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ZIRKUA JARTZEKO BAIMENA ESLEITZEKO ADMINISTRAZIO-BALDINTZA ZEHATZEN 
ORRIAK.

1.- XEDEA.-

Baimen honen gaia hauxe da: Toki Entitateetako Ondasun Erregelamendua 
onartzen dauan ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuan ezarritako preskripzioak 
betetu ezkero, 2019 urtean Bermeon, Burujabetasun zelaian, zirku bakar bat jartzeko 
baimena esleitzea, lizitazino bidez.

2.- ORDAINDU BEHARREKO TASAK.-

Esleipendunak, herri erabilerako lurretan ikuskizun edo atrakzinoak 
ipintzeagaitik ordaindu beharreko tasa arautzen dauen ordenantza fiskalaren arabera, 
12. gunean, m2 -ko edo zatiko eta eguneko 0,04 € ordaindu beharko dau.

Urigintza eta ingurumeneko “Bestelako aprobetxamendu lizentzia” deituriko 
32,83 €-ko zerbitzu tasa be ordaindu beharko dau.

3.- PROZEDUREA.-

Baldintza pleguak eta gainerako dokumentazinoa Berh@z bulegoan aztertu eta 
eskuratuko dira, ordutegi honetan: goizez 8:30etik 14:30era arte, astelehenetik barikura, 
eta 10:00etatik 13:00etara arte, zapatuetan. Deialdia egiten dan egunetik proposamenak 
aurkezteko azken egunera arteko epea egongo da dokumentazinoa aztertu eta 
eskuratzeko.

Proposamenak Udalaren Erregistro Orokorrean (Berh@z bulegoan) aurkeztuko 
dira Bizkaiko Aldizkari Ofizialean deialdiaren iragarkia argitaratu eta hurrengo egunetik 
hasita 15 egun naturaleko epean.

Proposamenak aurkezteko epea amaituta, Udaleko kontratazino mahaiak, A 
gutunazala zabalduko dau eta, inolako akats materialik aurkituko baleu, hiru (3) lan 
eguneko epea, ez gehiago, emongo dau, lizitatzaileak akatsak zuzendu daizan.

B gutunazalak jendaurrean zabalduko dira, Gizarte eta Kultura Etxeko hitzaldi 
aretoan, kontratazino mahaiak finkatzen dauen egun eta orduan. Aldez aurretik 
jakinarazoko jake interesdunei.
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4.- ESLEIPEN ERISPIDEAK.-

Baimena LIZITAZINO bidez esleituko da eta honako esleipen erispide honeek 
hartuko dira kontuan:

4.1. Proposamen artistikoa: funtzino bakotxean eskainiko diren ekimen ezbardin 
kopurua:

 Gitxienez 6 …………..….     5 puntu
 7 edo 8 …….………..  10 puntu
 9 edo 10 …….………..  15 puntu
 10etik gora ………………  20 puntu

4.2. Bardintasun balioak bultzatze aldera, artisten sexu banaketea zein proportziotan 
egiten dan baloratuko da:

 Andrazkoak % 25 badira …………     5 puntu
 Andrazkoak % 35 badira …………   10 puntu
 Andrazkoak % 50 badira ………….  15 puntu
 Andrazkoak % 60 badira ………….  20 puntu

4.3. Ingurumena jagoteko neurriak hartzea:

 Argi indarraren potentzia 10.000 w-ra arte ………….. 20 puntu
 Argi indarraren potentzia 50.000 w-ra arte ………….. 10 puntu

4.4.  Euskeraren erabilera: aurkezpena edo saio batzuk euskeraz eskaintzea, 
publizidadea:

 Aurkezpena euskeraz …………..………..       5 puntu
 Ekimen bat euskeraz ……………………      5 puntu
 Publizidadea euskeraz be egotea ……………….. 10 puntu

4.5. Sarreren prezioa:

 Gehienezko prezioa, 35 €-ra arte …………….   5 puntu
 Gehienezko prezioa, 30 €-ra arte .…………… 10 puntu
 Gehienezko prezioa, 25 €-ra arte ………….… 15 puntu
 Gehienezko prezioa, 20 €-ra arte …………… 20 puntu
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5.- DOKUMENTAZINOA ETA ONARPENA.-

Eskaintzaileak, gutunazal itxi bi aurkeztuko dauz eta honako hau agertuko da: 
“Bermeon 2019 urtean zirku bat jartzeko proposamena” lema; lizitatzailearen edo horren 
ordezkoaren izena be agertuko da.

SPKLaren 140.1 a) artikuluan adierazoten dan erantzukizunpeko adierazpena (I. 
eranskina).

Lizitatzaileak, esleitzeko proposamena bere alde egin bada, kontratazino-organoari 
egiaztatu beharko deutso, baimena esleitu baino lehen, eskatu jakozan agiriak 
badaukazala eta baliozkoak dirala. Gainera, prozesua ondo amaituko dala bermatze 
aldera, kontratazino-organoak, esleipen-proposamena emon baino lehen, edozein 
unetan, lizitatzaileei eskatu dakikeo kontratuaren esleipendun izateko eskatzen diran 
baldintzak betetzen dabezan egiaztagiria ekartzeko. Gaitasunaren eta kaudimenaren 
betekizunak badaukiezala kontuan hartzeko une erabakigarria, proposamenak 
aurkezteko epea bukatzen danean izango da, betekizunok administrazinoagaz 
kontratatzeko nahitaezkoak dira-eta.

“A” gutunazalan, erantzukizunpeko adierazpena I. ERANSKINEAN dagoan 
ereduari egokituko jako.

 “B” GUTUNAZALA:

Zirkua jartzeko PROPOSAMENA, eskainiko dan programazinoa eta esleipen 
erispideen balorazinoa egiteko beharrezkoak diran azalpenak, hau da, zenbat ekimen eta 
zeintzuk egingo diran, zenbat artista andrazko eta zenbat gizonezko dagozan, ingurumen 
neurriak zelan betetzen diran, argi indarreko potentzia zenbateko dan, euskerazko 
saioak edo aurkezpenak egingo diran, publizidadea euskeraz be egongo dan, sarreren 
gehienezko prezioa, e.a.

Baloratzen dan atalen bateko informazino edo azalpenik aurkeztuko ez balitz, 0 
puntu jasoko lirateke atal horretan.

DOKUMENTAZINO TEKNIKOA, hau da, behin-behineko instalazinoko proiektu 
osoa, segurtasun neurriak barne.
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Aitatutako dokumentuak ez aurkezteak edota aurreko atalean aurreikusitakoa 
zehatz ez betetzeak, eskaintza ez onartzeko arrazoia izango da, Herri Administrazinoko 
Erregimen Juridikoa eta Administrazino-Jardunbide Arruntaren Legeko 71. artikuluan 
xedaturikoan izan ezik.

Esleipendunak zirkua ipini orduko jakinarazo beharko dauz sortu daitekezan 
ezgaitasun eta bateraezintasunak.

6.- KONTRATAZINO MAHAIA.-

Kontratazino mahaiak, aurretik, izaera juridikoa daukien dokumentuen balio 
formala aztertu eta kalifikatuko dau, baimena esleitu baino lehen.

Ondoren, Kontratazino Mahaiak B. gutunazala zabalduko dau, 3. atalean 
zehaztutako moduan. Jarraian puntuazinoa emongo dau eta puntuen arabera sailkatu 
dauz jasotako eskaintzak. Puntu gehien lortu dauzan eskatzailearen aldeko esleipen 
proposamena egingo dau eta esleipen organora bideratuko dau, egokia dan esleipena 
egin daian.

Honek ez dau sortzen inolako eskubiderik proposatutakoaren alde 
Administrazinoaren aurrean, esleipen organoaren akordioaz adjudikatzen ez dan 
bitartean.

Esleipena egin orduko, proposatua izan dan lizitatzaileak, agiri honeek aurkeztu 
beharko dauz, horretarako egingo jakon errekerimendua jaso eta 10 eguneko epean:

- Proposamena sinatzen dauanaren NANa.
- Pertsona juridikoa bada, elkartea sortzearen eskrituraren kopia, eta 

administrazinoagaz kontratatzeko, proposamena sinatzen dauanaren alde emondako 
ahalmen nahikodun ahalordea edo testigantza notariala, merkatal erregistroan 
inskribaturikoak bata zein bestea.

- Lizitazino egunerako betebehar fiskalak egunean egotearen ziurtagiria.
- Gizarte Segurantzan egunean egotearen ziurtagiria.
- Kontratatzeko debekurik ez dauanaren aitorpena 

- IFK edo IFZren kopia
- Erantzunkizun zibilaren aseguruaren kopia.
-Jarduera garatzeko beharrezkoak diran baimenak egunean izatearen aitorpena.

Jatorrizko dokumentazinoa erantsi behar da, edo notarian edo administrazinoan 
erkaturiko kopien bidez.
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Aitatutako epean agiri horreek aurkeztuko ez baleuz, baimen eskariari uko 
egiten deutsola ulertuko da, eta bigarren geratu dan parte-hartzaileari bialduko jako 
errekerimendua esleipena egin orduko.

Izapide guztiak egin ondoren, ahalik eta arinen egingo da baimenaren esleipena.

Esleipen organoaren akordioa proposamenari egokituko jako, kontratazino 
Legerian aurreikusitako kasuetan izan ezik.

Kontratazino mahaia holan osotuko da:

Lehendakaria: Aingeru Astui Zarraga Jª (Kultura eta Hezkuntza Saileko 
lehendakaria) edo ordezkoa, Idurre Bideguren Gabantxo Aª (Alkatea).

Kideak: Jurdana Uriarte Lejarraga Aª (Udaleko idazkari orokorra) edo ordezkoa 
Karmele Muñoa Arrigain Aª (Idazkaritza Saileko AOT), Edurne Urrutia Uriarte Aª (Udaleko 
kontu-hartzailea) edo ordezkoa, Idurre Basterretxea Altonaga Aª (kontabilitate 
arduraduna); Karmele Muñoa Arrigain Aª (Idazkaritza Saileko AOT) edo ordezkoa, Ainara 
Etxebarria Agorria Aª (Urigintza Saileko AOT) eta Susana Regidor Lardies Aª (kulturako 
teknikari-koordinatzailea)

Idazkaria: Mirelur Jorge Astiazaran Aª (Kultura eta Hezkuntza Saileko 
administrari laguntzailea) edo ordezkoa Iratxe Barrenetxea Aierbe Aª (kulturako 
animatzaile laguntzailea)

7.- BERMEA.-

Zirkua ipintzeak eragin daikezan balizko kalteei erantzuteko bermea ipini 
beharko dau baimendunak. Bermea finkatzeko azalera estimatuaren %20a konpontzeko 
edota birjartzeko aurreikusten dan kostua erabili da, Zerbitzu Saileko teknikariak 
emondako txostenaren arabera, hau da, 850 €/1.000 m2-ko. Esleipena egin ondoren, 
Zerbitzu Saileko teknikariak txostena egingo dau, benetako okupazinoaren arabera 
fidantzaren kopurua zehazteko.

Baimenaren esleipendunak instalazinoa hasi baino lehen fidantza jarrita euki 
beharko dau eta fidantza hori jarduereak sortutako edozein kalteri erantzuteko erabili 
ahal izango da, garbitasuna eta kartelak kentzeko lanak barne.

8.- LIZITAZINOAREN BALDINTZA PARTIKULARRAK.-
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1. Udalak zirku bakarra jartzeko baimena esleituko dau 2019 urtean, astebeterako 
edo 10 egunetarako gehienez. Burujabetasun zelaian kokatuko da, Udalak 
adierazotako lekuan,  eta dagoan pista errespetatuz.

2. Zirkua jarri ahal izango da ekainaren 20ra arte edo irailaren 18tik urriaren 30era 
arte. 

3. Zirkuan ez da egongo animalirik.

4. Zirkuko sarreren gehienezko prezioa 25 €-koa izango da.

5. Udaltzaingoak adierazotako baldintza honeek bete beharko dira:

 Ikuskizunaren garapen egokia bermatzeko, antolatzaileek behar diran 
segurtasun-neurriak hartu behar dabe. Kontuan izan behar da legediak 
zehaztutako neurriak hartu behar dirala.

 Antolatzaileak, azpiegitura neurrien segurtasunaz, seinaleztatze egokiaz, etab... 
arduratuko dira. Parte-hartzaileak, ikusleak, zamalanak eta ikuskizuna 
orokorrean, behar dan moduan garatzeaz arduratuko dira.
Gunea, interesdunaren esku geratuko da baina beti be, Udaltzaingoaren 
jarraibideak betetuz. Antolatzaileak azpiegitura materialak eta baliabide 
pertsonalak bermatu behar dauz. Kontuan izan, ahalik eta eragozpen gitxien 
sortu behar dala.

 Gunean dagoan trafikoa ezin izango da aldatu edo moztu Udaltzaingoak 
zehaztutako moduan ez bada.

 Salbuespen barik, Udalak ipinitako baldintzak bete behar dauz ikuskizuna egin 
ahal izateko.

 Antolatzaileen ibilgailuak azpiegitura lanak amaitu ondoren gunetik atarako dira.

6. Zarata gogaikarriei jagokenez honakoak bete beharko dira:

 Zirkuaren karpea etxebizitzengandik ahalik eta urrunen ipintzea eta musikaren 
bozgorailuak itsasorantz begira, zarata Bizkai Buru kaleko etxebizitzetarantz 
zuzenean ez joateko.

 Jarritako musikaren gehienezko maila ez gainditzea, hau da, 23:00etara arte 
(egunezko ordutegia): 95 dB

 Muga honeek betetzen dirala bermatzeko, soinu-euskarri homologatu bat jarri 
beharko da zirkoaren soinu ekipoari lotuta.

 Megafonia propaganda egiteko, bolumenak 85 dB-ak ez gainditzea eta ordutegi 
honetan: goizez, 10:00etatik 12:00etara eta arratsaldez, 16:00etatik 18:00etara.
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7. Hondakinei jagokenez honakoak bete beharko dira:

 Erabilitako espazio publikoa zaindu beharko da, ahalik eta gitxien zikinduta eta 
uri-elementu arkitektonikoak hondatu barik.

 Azken saioa amaitu ostean, emonaldia egin dan lekua garbi geratu beharko da.
 Hondakinak sortuko balira, udalaren edukiontziak erabiliko dira. Hondakin 

birziklagarriak sortu ezkero (kartoiak, botilak...), jagoken edukiontzietara botako 
dira.

 Behartuta egongo da interesduna ezelako kalterik gertatu ezkero, konpontzen, 
lehengotara ekarten eta garbitzen.

8. Euskeraren erabilerari buruz, gitxienez, ondorengoa bete behar da:

 Zirkuan aurkezle lanetan arituko dan aurkezlea euskeraz arituko da ikuskizunean 
zehar edo zati batzuetan behintzat.

 Txartel leihatilan egongo diran langileek gitxienez agurra euskeraz esango dabe.
 Zirkuan eta bere inguruan ipiniko diran errotuluak, kartelak..., zein udalerrian 

ipiniko diran mota guztietako kartelak euskeraz edo euskereari lehentasuna 
emonda egongo dira. Euskeraz eta gaztelaniaz idatzita egotekotan, euskerazko 
testuari lehentasuna emongo jako. Flyerren kasuan be gauza bera egin beharko 
da.

 Zirkua iragarteko megafonia euskeraz edo euskeraz eta gaztelaniaz izango da. 
Euskeraz eta gaztelaniaz izatekotan, euskereari lehentasuna emongo jako, ahoz 
euskeraz mezuak gehiagotan errepikatuz.

 Aurreko puntu bietan zehaztutakoetan kalidadezko euskerea bermatuko da. 
Horretarako, udaleko Euskera Sailera jo ahal izango dau zirkuak.

 Ahalegina egingo da ikuskizunaren barruan egingo diran saioetan musika 
euskaldunak presentzia izan daian.

 Ikuskizunaren barruan egingo diran saioez gain, musikarik jartekotan, euskal 
musikeak %40ko presentzia eukiko dau.

9. Bardintasunerako honako hau bete behar da:

 Galarazota dago pertsonen sexuan oinarritzen dan edozelako bereizkeriarik, 
zuzenekoa zein zeharkakoa, edozein izanda horretarako erabilitako era.

 Ezin izango da adierazo, pertsonek, sexu batekoak edo bestekoak izateagaitik, 
giza duintasun gitxiago edo gehiago daukienik, ezta objektu sexual soilak diranik 
be. Ezin izango dira zabaldu andrazkoen aurkako indarkeria justifikatu, garrantzia 
kendu edo horretara bultzatzen daben edukirik.

 Eskabidea aurkezten dauen pertsoneak eta erakunde eskatzaileak ez izatea 
administrazio– zehapenik edo zehapen penalik sexu– diskriminazinoa dala-eta, 
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ezta andrazkoen eta gizonezkoen bardintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 
Legearen itzalpean debekurik.

 Ezin da hizkuntza edo irudirik modu sexistan erabili, eta irudietan andrazkoen eta 
gizonezkoen presentzia orekatua eta ez-estereotipatua bermatuko da.

10. Kartelak eta publiziateari buruz honeek bete beharko dira:

 Ezin izan izango dira kartelak kaleetako fatxadatan jarri.
 Kartelak jartzeko, ezin izango da kola erabili.
 Herriko denda eta komertzioetan be, kartelak eta flyerrak eskaini daikiez eta 

arduradunen baimena lortu ezkero, ipini.
 T itxura daukien kaleetako farolen euskarriak erabiltzea egoki ikusten da, egun 

zehatz batzutan eta ondoren kendu egin beharko dabe, Zerbitzu Sailak 
adierazoko dauanaren arabera.

 Polipropilenozko altxatutako kartelak (1 m x 0,70 m) jartzea onartzen da. Bata 
bestearen kontra doaz farolan eta plastikozko bridakaz lotuta. Gehienez 50 ale.

11. Bestelako baldintza honeek be bete beharko dira:

 Zirkuak orubea itxi ondoren, instalazinoagaitik sortutako kalteak konponduko 
dauz, orubea bardinduz eta bedarra lehengoratuz.

10.- ORDAINTZEKO MODUA.-

Zirkua ipinteko baimenagatik ordaindu beharreko tributuak Bermeoko Udalari 
ordainduko jakoz, zirkua jarri aurretik. Ordainketa transferentzia bidez edo banketxeak 
edo aurrezki kutxak konformaturiko taloi bidez egingo da. Holan egingo ez balitz, 
baimenari uko egiten deutsola ulertuko da eta baimen hori hurrengoari esleitzeko 
proposamena egingo da.

Esleipendunak, behin tributuak ordainduta, zirkua ez jartzea erabakitzen badau, 
galdu egingo dau diru hori.

11.- BEHIN BETIKO BERMEA ITZULTZEA.-

Berme-epea amaitzen danean, esleipendunari bermea itzuliko jako, osorik edo, 
bidezkoa bada, zati baten, baldin eta baimen honetatik sortutako betebehar guztiak 
beterik badagoz.
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Baimenaren interpretazinoari buruz sortutako arazo eztabaidatsuak, esleipen 
organoak erabagiko dauz, eta horren akordioek, administrazino bideari amaiera emongo 
deutsie eta horreen aurka errekurtso kontentzioso-administratiboa jarri ahal izango da, 
aitatutako Jurisdikzinoko Lege erregulatzailean xedatutakoaren arabera, aldeei jagoken 
beste edozein foruren errenuntzia espresuagaz, aurretik esandakoaren kalte barik, 
Legearen aurrean ikusten dan beste edozein errekurtso egin daitekeelarik.

Bermeon, 2019ko martxoaren 5ean
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I. ERANSKINA
Zinpeko Aitorpena

............................................................................................................. jaunak/andreak, helbidea 

……………………………………………………………………….. daukanak eta NAN 

zenbakia ………………………………………………..….daukanak, bere izenean edo 

…………………………………………………………….. (ordezkaritza ahalmenak 

adierazo; administratzaile bakarra, ahalduna…) moduan, …………………………..  

………………………………………………………………enpresearen, egoitza 

soziala ………………………………………………………………. eta IFK zenbakia 

……………………………….. daukanaren izenean,

Nire erantzukizunpean ADIERAZTEN DAU:

1. Kontratua arautzen dauan Administrazio Baldintza Zehatzen Orriak 
irakurri dodazala eta onartzen dodazala.

Administrazinoagaz kontratatzeko legez ezarri diran baldintzak betetzen 
dodazala, leialtasunez, Sektore Publikoaren Kontratuen 9/2017 Legearen 65. artikuluak 
eskatzen dauenaren arabera, eta bertan zehazten diran zehaztapenekaz eta 
baldintzekaz.

2. Ez nagoala (eta/edo ordezkatzen dauen enpresea, administratzaileak edo 
ordezkariak ez dagozala) kontratatzeko ezelako debeku- eta bateraezintasun-egoeratan; 
hau da, Sektore Publikoaren Kontratuen 9/2017 Legearen 71. artikuluak eskatzen 
dauenaren arabera, eta bertan zehazten diran zehaztapenekaz eta baldintzekaz.

3. Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzaganazko betebeharretan egunean 
nagoala (eta/edo ordezkatzen dauen enpresa), indarreko xedapenek ezartzen 
dabezanetan; eta, orobat, ez dodala (eta/edo ordezkatzen dauen enpresak) zerga-zorrik 
ordainarazpen-aldian Bermeoko Udalagaz. Hartara, administrazino-kontratatzaileari 
baimena emoten deutsat, esleipendunak proposatu ezkero, informazino hori eskuratu 
daian, hitzarmenik sinatu dauen beste herri-administrazino batzuen datu-baseen bidez.

4. Ekonomi Jardueren gaineko Zergan, kontratuaren gaiari jagokon epigrafean hain 
zuzen be, altan nagoala.
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5. Emakumeen eta Gizonen Bardintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 
arabera sexu-diskriminazinoan erori izanagaitiko zigor edo administrazino-arloko zigorra 
jaso ez dabela.

6. Bermeoko Udalari baimena emoten deutsat kontratu honi lotutako eskakizun, 
barri emote eta jakinarazpen mota guztiak posta elektronikoz bialtzeko behean ageri dan 
helbidera, legeak ezarritako ondorio juridikoekaz.

Helbide elektronikoa: ……………………………………………………………….

7. Era berean, konpromisoa hartzen dot kontratazino-organoaren aurrean 
egiaztatzeko, kontratua esleitu baino lehen edo Udalak eskatzen deustan bestelako 
momentuan, legez eta pleguetan zehazten diran agiriak badaukadazala, eta baliozkoak 
dirala.

Eta jagokozan ondorioetarako idatzita jasota geratu daiten, adierazpen arduratsu 
hau sinatzen dot, ............................n, 2019ko...............................(r)en....(e)an.

sinadura”.
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