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ZEREGINAK: 
 

1.- URIGINTZA PLANEAMENDUA: 
 

 Hiri Antolamendu Plan Orokorraren zatikako planak, plan bereziak, 
moldaketak eta aldaketak onartzea. 

 Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren gauzatzea eta interpretatzea. 
 Hiri Antolamenduko dokumentuak argitaratzea. 
 Desjabetzeen kudeaketa. 
 Konpentsazio proiektuak kudeatzea. 
 Udalaren lur sailak erakunde publikoei lagatzea edo trukatzea. 
 Oinarrizko kartografia egitea. 
 Planoak banatzea. 
 Erreferentzia topografikoen udal sarea mantentzea. 
 Hiritartze proiektuen analisi kalkuluak. 
 Erakunde Autonomoen Garapen Antolamendua, ordenantzak eta garapen 

legediak. 
 Alde Zaharreko Egitasmo Berezia. 
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2.- ERAIKUNTZEN LEGEZKO JAURBIDEA: 

 

 Hirigintza arloko galderei erantzutea. 
 Obra txikietarako baimenak izapidetzea eta jakinataztekoak. 
 Obra handietarako eta aldaketarako baimenak izapidetzea. 
 Bizigarritasunerako eta lehenengo okupazinorako baimenak izapidetzea. 
 Errotuloak, ibi iraunkor eta aldi baterakoak. 
 Aurri Espedienteak izapidetzea. 
 Obra subsidiarioak gauzatzea. 
 Baimenik gabeko edo baimenaz kanpoko obrak eta jarduerak kontrolatzea. 
 Obrak gauzatzea eta zuzentzea. 
 Lurzoruaren hirigintza-kudeaketa. 
 Jarduera kaltegarriak(JGOKA) eta kaltegabeak irekitzeko lizentziak. 
 Pasabide iraunkorrerako lizentziak. 
 Hondamenak. 
 Erabakiak jakinaraztea. 
 Proiektuak idaztea. 
 Eraistea eta hondeatzea. 
 Hirigintzako arau-hausteak salatzea. 
 Sustapen publikoko etxebizitzen eraikuntza. 

 

2.- ARKITEKTURA: 
 

 Udal eraikinen proiektuak egitea. 
 Udal eraikinen aldaketak egitea. 
 Landa katastroaren mantenua. 

 

3.- BIDE PUBLIKOAK: 
 

 Hiritartze obrak kontrolatzea eta konpontzea. 
 Ibi eta zangetako baimenak ematea. 
 Bide publikoa okupatzeko baimenak. 

 

4.-  NEKAZARITZA EREMUA: 
 

 Hiri Antolamenduko Plan Orokorra eguneratzen laguntzea. 
 Desjabetzeak kudeatzeak. 
 Landa inguruneko udalaren lurretan besterentzeak, trukeak eta lagapenak 

egitea. 
 Herrietako ekipamendu publikoak mantentzea. 
 Zabor bilketa kontrolatzea. 
 Basoak birpopulatzea. 
 Hiri inguruko parkeak. 
 Ingurune fisikoa kudeatzea. 
 Herrietan azpiegitura obrak egitea. 

 

5.- INGURUMEN: 
 

 Hiriko eta industriako ingurumenarekin zerikusia daben saileko zerbitzu eta 
unitateek egindako jardueren koordinazioa. 

 Hiriko eta industriako ingurumeneko zerbitzuen aginpideak nola gauzatu 
diren ikuskatzea. 

 Hiri eta industria inguruetako ingurumenaren diagnostikoa. 
 Lurren, uren eta airearen poluzioa zaintzea ingurumena zaintzeko sareak 

kudeatzea. 
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 Industriako hondakin urak Udalaren saneamendu sarera isurtzea zaintzea. 
 Zabortegira hondakinak botatzeko eskaerak zaintzea eta kudeatzea. 
 Hiri eta industria inguruetako zarata zaintzea. 
 Industriak eta jarduerak instalatzeko baimenak eskatzea. 
 Salaketak, argibide eskaerak, iradokizunak eta abar onartzea eta horiei 

buruzko txostenak ematea. 
 Ingurumenaren alorreko udal ordenantzak betetzen direla zaintzea. 

 

6.- INGURUMEN PLANIFIKAZINOA: 
 

 Bermeo hiriko eta industriako ingurumenari buruzko planak, programak 
eta estudioak egitea. 

 Udal planeamenduari eta hiriko garapenari laguntzea, erabakien 
prozesuetan ingurumen aldagaiak sartuz. 

 Hiriko eta industriako ingurumenari eragiten dieten udal proiektuak eta 
jarduerak egiten laguntzea. 

 Lurren, uren eta airearen kalitateari buruzko inbentarioak egitea eta 
eguneratzea. 

 Hiriko eta industriako ingurumenaren diagnostikoa egiteko eta balioztatzeko 
dokumentuak egitea aldizka. 

 Ur eta energia kontsumoetan eta hiri hondakinak tratatzean aurrezteko eta 
eraginkor izateko proposamenak, Udaleko beste zerbitzu batzuekin batera, 
eta Ingurugiro Saileko zerbitzuekin batera. 


