATB saila)
21. Hartutako erabakiak bertan behera uztea edo egoera berriaren publizitate ematea
(Idazkaritza saila)
22. Egoeraren balorazio orokorra egitea eta hobekuntza plana diseinatu eta exekutatzea
(Idazkaritza-Sail guztiak)
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1. Udal zerbitzuen instalazioak zabaltzea
Osasun Ministerioak onartuko dituen arauen arabera eta onartzen diren gainerako
arauen arabera itxita dauden hurrengo eraikinak apurka-apurka zabaldu behar dira:
- Kiroldegia
- Futbol zelaiak
- Frontoiak
- Gainerako kirol instalakuntzak
- Kultur etxea
- Hermanoetako gelak
- Liburutegia
- Artxiboa
- Musika eskola
- Lanbide Heziketa
- Berhaz
- Arreta zuzeneko gainerako eraikinak (GOUPeko arrera zuzena, diru-bilketa Intxaustin;
errolda kultur etxean, Berualako S.A.ko arrera zuzena…)
Udalak berau antolatzeko duen ahalmenaren barruan, ezarri beharko ditu zein
baldintzetan zabaldu eta erabiliko diren eraikinok: aforoak, ordutegiak, garbitasun
neurriak, segurtasun neurriak…
Eraikinez gain, erabilera publikoko guneak ere zabaldu beharko dira horretarako agindua
ematen denean:
- Umeen jolasguneak
- Hondartza

6
Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
Kodea:
07E40004242E00J8M0C7T0F7C8

Sinadurea eta datea
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE-BERMEOKO ALKATEA - 08/05/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 08/05/2020
15:25:10

EXPEDIENTE ::
2020IDA_DEK0575

Datea: 07/05/2020
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia

01/2020

2. Zerbitzu publikoak ematea berrabiaraztea
Udal eraikinak zabaldu ahala, zerbitzu publikoak berrabiarazten hasi beharko da. Kasu
honetan ere zerbitzu publikook eman beharko ditugu Osasun Ministeriok emandako
aginduen arabera eta onartzen diren araudien arabera.
Udalak zehaztu beharko du zein baldintzetan berrabiaraziko diren zerbitzu horiek
(aforoak, ordutegiak, hartu beharreko segurtasun neurriak, herritarrekin arreta zuzena
dagoenean hartu beharreko segurtasun neurriak…)
8/2020 Errege Lege Dekretuarekin bat etendako kontratuen kasuan, zerbitzuak
berrabiarazteko dagokion erabakia hartuko da kontratuen etena altxatzeko eta zerbitzua
ematen jarraitzeko. Kasu horietan ere, kontratistei jakinarazi beharko zaie zein
baldintzetan berrabiarazi beharko diren kontratu horiek.
Behin zerbitzua berrabiarazita, Udalak baldintzak eta neurriak betetzen direla
egiaztatzeko jarraipena egin beharko du (bai zuzenean, bai zeharka emandako
zerbitzuetan).
3. Udal bulegoak zabaltzea
Gaur egun, oro har, arreta zuzeneko zerbitzuak telematikoki ematen ari gara. Hala ere,
astean baten, salbuespeneko kasuetan eta hitzordua aurretiaz hartuz harrera
presentziala ematen den. Alarma egoera altxatuta edo deseskalatzearen faseren
batean, arreta zuzeneko zerbitzuak kasu orokorretarako ere berrabiarazi beharko dira
eta berrabiarazi hori planifikatu behar da: Noiz irekiko den, herritarrak zein baldintza
bete behar duten, ordutegiak zeintzuk izango diren…
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Izan ere, Berhaz izango da herritar gehien jasoko duen gunea, herritarrei arrera zuzena
egiten dion gunea baita. Horregatik, segurtasun neurri guztiak bermatuta, zerbitzua
bermatu behar da; izan ere, telematikoki Udalarekin erlazionatzeko aukera ez duten
herritarren eskubidea ahalbideratu behar da.
Horretarako, adibidez, sistema mistoa ezarri daiteke: presentziala-telelana. Eta langileen
errotazio eta, gaur egun daukagun moduan, hitzorduen sistema mantendu daiteke,
horrela, aglomerazioak saihestuz. Horretaz gain, gune komunetan neurriak ezarri
daitezke eta barrera fisikoak jarri.
Arrisku teknikariak lagunez languneko azterketa egingo du. Hortik langune bakoitzean
egin beharreko egokitzapenak zehaztuko dira.
4. Administrazio epeak berrabiaraztea edo zabaltzea
463/2020 Errege Dekretuak epeen etetea eta geldiaraztea jaso zuen 3. Xedapen
Gehigarrian. Horrek suposatu izan du, zenbait tramite gelditu direla, batez ere,
hirugarrenekiko eragin kaltegarriak izan dituztenak edo hirugarren parte hartzea
suposatu izan dituztenak. Hala ere, barnera begirako lanarekin jarraitu da.
Alarma egoera altxatzean edo arinago horrela arautzen bada, administrazio epeak
berrabiarazi edo kontatzen hasiko dira.
Horretarako, kontuan izan behar da barnera begira jakinarazi beharko dela epeen
inguruan zein irizpide jarraitu behar den:
- Irekita egon diren epeak berrabiaraziko diren, zerotik zenbatzen hasiko diren edo
inoren interesak kaltetzen ez badira luzatuko diren (39/2020 Legearen 32. artikuluaren
arabera) zehaztu beharko da. Hartzen diren erabakien inguruan publizitatea eman
beharko da.
- Errekurtsoak jartzeko epeak zeintzuk diren zehaztu beharko dira (11/2020 Errege
Dekretuaren 8. Xedapen Gehigarriarekin bat) eta jakinarazpenekin batera igorri .
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- Jakinarazpen guztiak egin behar dira.
- Publikatu beharreko erabaki guztiak argitaratu beharko dira (BAOn, kontratugilearen
profilean…).

5. Diru-laguntzak: deialdiei ekitea eta COVID19 dela eta diru-laguntza berriak emateko
aukerak aztertzea
Alarma egoeraren bitartean, diruz laguntzeko izan diren zenbait ekintza ezin izan dira
burutu. Horregatik, 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 57.artikuluaren arabera, alarma
egoera adierazi zenean esleituta egon diren diru laguntzak aldatu daitezke ekintzak
egikaritzeko epeak, justifikatzeko epeak eta egiaztatzeko epeak luzatzeko. Horrelako
kasurik balego, Tokiko Gobernu Batzarrak justifikatu behako luke ezinezkoa litzatekeela
dagokion epean ekintzak egikaritzea, justifikatzea edo egiaztatzea eta deialdiak
aldatzeko erabakia hartu beharko du.
Interes publikoen, sozialen, ekonomikoen, humanitarioen edo bestelakoen ondoriozko
diru-laguntzen kasuan, interesdunak eskatu beharko luke Tokiko Gobernu Batzarrak
erabaki hori hartzea, salbu eta elkartearen funtzionamendu gastuak diruz laguntzen
direnean.
Bermeoko Udalean momentu honetan 2020ko diru-laguntzen deialdiak onartu eta
argitaratu gabe daude. Deialdi horiek egitean kontuan izan beharko dira COVID19aren
ondorioak ekintzen egikaritze epeak zein diru-laguntzen justifikazio eta egiaztapen epeak
zehazterakoan.
Komenigarriena diruz lagunduko diren elkarteen egoera ezagutzeko, eurekin kontaktuan
jartzea da.
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Horretaz gain, Udalak aurreikusi ditzake diru-laguntza lerro berriak etorriko den gizarte
krisia eta krisi ekonomikoa arintzeko. Horrela, Udalak bere eskumenen barruan dirulaguntza berriak eman ahalko ditu, beti ere ahalmen ekonomikoaren arabera eta
aurrekontu-egonkortasuna zalantzan jarri gabe.
6. Lizitazio publikoak guztiz berrabiaraztea
Nahiz eta legez lizitazio publikoak guztiz elektronikoak izan behar diren, erregela orokor
moduan alarma egoeran lizitazio publikoak etetea arautu zen. Bermeoko Udalak
justifikatutako kasu gutxi batzuetan aurrera egin du lizitazioarekin. Baina beste askotan
espedientea etenda gelditu da. Dena den, kasu guztietan barne izapideekin jarraitu da;
horregatik, 2020ko maiatzaren 6an 17/2020 Errege Lege Dekretuaren 8. Xedapen
gehigarriaren bitartez lizitazio publikoen epeen etetea altxatu da, eta ondorioz, hasita
egon diren lizitazioekin fase guztietan jarraitu ahal izango da (dagozkion argitalpenak
kontratugilearen

profilean

edo

Europako

Aldizkari

Ofizialean

argitaratuta;

errekerimenduak eginda…). eta lizitazio berriei ekin ahalko zaie.
Komenigarria da kontratu publikoei lehentasuna ematea, besteak beste, berraktibazio
ekonomikoari lagundu ahal izateko. Baina ezin da ahaztu Udalaren egoera ekonomikoa
ere makaldu daitekeela, eta horregatik, COVID19ren ondoriozko eragin ekonomikoak
kontuan izan beharko dira lizitazio berriak martxan jartzeko orduan edo hasitako
espedienteak bertan behera uzteko orduan. Hori dela eta, kontratazioko plangintza
eguneratu beharko da.
Bermeoko Udalak egoera honekin lotutako hainbat kontratazio emergentziazko
prozeduraren bitartez egin izan ditu, martxoaren 12ko 7/2020 Errege Lege Dekretuarekin
bat. Horiei dagokien publizitatea eman beharko zaie kontratugilearen profilean.
Ezinbestekoa da etorkizunean osasun emergentzia honi edo beste batzuei aurre egiteko
beharrizanak aurreikustea eta lizitazio arrunten bitartez egiteko espedienteak zabaltzea.
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7. Indarrean egon diren kontratu publikoak berrabiaraztea
8/2020 Errege Lege Dekretuaren 34. artikuluaren arabera, COVID19a dela eta zenbait
kontratu publiko (etengabe emateko zerbitzu edo hornidurak edo exekuzioa ezinezkoa
zuten kontratuak) osorik edo zati batez eten egin ziren. Batzuk ofizioz, beste batzuk
enpresen eskaeran ondorioz.
Udalak argitu behar du zein egoeratan dauzkan kontratuak, osorik edo zati batez etenda
badaude kontratuok eta noiz berrabiarazi daitezkeen deseskalatzearen faseak ikusita.
Kontratuaren etetea altxatzea alkatetza dekretuz egin beharko da eta kontratistari
jakinarazi beharko zaio osasun emergentzia dela eta baldintza edo neurri berezirik bete
behar duen. Gainera, neurri eta baldintza horiek betetzen direla konprobatu beharko da.
8. Etendako kontratuen kalte-ordainak zehaztea eta ordaintzea
Behin kontratuen etetea altxatuta kontratisten kalte-ordainen eskaerak jasoko dira.
Horretarako, argi izan behar da 8/2020 Errege Lege dekretuaren 34. artikuluan jasotzen
dena. Artikulu horrek dio kalte-ordain moduan ulertuko dira soilik hauexek:

1. Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal
que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del
contrato, durante el período de suspensión.
2. Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de
suspensión del contrato.
3. Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y
equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la
ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no
pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
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4. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y
vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén
vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
5. Los gastos salariales a los que en él se hace alusión incluirán los relativos a las
cotizaciones a la Seguridad Social que correspondieran.
6. En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los
correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte del contrato
suspendida.
Horretaz gain, maiatzaren 6ko 17/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. Azken Xedapenak
Kalte-ordainen inguruko argibideak arautu ditu.
Kontuan izan behar da Errege Lege Dekretuak indarrean dauden kontratuei buruz hitz
egiten duela eta kalte-ordainen eskaerekin batera aurkezten den dokumentazioa
ondoren egiaztatu daitekeela. Horregatik, Udalak, eta konkretuki, kontratuaren
arduradunak eta kontuhartzaileak eska ditzakete kalte-ordainaren gastu horiek
egiaztatzeko agiriak aurkeztea.
Kasu honetan, egokiena kalte-ordainen eskaerarako eredu bateratua egitea da eta
bertan eman beharreko informazioa eta erantsi beharreko agiriak zehaztea, lizitatzaileek
kalte-ordainik eskatzen badute, modu bateratuan jarduteko.
9. Langileak telelanarekin jarraitzea
8/2020 Errege Lege Dekretuak lehenengo eta 15/2020 Errege Lege Dekretuak ondoren
telelana lehenestea arautu dute, hain zuzen ere, azken errege lege dekretu hau
indarrean sartu eta beste bi hilabeteko epean; hau da, ekainaren 21era arte, behintzat.
Bermeoko Udalak alarma egoera adierazi zenetik telelanari lehentasuna eman dio; ezin
da ahaztu, alarma egoera honetaz gain, telelana Udalak onartuta duen aukera dela, bere
auto-antolaketarako ahalmenaren barruan.
Egoera honetan, eta langileen arteko distantzia bermatzeko edo lantokian pertsona asko
egotea ekiditeko, telelana eta lana distantzian egitea lehenetsi behar dira.
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Deseskalatzearen prozesuan eta normaltasunera iristean argi izateko, Udalak protokolo
bat landu beharko du telelanaren bitartez edo distantzian lan egiteko lanpostuak
zehaztuz, beti ere, zerbitzuaren funtzionamendu egokia bermatuta eta segurtasuna eta
datu pertsonalak bermatuta. Aukera legoke, beharrezko kasuetan sistema misto bat
ezartzeko, telelana eta lan presentziala jasotzen duena.
Langileria sailak eta arrisku sailak egikaritu behar duten protokolo horretan, sail
bakoitzeko sailburu tekniko eta politikoek eta ordezkaritza sindikalak parte hartu beharko
dute.
10. Langileak lanera itzultzea modu presentzialean
Nahiz eta Bermeoko Udaleko, erakunde autonomoetako eta sozietate publikoko langile
asko telelanaren bitartez lan egiten egon, ezinbestekoa da sailaren funtzionamendua
telelanaren bitartez baloratzea eta telelanaren edo distantzian lan egin ezin dutenen
langileen egoera aztertzea.
Hurrengo lanpostuak bereiz ditzakegu (873 eta 909 Alkatetza Dekretuekin bat):
- Telelana egin dezaketen oinarrizko lanpostuak
- Telelana egin dezaketen oinarrizkoak ez diren lanpostuak
- Telelana egin ezin duten oinarrizko lanpostuak
- Telelana egin ezin duten oinarrizkoak ez diren lanpostuak
- Nahiz eta telelana egin batzuetan presentzialki lan egin behar dutenak
Langileen laneratzeko proposamen bat aurkeztuko da deseskalatzeko faseetan
oinarrituta eta ezarritako unean uneko neurriak aintzat hartuz, eguneratuz joango da
proposamen hori.
Presentzialki lan egiteko erabakiak hartu orduko eta langileak laneraraztea orduko, lan
arriskuei buruzko ebaluaketa egin behar da eta zehaztu zein exekutatu behar dira
neurriak langileen segurtasuna eta osasuna erabat babesteko. Gainera, postu
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bakoitzarekiko arriskua ikusita, babes indibidualeko neurri egokiak eta proportzionalak
ezarri beharko dira.
Horretarako, lan arriskuen teknikariak dagozkion neurriak proposatu beharko ditu, beti
ere, Osasun Ministeriok eta gainerako agintariek emandako irizpideekin bat. 2
Azken finean, giza baliabideen inguruan alarma egoeran hartutako neurriekin egin zen
bezala, beharrezkoa izango da lanpostuak aztertzea hurrengoen arabera: eman
beharreko zerbitzuen arabera, funtzioen arabera, zerbitzuak erarik onenean emateko
daukaten eraginaren arabera eta herritarrengan daukaten eraginaren arabera.
Izan ere, 3. Ekintzan komentatu den moduan, arreta zuzeneko lanpostuen kasuan,
adibidez, langileren bat presentzialki jardun beharko du, behintzat zerbitzu minimoetan,
eta kasu horretan gutxieneko neurriez gain, hitzorduan ezartzea, gune komunetan
neurriak ezartzea, eta barrera fisikoak jartzea komenigarri ikusten da.
Kasu horietan, orain arte moduan, ezinbestekoa da herritarrei bide telematikoak
erabiltzeko deia egitea.
Langileak laneratu ahala ezinbestekoa da udal eraikinetatik ateratako espedienteak
itzultzeko agindua ematea eta espedienteak egoera onean eta osorik daudela
konprobatzea.
Gainera, martxoaren 13ko 761/2020 Alkatetza Dekretuz COVID-19 ondorioz lana eta
familia bateragarri egiteko neurriak onartu ziren. Dekretu horretan zehaztu zen

2

Eredutzat dago Osasun Ministeriok argitaratutako «Guía de buenas prácticas en los centros de

trabajo» eta «Instrucción de la Secretaría General de Función Pública sobre medidas y líneas de
actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al COVID-19 de cara a la
reincorporación presencial del personal».
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“Koronavirus-aren (COVID-19) ondorioz sortutako kontziliazio-arazoei aurre egiteko eta
egoera horrek dirauen bitartean” egongo zirela indarrean. Horregatik, zehaztu beharko
da indarraldi hori noiz bukatzen den edo luzatuko den.
11. Berresleipena eta funtzio berriak ematea enplegatu publikoei
11/2020 Errege Lege Dekretuak 18. Xedapen Gehigarrian aurreikusi du enplegatu
publikoek jatorrizko administrazioan edo beste batean parte hartzeko eskaera egin
lezaketela, COVID19a dela eta errefortzua behar izan duten guneetan. Kasu horietan
jatorrizko lanpostuaren ordainsariak jasoko dituzte, bere egoera administratiboan ezta
kontratuan aldaketarik izan barik.
Aukera hori alarma egoera irauten duen bitarterako aurreikusten da. Baina, Udalaren
auto-organizaziorako ahalmenen barruan, langilearen adostasuna badago eta
nagusiaren oniritzia badauka, ulertzen da jarraitasuna izan dezakeela behin alarma
egoera altxatuta ere; beti ere, alarma egoerak sortutako egoerei aurre egiteko bada.
12. Hautaketa prozesuak berrabiaraztea eta hastea
Udalak hasita (idazkaritzako AOT lanpostua) edo hastear (kamio gidariak, peoiak…)
dauzkan hautaketa prozesuetan, aztertu behar da zein egoeratan dauden eta zenbait
hautagaiek parte hartzeko aurreikuspena dagoen, beharrezko segurtasun eta osasun
neurriak hartu ahal badira edo ez zehazteko. Kasu batzuetan, hautagai asko badaude eta
distantziak bermatzea ez denean posible izango, prozesuak atzeratu edo eten beharko
dira. Posible den kasuetan beste aukera bide telematikoen bitartez azterketak egitea da,
baina horretarako beharrezko neurriak hartu beharko dira; batik bat, presentzialki egingo
balira bete beharreko bermeak eta baldintzak betetzeko.
Lan eskaintza publikoan sartutako lanpostuen kasuan kontuan izan behar da 3 urteko
epean exekutatu daitezkeela.
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Horretaz gain, kontuan izan behar da Bermeoko Udalak COVID19aren ondorioz
etorkizunean beharrizan bereziak izan ditzakeela. Adibidez, garbitasunean, desinfekzio
lanetan, gizarte zerbitzuetan… Horiei aurre egiteko, baliabide propioekin nahikoa ez
bada, aldi baterako programen bitartez kontratazioak egiteko aukera legoke.
13. Ekintza kulturalak, kirol ekintzat eta gainerakoak antolatzea, atzeratzea edo bertan
behera uztea
Bermeoko Udalak ekintza kultural, kirol ekintza eta aisialdiko bestelako ekintza
(Jazzber…) ugari antolatzen edo babesten ditu. Gainera, garai honetan hainbat jai egun
ere daude (San Juan, San Pedro, Madalenak, Andra Mariak…).
Udalak egutegia berrikusi beharko du eta aztertu COVID19ak izan ahal duen eragina
aurreikusitako ekintza eta jai egun horietan. Erabaki beharko du ekintza eta jai egunak
mantentzea (beharrezko segurtasun neurriak bermatuta), atzeratzea edo bertan behera
uztea.
14. Funtzionamendu eta prozedura elektronikoen balorazioa egitea
COVID19ren ondorioz, 2020ko urriaren 2tik derrigorrezkoa izango den betebeharraren
exekuzioa aurreratu da eta telelanaren bitartez %100ean elektronikoki lan egiten gaude.
Izan ere, prozedura elektronikoetan aurrerapauso asko emanda izateagatik eta baliabide
teknikoak prest izateagatik, lortu da garai honetan telelanaren bitartez lan egitea eta
udalaren funtzionamendua bermatzea.
Horregatik, momentu egokia da martxan izan den eta momentu honetan areagotu den eadministrazioaren diagnostiko orokorra egiteko eta e-administrazioaren inguruan izan
den aurreikuspena egokitzeko. Langile askok eta askok izan duten esperientzia
aprobetxatu dezakegu, eta egoera honetan izandako ahultasun, mehatxu, indargune eta
aukerak jasota beharrezko hobekuntzak egin ditzakegu (automatizazioak, bikoizketak
kendu…).
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Bizitzen ari garen egoerak erakutsi du, bai teknikoki, bai pertsonalki prestatuta egon
garela administrazio elektronikoari heltzeko, elektronikoki funtzionatzeko eta aldaketei
aurre egiteko. Eta are gehiago, herritar asko eta asko konturatu da elektronikoki
komunikatzeak ematen dituen aukera eta onurak zein diren. Eta hori guztiagatik, bai ad

intra, bai ad extra aukera horiek aprobetxatu behar ditugu.
15. Saio telematikoen funtzionamendua
Toki Erakundeen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 46. artikuluan 3. atala sartu
da, bizi dugun moduko salbuespeneko egoeretan saio telematikoak egin ahal izateko.
Behin alarma egoera altxatuta osasun agintariek gizartearen distantzia bermatzeko
neurriak hartzea eskatzen badute, behintzat, mantendu ahal dira saio telematikoak. Beti
ere, alkatetzak horrela justifikatuta eta presentzialki parte hartzeak osasunean arriskua
suposatu ahal badu.
Zentzu berean interpretatu beharko genuke Informazio Batzorde, Tokiko Gobernu Batzar,
kontratazio mahai, Zuzendaritza Batzorde, Batzorde Artezkari, Administrazio Kontseilu,
Batzar Nagusi, koordinazio bileren kasuan. Izan ere, Bermeoko Udalak badauka
baliabide teknikoa batzar eta bilera horiek telematikoki modu seguruan egiteko.
16. Datu pertsonalak babestea
Alarma egoera honetan eta osasun emergentziari aurre egiteko, Udalean zenbait datu
pertsonal erabili izan dira. Adibidez, nagusien zerrendak, boluntarioen zerrendak… Datu
pertsonalen araudiak baimentzen du datu horiek erabiltzea pertsonen bizitzako interesak
babesteko, osasun arloko interes orokorra bermatzeko edo lan arloko betebeharrak
betetzeko. Baina ezin da ahaztu datu horiekin Datu Pertsonaren Araudi Orokorrak eta
Datu pertsonalen eta Eskubide Digitalen Lege Organikoak ezarritako printzipioak
errespetatu behar dituela, eta konkretuki: gutxieneko datuak bakarrik jasotzea,

17
Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.
Kodea:
07E40004242E00J8M0C7T0F7C8

Sinadurea eta datea
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE-BERMEOKO ALKATEA - 08/05/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 08/05/2020
15:25:10

EXPEDIENTE ::
2020IDA_DEK0575

Datea: 07/05/2020
Lekua: Bermeon
Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia

01/2020
helburuekin bat etortzea datuok eta datuak beharrezko denboran bakarrik
kontserbatzea.
Udalaren ekintzen erregistroan, erregistro berria jaso behar da datu pertsonalak
jasotzen dituen ekintza berri bakoitzeko. Adibidez, nagusiei arreta berezia egiteko
erregistroa edo egoera honen ondorioz sortutako boluntarioen erregistroa.
17. Epe prozesalak eta epaitegiko ekintzak berrabiaraztea
463/2020 Errege Dekretuak epe prozesalak, jurisdikzio guztietan, eten zituen alarma
egoera irauten zuen bitartean. Dena den, epe batzuk berrabiarazi dira apirilaren 28ko
16/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluarekin bat (kautelazko neurriak, sartzeko
baimenak, lan arloko premiazko epaiketak…).
Alarma egoera altxatzen delako edo deseskalatzearean faseetan horrela zehazten
delako, epe prozesalak berrabiaraziko dira. Epaitegietan dauzkagun espedienteen epeak
berrabiaraziko dira eta Udalak ekintza judizialak egikaritu nahi baditu aukera izango du.
Hala ere, gaur egun ere Udalak idatzi, erantzun, espediente edo salaketak aurkeztu ahal
ditu epaitegietan nahiz eta epeak ez hasi zenbatzen.
Horretaz gain, kontuan izan behar da behin alarma egoera altxatuta administrazio
errekurtsoak ez ezik, salaketa judizialak ere handitu daitezkeela. Batez ere, langileria
arloan eta kontratazio arloan. Ildo horretatik, aintzat izan behar da Justizia
Administrazioan jada aurreikusten dela ekintza plan bat onartzea, besteak beste, lan
arloan eta auzi-administrazioen arloan suertatuko diren salaketa guztiei aurre egiteko.
Horrela jasotzen da 11/2020 Errege Lege dekretuaren 19. Xedapen gehigarrian.
18. Tributu arloko epeak eta berrabiaraztea
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Bermeoko Udalak 11/2020 Errege Dekretuan oinarrituta, tributu arloko epeak atzeratu,
eten edo itzulketa proportzionalak egingo dituela erabaki du. Gainera, tributuak
ordaintzeko egutegi eguneratua onartu du.
Baina, horretaz

gain, bestelako tasen ordainketaren inguruan zein neurri hartu

daitezkeen aztertu nahi du (terrazen tasetan, sastar batze tasetan…).
Hartutako erabakiak exekutatu behar dira, eta adibidez, eman ez diren zerbitzuen
ondorioz edo erabili ez diren jabari publikoen ondorioz, itzuli beharreko prezio publiko
edo tasen zenbatekoak finkatu eta itzuli beharko dira.

19. Aurrekontuan egokitzapenak egitea
2020ko aurrekontua onartu zenean, ezin izan zen aurreikusi COVID19ak izan eta izango
duen eragin ekonomikoa. Horregatik, aurrekontuan dagozkion egokitzapenak egin
beharko dira. Izan ere, aurrekontuan egokitzapenak egitean kontuan izan behar da
aurreikusita egon ez diren gastuak, aurreikusita egon diren eta egin ezin izan diren
gastuak eta sarreretan izango den beherapena.
Horretaz gain, Bizkaiko Foru Aldundiarekin koordinatuta dagokion informazioa eman
beharko zaio administrazio orokorrari.
8/2020 Errege Lege Dekretuaren 3. artikuluaren arabera, udalen superabitaren zati bat
COVID19aren eragin sozialei bideratzea ezarri da. Gure kasuan, Bizkaiko Foru Aldundiak
ezarritako instrukzioekin bat egin beharko da.
20. Gardentasuna eta informazioa jasotzea
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Gardentasunaren ikuspuntutik betebeharrak bete direla konprobatu behar da, publizitate
aktiboaren ikuspuntutik (ofizioz egiten dena) eta publizitate pasiboaren ikuspuntutik
(eskaera baten ondorioz eman behar dena.
Publizitate aktiboa dela eta, Gardentasun eta Gobernu Onaren Legearen 6-8 artikuluak
betetzen jarraitu dela konprobatu behar da.
Horretaz gain, interesgarria da alarma egoeraren bitartean Udalak hartu dituen neurri
eta erabakien hedapena egitea, eta hedapen hori egiteko komunikazio sistema egokiak
ezartzea. Ahaztu barik erabaki horien artean, aurretik komentatutako emergentziazko
kontratuak ere jaso behar dira.
Publizitate pasiboa dela eta, alarma egoeraren aurretik, bitartean edo ondoren
informazio eskaerak egon dira eta horiek izapidetu behar dira.

21. Hartutako erabakiak bertan behera uztea edo egoera berriaren publizitate ematea
Aurretik komentatutako gaiez gain, Udalak zenbait erabaki hartu ditu alarma egoerak
irauten duen bitartean indarra izateko. Adibidez, jabari publikoa erabiltzeko baimenak
bertan behera uztea, ehorzketetan aforoak ezartzea, kanposantuko erabilera mugatzea,
ezkontzak ez egitea, azokatxoa bertan behar uztea edo udal azokan neurri bereziak
hartzea.
Alarma egoera altxatzeagatik edo deseskalatzean baimentzeagatik erabaki horiek bertan
behera utzi edo moldatu beharko dira. Kasu horietan, erabaki berriak hartu beharko dira
edo egoera berriari buruzko publizitatea ematearekin nahikoa izango da, jatorrizko
erabakietan indarraldia argi badago.
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01/2020
Horretarako, Udalean hartutako erabaki guztiak aztertu beharko dira eta bakoitzaren
edukiaren arabera eta alarma egoeraren deseskalatzeak ahalbideratzearen arabera,
erabaki berriak hartu edo egoera berriaren publizitatea eman.
22. Egoeraren balorazio orokorra egitea eta hobekuntza plana diseinatu eta exekutatzea
Ezinbestekoa da normaltasun berrira heltzean bizi izan dugun egoeraren ondorioz
udalaren kudeaketaren balorazio orokorra egitea eta ahultasunak, mehatxuak, aukerak
eta indarguneak zehaztuz hobekuntza plana diseinatzea.
Hobekuntza plan horretatik ondorioztatzen dena exekutatu beharko da aurreikusi
daitezkeen protokolo eta ekintzak egikarituz, etorkizunean antzeko egoerarik suertatuko
balitzateke modu antolatuan jarduteko eta emaitza egokiak lortzeko. Izan ere, Bermeoko
Udalaren kudeaketa plangintza, antolakuntza eta hobekuntza jarraituan oinarritu behar
da. Eta horretarako nahitaezkoa da orain ezustean hartu gaituen egoera honen ondorioz
Udalaren jarduera aurreikusi, aztertu eta hobetzea.
Proposatutako 22 egiteko horiei gehitu behar zaizkie I. eranskinean jasotako fase
bakoitzeko ekintza konkretuak. Horiek guztiak kontuan izanik, ezinbestekoa da Bermeoko
Udalak kontingentzia plana onartzea eta barnera begira zabalkundea egitea.
Kontuan izan behar da Udala dela herritarrekiko hurbiltasun gehien duen administrazioa.
Eta horregatik, informazio eskaera, babes eskaerak eta irtenbideak Udalera eskatuko
direla (nahiz eta batzuetan Udalak eskumenik ez izan).
Sarritan, egoera aldakorren ondorioz udal zerbitzuek zein langileek datozen egoera
aldakorretara moldatzeko gaitasuna erakutsi beharko dute. Hori horrela, ezinbestekoa
da udal mailan arlo teknikoak eta politikoak jakitea etorkizunean esku artean izango
diren gaiak zeintzuk izango diren eta zeri buruzko erabakiak hartu beharko diren.
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01/2020

Oh. Argi izan behar da kontingentzia plan hau ez dela loteslea ezta zehatza, osasun
egoeraren arabera eta emango diren instrukzio eta arauen arabera aldakorra den
heinean. Hartzen diren erabaki guztiak Osasun Ministerioak edo eskumena duen
agintariek emandako agindu eta irizpideen arabera hartu beharko direla. Beti ere,
herritarren eta langileen osasun eta segurtasuna lehenetsita.
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3 fasea

2 fasea

1 fasea

0 fasea

UZTAILAK 1

EKAINAK 8 - EKAINAK 21

MAIATZAK 25 - EKAINAK 7

MAIATZAK 11 - MAIATZAK 24

MAIATZAK 4 – MAIATZAK 10

Kronograma3

Normaltasun berria

Kronograma hau ez da loteslea. Aurrerapausoak eman ahala eta osasun agintariek emandako instrukzioen arabera egokituko da

Ekintzak faseka

3

01/2020
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ARLOA

LANA

OSTALARIAK,
JATETXEAK ETA
KAFETEGIAK

PERTSONALA

01/2020

Prokoloa onartu eta zabalkundea egin.

Telelana lehenetsi eta sailen funtzionamendua aztertu
laneratu beharrekoak zehaztu.

Langileria laneraratzeko neurriak zehaztu.

Udaltzaingoa

Langileria

Langileria eta Arrisku

Arrisku

ARDURADUNA

Neurriak hartu direla kontrolatu.

Arrisku

Agiria prestatu jende aglomerazioak egon daitezkeen
Udaltzaingoa /
lekuak identifikatuz eta neurriak proposatuz (rompeolas,
Komunikazioa
tala, kanpak, Aritxatxu).

Laneraratzean sarrera eta irteeretan aglomerazioak ez
egoteko neurriak proposatu.

AZPIEKINTZA

Deseskalatzea 0 FASEA (05/04 – 05/10)
EKINTZA
Lantokietan sartu eta irtetean mailaketa.

Hala egin daitekeen enpresa eta
lanpostuetan, telelana lehenetsi.

Jatetxeak eta kafetegiak zabaltzea, baina
eramatekoa eskura emanda. Lokalean ez da
kontsumituko.

Mugikortasun eskaeraren beharrezko
kudeaketa (puntako orduaren malgutasuna
eta abar) jende pilaketak saihesteko. Garraio
publikoan eta etxetik kanpoko edozein
jardueretan maskara eramateko gomendio
handia.
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KOMERTZIO TXIKIAK
ETA ZERBITZUEN
EKINTZAK

Jende pilaketak egon daitezkeen inguruetan
(tren, autobus geltokiak, metro eta autobus
geralekuak, aireportuak, portuak eta abar)
mezu eta kartelak indartzea segurtasun
tartea, garbitasun neurriak eta abar
gogoratuta.

Lokalak eta establezimenduak zabaltzea,
aurretiko hitzorduarekin bezeroen banakako
arretarako.
Lokal hauek erakusmahaia, manpara edo
posible ez balitz, ahalik eta banakako babes
handiena bermatu beharko du.
65 urtetik gorako pertsonei arreta
lehenesteko ordutegia ezarriko da
Zerbitzu profesionalak bezeroa ukitzea
dakarrenean, derrigorrez erabili beharko dira
segurtasun neurriak, hala nola, maskara edo
eskularruak.

Maskarak lortu.

Behargintzak informazioaren zabalkundea.

Autobus geltoki 2, tren geltokia eta panelatan kartelak
jarri.

Informazioa emateko agiria prestatu.

Behargintzako enplegu
planekoak

Alkatetza

Behargintza

Lan taldea / Erosketak/
Zerbitzuak

Udaltzaingoa

01/2020

Maskarak banatu eta gomendioen agiria banatu.
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Garraio publikoan maiztasunak pixkanaka
handitzea, batez ere puntako orduetan.
Mugikortasun indartuko planak prestatzea,

Artxiboak zabaltzea.

Profesional eta federatuen banakako
entrenamenduak. Liga profesionalen
oinarrizko entrenamendua. Kontakturik
gabeko kirol-jarduna.

Kontakturik gabeko kirol-jarduna (txirrinduan
ibiltzea, korrika egitea, patinatzea, surfa,
PROFESIONALA EZ DEN
etab.), bakarka eta babes egokiarekin egiten
KIROLA
bada (distantzia, uretakoak ez diren
kiroletako maskara, ahal denean, etab.).

KIROL PROFESIONALA
ETA FEDERATUA

EKINTZA KULTURALAK
ETA AISIALDIKOAK

HIRI BARRUKO ETA
HIRIEN ARTEKO
MUGIKORTASUNA

Kirol eraikinak zarratuta egongo dira.

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Zerbitzuak

Kirol Patronatua

Udaltzaingoa

01/2020

Kirol eraikin itxiak zarratuta egongo dira. Skate pista eta
frontoi irekiak zabaldu aforoekin, beti ere, profesional
eta federatuentzat.

Artxiboko zerbitzua telematikoki jarraituko du
(premiazko kasuak izan ezik)

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Zerbitzuak

Artxiboa

Udaltzaingoa

Kirol taldeekin harremanetan jarri jarraibideak azaltzeko. Kirol Patronatua

Hondartza zarratu segurtasun eta osasun neurriak ezin
baitira bermatu.

Alkatetza

Udaltzaingoa / Herri
Babesa

Jai egunekin zer egingo den argitu.
Maskarillak erabiltzearen betebeharra kontrolatu eta
maskarillak banatu erabiltzaileen artean
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Familiako, autokontsumoko, udaleko
baratzeak zaintzea, betiere bizitokiaren
udalerri berean badaude edo berorren
alboan, eta garbitasun edo gizarte- urruntze
neurri egokiak hartzen badira.

Lanbide heziketak eta musika eskolak online ikastaroekin Lanbide Heziketa
jarraitu.
Musika eskola

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

GOUP

01/2020

NEKAZARITZA

On line edo urruneko hezkuntza bultzatuko
da.

Lanean daude.

Udaltzaingoa

eskariaren kudeaketa barne. Lekuaren
banaketan arreta berezia jarriko da
desgaitasunen bat duten pertsonentzako
lekuak prestatzean.

HEZKUNTA ETA
UNIBERTSITATEAK

Bereziki kalteberak diren taldeak babesteko
duten garrantzia ikusita, gizarte langileen
laneratzea osatzea.

Baldintzak betetzen direla kontrolatu.

Bermibus zerbitzua dela eta, enpresarekin harremanetan
Zerbitzuak
jarri.

GIZARTE ZERBITZUAK

Araututa dauden salbuespenez gain, ez da
jarduerarik baimentzen.

Udaltzaingoa

HOTEL ETA OSTATU
TURISTIKOAK
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ARLOA

Jardueretan behar diren laneko arriskuen prebentzioko
eskakizunak aztertzea, COVID- 19ari egokituta.

EKINTZA

01/2020

Arrisku Saila

ARDURADUNA

0 fasean proposatutako pebentzio neurriak hartu eta
hartutakoak betetzen direla kontrolatu.

Idazkaritza

AZPIEKINTZAK

Deseskalatzea 1. FASEA (05/11 – 05/24)

LANA

Kanposantuko neurrien dekretua egin.

Zerbitzuak

Edukieraren 1/3eko muga.

Kanposantua zabaldu 1/3ko aforoarekin.

ERLIJIO GURTZAKO
LEKUAK

Zerbitzuak

GOUP

Lanbide heziketa, musika eskola, hizkuntza eskolan
desinfekzio lanak egin eta zabaldu.

Langileria

GIZARTE ZERBITZUAK

Eskolako atezaina laneratu.

Gizarte-zerbitzuak pixkanaka berraktibatzea, egoera
ahulenean dauden kolektiboei lehentasunezko arreta
emanez, ezarritako osasun-gomendioen arabera.
Horien artean, eta ezgaitasuna duten pertsonei arreta
Etenda dauden zerbitzuak berrabiarazi.
emateko, arreta goiztiarreko terapiak, okupaziokoak,
errehabilitaziokoak eta psikosozialak.
Etxez etxeko arreta eta jarraipen jarraitua egoitzetan bizi
ez diren pertsona nagusientzat.

HEZKUNTZA,
UNIBERTSITATEAK

Hezkuntza zentroak zabalduko dira desinfektatzeko,
egokitzeko eta irakasle eta langile laguntzaileen
administrazio lanetarako eta prestaketa lanetarako.
Unibertsitateak zabaltzea desinfektatzeko, egokitzeko
eta administrazio eta ikerketa kudeaketarako.
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Langileek telelanarekin jarritu (salbu eta lan
administratiboa egiteko bertaratu behar direnenan).

01/2020

Zerbitzuak

Udaltzaingoa

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Ingurumen teknikaria

Udaltzaingoa

Enplegu planekoak

Terrazen aforoak argitu.

Maskarak banatu eta gomendioen agiria banatu.

Dagokion udalak horrela proposatzen duenean, kanpoko
azokek/ salmenta ez sedentarioek (azokatxoak) euren
jarduna berriz hasi ahal izango dute kaleetan, postuen
arteko urruntze baldintzekin eta azoka mugikorra
mugatuta, segurtasun indarrek edukiera ondo kontrolatu Azokatxoa momentuz ez da zabalduko.
ahal izateko Ohiko postuak %25ean mugatzea hasieran
edo azalera handitzea postuen arteko eta oinezkoen
arteko segurtasun-tarteak mantentzen direla
bermatzeko.
TXIKIZKAKO
MERKATARITZA ETA
ZERBITZUAK EMATEKO Zentro edo parke komertzial izaerarik ez duten lokal eta
JARDUERAK
establezimendu komertzialak orokorrean zabaltzea.
Zentro komertzialetan dauden eta alarma egoeran
zabalik egotea baimendu zaien establezimenduen
jardunik ez du aldatzen honek. Edukiera %30ean
Baldintzak betetzen direla kontrolatu
mugatuta.Bezeroen artean gutxienezko 2 metroko tartea
bermatuko da.. Hau ez denean posible, bezero bakar bat
egotea baimenduko da. 65 urtetik gorako pertsonei
arreta lehenesteko ordutegia ezarriko da.

OSTALARITZA,
JATETXEAK ETA
KAFETEGIAK

Terrazak zabaltzea: aurreko urteetan udalaren lizentziak
baimendutako mahaien %30era mugatuko da urruntze
tarteak bermatuta. Mahai gehiago jar daiteke udalak
leku gehiago izatea baimentzen badu, mahaiak/ azalera
proportzioa %30ean errespetatuta eta bide publikoko
zati horretan oinezkoentzako lekua proportzionalki
handituta.
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Liburutegiak (maileguak eta irakurketa, edukiera
murrizketarekin).

Komunak diren guneak erabili barik zabaltzea eta
HOTELAK ETA OSTATU murrizketekin, esaterako sukaldaritzan, beste jarduera
TURISTIKOAK
batzuen artean, desinfekzioa eta osasun eta garbiketa
arauak indartzea.

KULTURA ETA AISIALDI
JARDUERAK

01/2020

Arkitektoa/Udaltzainburua

Errenta /
Kontuhartzailetza /
Idazkaritza
Udaltzaingoa /
Behargintza

Terrazak handitzeko aukera aztertu.

Neurriak betetzen direla kontrolatu hotel, piso turistiko
eta agroturismoei informazioa eman faseka.

Udaltzaingoa

Terrazen tasaren ordenantza fiskala aldatzeko
espedientea hasteko aukera aztertzea.

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Langileria

Herritarreko sailak
(Kultura, gazteria, kirol…)

Arrisku

Liburutegia zabaltzeko baldintzak finkatu (ordutegia…) eta
Liburutegia
liburutegia zabaltzeko aukerak aztertu.

Liburutegia eta artxiboa zabaltzeko segurtasun neurriak
finkatu.

30 lagun baino gutxiagoko kultur ekitaldiak eta
ikuskizunak leku itxietan (1/3ko edukierarekin) 200 lagun Kulturak eta gainerako aisialdiko ekintzak egingo diren
edo ez aztertu, agenda ikusiz.
baino gutxiagoko kultur ekitaldiak eta ikuskizunak aire
zabalean (beti ere jesarrita eta beharrezko tartea
mantenduta).
Langileak laneratu.

Kirol Patronatua

Ireki daitezkeen kirol eraikinak aztertu (banakako jarduera
eta aldagelak erabili gabe). Gimnasioa, igerilekuak…ez dira Kirol Patronatua
irekiko.

Errendimendu handiko zentroak zabaltzea higiene- eta
KIROL PROFESIONALA
Udalaren jabetzako "centro de alto rendimientorik"
babes-neurri indartuekin, eta, ahal bada, txandatan. ErdiETA FEDERATUA
badago argitu eta hala bada zabaldu.
mailako entrenamendua liga profesionaletan.
Jenderik gabeko aire zabaleko kirol-instalazioak
PROFESIONALA EZ DEN (kontakturik ez duten kirolak egiteko baino ez,
KIROLA
atletismoa, tenisa). Kontaktu fisikorik edo aldagelarik
behar ez duten kirol-zentroetan hitzordua eskatuta
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egiten diren banakako kirol-jarduerak.

Baldintzak betetzen dituzten kirol instalakuntzak badaude
aztertu eta hala badagokio zabaldu.

01/2020

Kirol Patronatua

Kultur edo aisialdiko ekintzak egin daitezkeen aztertu,
agendarekin bat.

Idazkaritza

Museoak (bisitak baino ez, kultur jarduerarik ez),
edukieraren 1/3an, aretoetan pilaketen kontrako
kontrolarekin.

Ondare publikoan ekintza egiteagatik baimenak eman
(baldintzak ezarriz).
Produkzio audiobisualak eta grabaketak egiteagatik
baimenak eman (baldintzekin).

Zerbitzuak

Senide kopuru mugatu batentzako beilatokiak, distantzia
Dekretua egin informazioa emanez (belatokiekin bat).
fisikoko eta segurtasuneko protokoloekin.

Pertsona kopuru mugatua duten taldeentzako turismo
aktiboa eta naturakoa.

Bermibusa martxan jartzeko azterketa egin.

Udaltzaingoa

PERTSONALA

Hiri-inguruneetako eta hiriarteko garraio publikoa,
zerbitzu-eskaintzaren % 80-100eko mailan. Bidaiarien
eskaria kudeatzeko neurriak.
Erreferentziazko okupazio-faktore bat ezarriko da.

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Alkatetza

Turismo Saila

Sail arduraduna

Herritarreko sailak
(Kultura, gazteria, kirol…)

HIRIKO ETA HIRIINGURUKO
MUGIKORTASUNA

Neurriak ezarri behar badira aztertu.

Udaltzaingoa

KULTURA ETA AISIALDI
JARDUERAK

NEKAZARITZA

Murrizketak zituzten nekazaritzako elikagaien eta
arrantza sektoreko jarduerak zabaltzea.(*) Nekazaritza
eta abeltzaintzako merkataritza- jarduerak txikizkako
merkataritza-arauen arabera arautuko dira
(ontziratutako ardoa, animalia biziak). Hurbileko
merkatuak txikizkako merkataritzaren atalean arautzen
dira.

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Udaltzaingoa

PERTSONALA

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Arintze neurriak garatzean, talde kalteberen guztiak
berariaz babesteko neurriak ezartzea.
Talde txikietan harreman soziala, kalteberak ez diren
pertsonek ezta aurretiko patologiarik ez dutenek.
Ibilgailu pribatuen okupazioa mugatzea, etxe berean bizi
diren pertsonen kasuan izan ezik. Hauek elkarrekin joan
ahal izango dira.
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ARLOA

PERTSONALA

Deseskalatzea 2. FASEA (05/25 – 06/07)

01/2020

ARDURADUNA

Idazkaritza

Udaltzaingoa
Ezkontzak baimentzen hasi (baldintzak ezarrita).

Idazkaritza

EKINTZA
AZPIEKINTZA
Talde zabalagoetan harreman soziala, kalteberak ez
diren pertsonek ezta aurretiko patologiarik ez
Neurriak betetzen direla kontrolatu.
dutenek.
Ezkontzak jende kopuru mugatuarekin.

Belatokien dekretu bateratua egin.

Zerbitzuak

Zerbitzuak

Senide kopuru ez hain mugatua duten beilak,
distantzia fisikoko eta segurtasuneko
protokoloekin.

Malgutzeko aukerarik ez duten eta gurasoek aurrez
aurreko lana egin behar dutela ziurtatzen duten
familientzako 6 urtera arteko haur hezkuntza
Haurreskolan, hala badagokio, garbitasun bereziak egin
zabalduko da.
eta zabaldu.
Betiere edukiera mugekin. Amaierako
ikasturteetako ikasleentzat borondatez (DBHko 4.
maila, 2. maila batxilerra, erdi-mailako eta goiHEZKUNTZA,
mailako LHko 2. maila eta erregimen bereziko
UNIBERTSITATEAK irakaskuntzen azken urtea) 15 ikasletik gorako
taldeak % 50ean banatuta hasiko dira, txandaka
edo erdi-talde paraleloetan Hezkuntza bereziko
zentroak zabaldu ahalko dira eta ikasleak
Eskolaurre garbitu.
bertaratzea borondatezkoa izango da. USE
Ikastetxeek aurretik aipatu ez diren ikasleentzat
hezkuntza indartzeko programak prestatuko
dituzte.
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KULTURA ETA
AISIALDI
JARDUERAK

KIROL
PROFESIONALA
ETA FEDERATUA

Zinemak, antzokiak, auditorioak eta antzeko
guneak (aurrez esleitutako besaulkiarekin), 1/3ko
edukiera-mugarekin. Erakusketa-aretoak, hitzaldiaretoak eta erabilera anitzeko aretoak 1/3
edukiera, jende pilaketen kontrolarekin
50 lagun baino gutxiagoko kultur ekitaldiak eta
ikuskizunak leku itxietan (1/3ko edukierarekin).
400 lagun baino gutxiagoko kultur ekitaldiak eta
ikuskizunak aire zabalean (beti ere jesarrita
direnean eta beharrezko tartea mantenduta).

Liga ez-profesional federatuetako oinarrizko
entrenamendua. Entrenamendu osoa liga
profesionaletan. Txapelketa profesionalak berriz
hastea ateak itxita edo edukiera mugatuta dauden
partiduekin, eta horiek erretrasmititu daitezke.

Edukiera mugatua duten aire zabaleko kirolikuskizunak eta -jarduerak, fase honetako kulturaPROFESIONALA EZ eta aisialdi-jardueren antzeko baldintzetan.
DEN KIROLA
Jenderik gabeko espazio itxietako kirol-instalazioak
(kontakturik ez duten edo kutsatzeko arrisku txikia
duten kirolak egiteko bakarrik).

Zinea urrira arte ez zabaldu.

Kultura

Kultura

Kultura

Kultur edo aisialdiko ekintzak egin daitezkeen aztertu,
agendarekin bat.

Zerbitzu kulturalen kontratuak aztertu.

Sail arduraduna

Herritarreko sailak
(Kultura, gazteria, kirol…)

Kultura

01/2020

Ondare publikoan ekintza egiteagatik baimenak eman
(baldintzak ezarriz).

Kirol patronatua

Kultura

Futbol zelaia eta arraun elkarteko lokala zabaldu.

Kirol patronatua

Kultur etxearen konferentzia-gela eta multiusoak
aforoak zehaztu.
Kultur etxearen konferentzia-gela eta multiusoak
baimendu.
Gainerako kultur guneak zabaltzeko aukerak aztertu
(nestor basterretxea, Hermanoetako gelak, kabidxe,
txokoak…)

Kirol ekintzak baimendu (baldintzekin).

Langileria / Arrisku

Kirol patronatua

Langileak laneratu eta 0 fasean zehaztutako segurtasun
neurriak betetzen direla konprobatu.

Ireki daitezkeen kirol eraikinak aztertu, segurtasuna
neurriak finkatu (aforoak, aldagelak itxita…) eta zabaldu
aforoekin.
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Zentro edo parke komertzialak jendearentzat
zabaltzea, baina debekatuta egongo da eremu
komun edo jolas-eremuetan egotea. Edukiera
%40an mugatuta.. Edonola ere, bezeroen artean
gutxienezko 2 metroko tartea bermatuko
da.Gutxieneko tarte hori bermatu ezin den
lokaletan, bezero bakarra egon ahal izango da lokal
barruan. 65 urtetik gorako pertsonei arreta
lehenesteko ordutegia ezarriko da.

Arintze-neurrietan talde kaltebera gutxi batzuk
zehatz babesteko neurriak ezartzea.
Probintzia berean badaude, bigarren bizitokietara
joatea baimentzen da.
Senide batek desgaitasuna duten pertsonei bisitak
egitea egoitzetan eta tutoretzapeko etxebizitzetan
(adinekoen egoitzetan izan ezik).

ERLIJIO GURTZAKO
Edukieraren 1/2ren mugaketa.
LEKUAK

PERTSONALA

GIZARTE
ZERBITZUAK

TXIKIZKAKO
MERKATARITZA
ETA ZERBITZUAK
EMATEKO
JARDUERAK

Kanpoko azoketan/ salmenta ez sedentarioetan
postu kopurua handitu ahal izango da. Normalean
egoten direnen 1/3a egon ahal izango da edo
antzeko elkarrengandiko urruntzearekin azalera
handituta, I fasean adierazitako neurriekin.
Hezkuntza eta formazio (autoeskola, akademia eta
abar) zentroak zabaltzea, beti ere hezkuntza eta
zientzia atalean ez badaude. Beharrezkoak diren
urruntze, garbitasun eta babes neurriak ezarriko
dira.

Bisitak baimendu (neurriekin).

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Neurriak ezarri behar badira aztertu.

Dekretu bateratua egin.

Kanposantua zabaldu 1/2ko aforoarekin.

Udaltzaingoa

GOUP

Udaltzaingoa

Alkatetza

Idazkaritza

Zerbitzuak

01/2020

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Zerbitzuak

Udaltzaingoa

Azokatxoa zabaltzeko aukera aztertu.

Neurriak betetzen direla kontrolatu.
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OSTALARITZA,
JATETXEAK ETA
KAFETEGIAK

HOTELAK ETA
OSTATU
TURISTIKOAK

Lokaletarako, lokalean kontsumoa mahaian
zerbitzatuta, mahaietan bezeroen arteko tartea
bermatuta eta baita mahaien artekoa ere,
diskoteka eta gauetako tabernak izan ezik.
Edukieraren 1/3ean mugatuta. Jesarrita edo
eramateko kontsumoa baino ez.
Gune komunak zabaltzea edukieraren 1/3an
mugatuta, ostalaritza, jatetxe eta kafetegietan izan
ezik. Hauek sektore horretarako aurreikusitako
murrizketetara lotuko dira.

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Udaltzaingoa

Udaltzaingoa

01/2020

Neurriak betetzen direla kontrolatu.
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ARLOA

LANA

PERTSONALA

AZPIEKINTZA

Langileria

ARDURADUNA

01/2020

Laneratze protokoloa exekutatu.

Arrisku

Deseskalatzea 3. FASEA (06/ - 06/21)

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Idazkaritza

EKINTZA

Ezkontzak baimendu.

Idazkaritza

Enpresetan lan-jarduerara itzultzeko protokoloak
(norbera babesteko ekipamenduen erabilera eta/edo
beste segurtasun-neurri batzuk), ordutegi
mailakatuarekin eta kontziliazio-bermeekin.
Jende kopuru handiagoa duten ezkontzak.

Dekretua egin neurriak zehazteko.

Zerbitzuak

Senide kopuru handiago batentzako beilak, distantzia
fisikoko eta segurtasuneko protokoloekin.

Aire zabaleko azoketan / salmenta ez sedentarioetan
euren jarduna handitu ahal izango dute, postuen %50era
heldu arte edo postuen artean antzeko elkarrengandiko
TXIKIZKAKO
MERKATARITZA ETA urruntzearekin azalera handituta. Hau udalaren
irizpideen araberakoa izango da, zeinek pertsonen arteko Azokatxoak bete beharreko neurriak.
ZERBITZUAK
2 metroko segurtasun tartea bermatu beharko duen.
EMATEKO
Kendu egiten da merkataritza-guneetako gune komunak
JARDUERAK
eta jolas-guneak erabiltzeko debekua. Edukiera % 50ean
mugatuta. Segurtasun-tartea 2 metrotan mantenduko
da.

37

Lekua: Bermeon

Kodea:

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia

07E40004242E00J8M0C7T0F7C8

EXPEDIENTE ::
2020IDA_DEK0575

Datea: 07/05/2020

Sinadurea eta datea
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE-BERMEOKO ALKATEA - 08/05/2020
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 08/05/2020
15:25:10

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

HIRIKO ETA HIRIINGURUKO
MUGIKORTASUNA
KULTURA ETA
AISIALDI
JARDUERAK

PERTSONALA

GIZARTE
ZERBITZUAK

OSTALARITZA,
JATETXEAK ETA
KAFETEGIAK

Garraio publikoko zerbitzu guztiak %100ean.

Hondartzak zabaldu.

Bermibusa martxan jarri.

Alkatetza

Zerbitzuak

Zerbitzuak

01/2020

Turismo aktiboa eta naturakoa

Neurriak ezarri behar badira aztertu.

Udaltzaingoa

GOUP

Udaltzaingoa

Arintze neurriak garatzean, talde kaltebera jakinak
berariaz babesteko neurriak ezartzea.

Kalteberak ez diren pertsonek ezta aurretiko patologiarik
Neurriak betetzen direla kontrolatu.
ez dutenek harreman sozialak.
Deskonfinamenduaren aurreikuspena eta nagusien
Berrikuspena egin.
egoitzen ereduak berrikustea.

Lokaletarako, edukiera bezeroen arteko tartea
bermatuko duen edukieraren 1/2an handituko da Jendea
zutik egotea baimenduko da, barrako bezeroen arteko
gutxieneko 1,5 metroko tartearekin. Terrazetan: aurreko
urteetan udalaren lizentziak baimendutako mahaien
%50era mugatuko da. Mahai gehiago jar daiteke udalak
leku gehiago izatea baimentzen badu, mahaiak/ azalera
Neurriak betetzen direla kontrolatu.
proportzioa %50ean errespetatuta. Diskotekak eta
gaueko tabernak gehienezko 1/3eko edukierarekin. Gune
komunak zabaltzea edukieraren 1/2an mugatuta,
ostalaritza, jatetxea eta kafetegietan izan ezik. Hauek
sektore horretarako aurreikusitako murrizketetara lotuko
dira.
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KULTURA ETA
AISIALDI
JARDUERAK

II fasean 1/3eko edukiera izan duten jarduerak, 1/2ko
edukierara igaro ahal izango dira fase honetanArte
eszeniko eta musikaletarako aretoak, 1/3ko edukieramugarekin. 80 lagun baino gutxiagoko kultur ekitaldiak
eta ikuskizunak leku itxietan (1/3ko edukierarekin).
Zezen plazak, esparruak eta instalazioak, 9 m2-ko
pertsona bat bermatzen duen edukiera-mugarekin.. 800
lagun baino gutxiagoko kultur ekitaldiak eta ikuskizunak,
parke tematikoak eta aisialdikoak aire zabalean (beti ere
jesarrita direnean eta beharrezko tartea mantenduta).

KIROL
Erdi-mailako entrenamendua liga ez-profesional
PROFESIONALA ETA
federatuetan.
FEDERATUA

PROFESIONALA EZ
DEN KIROLA

Edukiera gutxiago mugatuta duten aire zabaleko
ikuskizunak eta kirol-jarduerak, fase honetako kulturaeta aisialdi-jardueren antzera. Espazio itxietako
ikuskizunak eta kirol-jarduerak (soilik kontakturik ez
duten edo kutsatzeko arrisku ertaina duten kirolak
egiteko; adibidez, irristaketa-pista). Ikusle mugatuak:
pertsona bat 20 m2-ko. Gehieneko edukiera 1/3 duten
partidak, betiere ikusleen arteko segurtasun tartea eta
aire zabaleko kirol-jarduerak bermatuz, edo gimnasioen
edukieraren 1/3 gehienez ere, aldagelarik erabili gabe.

Kirol ekintzak baimendu (baldintzekin).

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Irekita dauden eraikinetan neurriak eguneratu behar
badira aztertu.

Neurriak betetzen direla kontrolatu.

Kultur ekitaldiak baimendu (baldintzekin).

Kirol Patronatua

Kirol Patronatua

Udaltzaingoa

Kirol Patronatua

Udaltzaingoa

Herritarar guneko
Sailak
Kultura

01/2020

Langileen laneratzea, hala badagokio

Kirol Patronatua

Udalak antolatutako ekintzarik badago aztertu.

Falta diren kirol eraikinak zabaltzeko aukera aztertu
eta, hala badagokio, zabaldu.
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01/2020

Lan taldeak4 faseka jasotako ekintzak ordenamendu juridikoaren arabera eta udal sailek eta gainerako agenteek egindako ekarpenekin
osotuko dira.

Alarma egoera dela eta, erabaki honek eragina izango du apirilaren 1eko 2020/907 Alkatetza Dekretuaren arabera eta martxoaren 14ko 463/2020
Errege Dekretuaren 3. Xedapen Gehigarriaren arabera.

Lan taldea gaur egun Alkateak, 1. Alkateordeak, 3. Alkateordeak eta idazkari nagusiak osatu dute, etorkizunean eta beharrizanen arabera

Oharra: sinadurea eta datea orri-oinean .

4

gainerakoek parte hartzearen kalte barik.
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