
AKTEA

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-10-08/34)

Bilkurea: Ohikoa

Deialdia 1. deialdia

Datea: 2018-10-08 (Astelehena)

Lekua: GIZARTE ETA KULTURA ETXEKO BATZAR 
GELEA

Hasiera-ordua: 09:10

Amaiera-ordua: 10:00

Lehendakaria:   IBARROLAZA MUNITIZ BENITO 
   (1621. Alkatetza Dekretuz jarduneko alkatea)

Batzordekideak:
   
   ORMAETXEA LEGARRETA IRUNE 
   AGIRRE SANTAMARIA JUAN CARLOS 
   ELORZA ELORTEGUI MARIA AMAIA 
   ASTUI ZARRAGA AINGERU 

Bertaratu ez direnak:
   BIDEGUREN GABANTXO IDURRE  
   BILBAO URIARTE NAIA

Idazkaria:    URIARTE LEJARRAGA JURDANA
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Aztergaiak

1. - Aurreko akta irakurri eta onestea.

2. - Batzarkideek gai zerrendako puntuetan interes pertsonalik edo familiakorik 

daukaten adieraztea.

3. - Talakoetxea kalea 4ko eraikinaren aurrekaldeko eta atzekaldeko fatxadak 

konpontzeko jaube alkarteak eskatutako obra lizentzia emotea.

4. - Eskinarruaga kalea 6ko eraikinaren egitura sendotzeko jaube alkarteak 

eskatutako obra lizentzia emotea.

5. - Talako Andra Mari kalea 30eko eraikinaren fatxadak birgaitzeko jaube alkarteak 

eskatutako obra lizentzia emotea.

6. - Gonzalo Nardiz enparantzaren egoerea dala eta, egite agindua emotea.

7. - Bermeoko A.I. 26-1 eremuko urbanizazio lanen harrera.

8. - "GU EZ GAUDE BAKARRIK" izeneko antzezlanerako gastua onartzea eta 

kontratua esleitzea.

9. - "ANTON MARTIN O NO HAY MAS MUS" izeneko antzezlanerako gastua 

onartzea eta kontratua esleitzea.

10. - 2018ko urriaren 20an eta 21ean, Bermistorian programaren barruan, aintzinako 

azokaren gastua onartzea eta kontratua esleitzea.

11. - 2018ko urriaren 20an eta 21ean, Bermistorian programaren barruan, aintzinako 

azokako segurtasun lanak egiteko kontratua esleitzea

12. - Merkatariei eta ostalariei zuzendutako “Alfabetatze Digitala/Sare Sozialak”, 

“Marketina eta Sare Sozialak” eta “Edukiak eta krisialdiak kudeatu sare sozialetan” 

ikastaroak emateko gastua onartzea, xedatzea eta kontratua esleitzea.

13. - Bermeoko Udala eta Eusko Ikaskuntzaren arteko bazkidetza akordioaren 2018. 

urteko kuota onartzea.

14. - Alkatetza dekretuen barri emotea

15. - Eskari eta itaunak

Alkateak, legezko kopuru nahikoa dagoala ikusita, bilkura hasi dau eta jarraian 

deialdiko aztergaien zerrendan jasota dagozan gaiei heldu deutsoe. Emoitza 

honakoa izan da:
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1. - AURREKO AKTA IRAKURRI ETA ONESTEA.

2018ko urriaren 1eko aktea irakurrita, bertaratutako batzordekideek aho batez 

onartzea erabagi dabe.

2. - BATZARKIDEEK GAI ZERRENDAKO PUNTUETAN INTERES PERTSONALIK 

EDO FAMILIAKORIK DAUKATEN ADIERAZTEA.

Juan Karlos Aguirrek adierazi dau 6. puntuaren inguruan interes pertsonala duela, 

jabea baita.

Bestelako batzarkideek ez dute adierazi interes pertsonal edo familiarrik dutenik.

3. - TALAKOETXEA KALEA 4KO ERAIKINAREN AURREKALDEKO ETA 

ATZEKALDEKO FATXADAK KONPONTZEKO JAUBE ALKARTEAK 

ESKATUTAKO OBRA LIZENTZIA EMOTEA.

Xedea

Talakoetxea kalea 4ko eraikinaren aurrealdeko eta atzealdeko fatxadak konpontzeko 

jaube alkarteak eskatutako obra lizentzia.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko ekainaren 11n Talakoetxea kalea 4ko jaube alkarteak 

eraikinaren eraikinaren aurrealdeko eta atzealdeko fatxadak konpontzeko obra 

lizentzia eskatu eban. 2018ko uztailaen 19an dokumentazio gehigarria aurkeztu 

eban jaube alkarteak.

Bigarrena: 2018ko irailaren 26an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban.

Hirugarrena: 2018ko urriaren 1ean Urigintzako teknikariak txostena egin eban.

Laugarrena: 2018ko urriaren 1ean Urigintzako teknikariak erabagi proposamena 

egin eban.

Argudioak

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusirik, proiektua bat dator 

urigintza araudiagaz.

Erabagia 
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Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: Eskatutako lizentzia emotea udal arkitektoak adierazotako baldintza 

honeek betetzeko baldintzapean:

 112/2012 DEKRETUAK, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen kudeaketari 

dagokion aurrekontua Hirigintza Sailean aztertu ostean, obrak hasi aurretik, 5. 

artikuluan zehazten den fidantza ezarriko du Udalak. Obren sustatzaileak 

fidantza hori obrak hasi aurretik jarri beharko du , bestela obra baimenak ez 

du baliorik izango. 

 Lanak direla eta, espazio publikoan edo lur-azpian leudekeen instalazioetan 

kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau eskatzen 

duenaren kontura izango da.

 Lanak hasi aurretik haien zuinketa egiazta dezaten eskatu beharko zaie, Udal 

Zerbitzu Teknikoei. 

 Udaltzain buruaren txostenean adierazten den moduan, ezin izango da 

aldamua jarri Talakoetxea 5eko eraikinean kokatuta dagoen aldamua kendu 

arte. Hala, Udaltzainekin adostu beharko da kontainerra eta aldamuen 

kokapena.

 Eraikinaren fatxadaren konposizio estetikoa mantendu beharko da, hala, 62. 

artikuluak zehazten duen bezala, ez dira onartuko fatxadaren jatorrizko 

elementuak estaltzen dituzten tratamendu edo gainestaldurak, hala, iturri, 

armarri, moldura, markesina, zutoin, inskripzio, estuko eta eraikinak jatorriz 

dituen ezaugarrien bestelako adierazpideak mantendu egin beharko dira. 

Beraz, SATE sistema jartzerakoan eraikinaren moldurak eta elementu 

estetikoak errespetatu beharko dira.

 Fatxadaren koloreak ez dira proiektuan definitzen, beraz, fatxadek kolore 

aldetik izango duten konposaketa erabakitzen denean, udalari jakinarazi 

beharko zaio bere oniritzia eman dezan.

 PVCzko zorrotenak eta kanaletak margoztu egin beharko dira.

 Arotzeriari dagokionez, egurrezko forratuak eta estalki hegalak ezin dira 

barnizatu, margoztu egin behar dira.

 Barandillak mantendu egin beharko dira eta eraberritzekotan, tratamendua 

eman ondoren kolore beltzarekin margotu beharko dira, eraikineko jatorrizko 
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eraikuntzako ereduari jarraiki berriztatuko dira, jatorriz erabilitako material 

berdinez eta konposizioko orduko diseinua aintzat hartuta. 

 Ezin izango da altzairu herdoilgaitzezko materialik erabili. 

 SATE sistemak, suteen aurkako araudiari jarraituz, B-s2_d3 ezaugarriak izan 

beharko ditu gutxienez. EPS materialak ez duenez ezaugarri hori betetzen, 

sistema aldatu beharko da beste material bat sartu ahal izateko EPS panelen 

ordez.

 Azaroaren 8ko 31/1995 Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko legean 

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

xedapenak ezartzen dituen 1627/1997 Errege Dekretuaren eta 337/2010 

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen artean 

eraikuntza obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartzerakoan. 

BIGARRENA: Instalazio obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udaletxean:

 Instalazioei eta egindako lanei jagoken obra amaiera ziurtagiria eta 

likidazinoa. Obra amaierako dokumentazinoa obra-zuzendari izan diran 

Arkitektoak eta Arkitekto Teknikoak sinatuta aurkeztu beharko da, baita 

jagokon Elkargo Ofizialak ikus-onetsia, non besteak beste ageriko dan, lanek, 

indarrean dagoan araudiagazko daukien egokiera eta Udalaren 

zuzenketa neurrien gauzatzea. 

 112/2012 Dekretuaren 6. artikuluan zehazten dan dokumentazinoa, Obra 

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bezala kudeatu dirala egiaztatzeko.

1.– Obra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 

egiaztatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

aurkeztu beharko du eraikuntza-hondakinen eta –materialen ekoizleak. 

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaztutako ereduari jarraikiz 

egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate 

independente batek egiaztatu behar du, hargatik eragotzi gabe xedapen 

iragankor bakarrean ezartzen dena.

2.– Aurreko ataletan aipatzen den azken txostenarekin batera, 

dokumentazio hau aurkeztu behar da: 
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a) Lur eta arroka ez poluituak betelan bat egiteko erabiltzen badira, 

dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentziaren kopia aurkeztu 

behar da, edo, azpiegitura-lan linealen kasuan, organo eskudunaren 

baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 

betelanak eginda ezabatzea arautzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko 

araudian ezarritakoari jarraikiz. 

b) Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatzen duten ziurtagiriak, 

haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, edo 

betelanetarako lur eta arroka ez poluituak jaso dituzten pertsona baimendu 

titularrek egindakoak. 

c) Hondakin balorizatuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta eraispen-

materialen erabileraren eta kantitatearen zinpeko aitorpena. 

 Instalatzaileak emondako ziurtagiria, instalazinoaren egokitasunarena. 

Industria ordezkaritzak abalatua.

HIRUGARRENA: Obrearen aurrekontua 44.477,59 €koa da. Obrak egiteko 

exekuzino epea sei hilekoa izatea, hasteko epea hilabetekoa izatea eta, etenik 

badago, epea hilabetekoa izatea. 

LAUGARRENA: Obra lizentzia honek balioa izateko, hondakinen kudeaketarako 

322,15 euroko bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ezingo dira obreagaz hasi. 

BOSGARRENA: Aldamuek lurzoru publikoa okupatuko dabe Talakoetxea kalean, 

7.53  m2, lau hilabeteko denpora tartean. Aldamuak dirala eta, urbanizazioan sortu 

daitekeezan kalteak bermatzeko, 1.000 euroko bermea ipini beharko da udal 

Diruzaintzan. Berme hori ipini arte ezingo dira obreagaz hasi.

Ezin izango da aldamua jarri Talakoetxea 5eko eraikinean kokatuta dagoen aldamua 

kendu arte. Hala, Udaltzainekin adostu beharko da kontainerra eta aldamuen 

kokapena.

SEIGARRENA: Obrea egiteko lizentziak balioa izateko, lizentzia honeri erantsita 

doazan baldintza orokorrak betetea.

ZAZPIGARRENA: Interesdunari eta Ugirintza Sailari erabagi hau jakinaraztea.

ZORTZIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

OBRA HANDIETAN BETE BEHARREKO BALDINTZA OROKORRAK
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Obra lizentzia emoten dauen erabagian agertzen diran baldintzakaz batera, beste baldintza honeek be, 
bete beharko dira:

1.- Dagokion arkitektoak idatzi eta jagokon alkargoak behar dan moduan oneretxia emonda 
aurkeztuko da proiektu teknikoa, eta, bai honi eta bai emoten dan lizentziari be zehatz lotuta egingo 
dira obrak.

2.- Berau kokaturik dagoan kaleko lerrokadura ofizialetara egokituko da eraikuntzea. Udal arkitektoak 
azalduko dau horreek lerrokadurak zeintzuk diran.

3.- Obra lizentziaren kopia kanpotik ikusteko moduko leku baten egon beharko da lanak egiten diren 
bitartean, esaterako kolarreko kristalean, atarian, auzoko iragarki taulan…

4.- Lizentzia eskatu eta lortu ostean, eskatzailea honako honeetara egongo da behartuta:

a) Urigintza arloko arauak eta ezarritako baldintzak oso-osorik betetera. Honeen baldintzen 
artean, funtsezkoa izango da, aplikagarria dan kasuetan, jarritako ildo ofizialetara zehatz 
atxikitzea obrea.

b) Ordenantza fiskalek ezarten dabezan zergak ordaintzera. Eskaria egiten dan momentutik 
onartzen da betebehar hori.

c) Lizentzia dala-eta, sortzen diran gastu guztiak ordaintzera, bardin, bide publikoan, harri-
zoletan, pasealekuetan, espaloietan, urbideetan, faroletan eta abarrean be; orokorrean, jabari 
publikoko objektu narriagarrietan sortu leikezan kalteak ordaintzera.

d) Bai obrea burutzen dagoan bitartean, bai honen amaieran be, udal zerbitzuei ikuskapena 
egiteko aukerea emotera. Ezarritako baldintzak bete dirala frogatuko dabe honeek 
ikuskapenak.

e) Lanek irauten daben bitartean gertatu leikezan intzidentzia guztien erantzulea izatera.

f) Indarrean dagoan legediak exijitutako ganerako betebeharrak betetera.

g) Ur kontagailua ipini beharko da, obrea burutzen dan bitartean kontsumitzen dan ura neurtzeko. 
Zuinketa Aktea izenpetu aurretik jarri beharko da kontagailu hori, Ur Hornidurea eta Ur 
Zerbitzuaren Kudeaketarako Erregelamenduaren 78. artikuluak xedatutakoa betez. 
Kontagailua ipinteko beharrezkoa dan eskaria egin beharko da udaletxe honetan, 
erregelamendu horren 5. artikuluak xedatzen dauenaren arabera.

h) Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 2016ko uztailaren 19an argitaratu zan Bermeoko Udaleko Zaratei 
eta dardarei buruzko Udal Ordenantzea beteko da.

i) Hormigoi kamioiak ezin izango dira garbitu obran bertan, kamioiak garbitzean sortzen dan 
zementuzko karesnedun ura kainu-zuloetara joaten dalako eta kainu-zuloak itxi egiten 
diralako.

j) Udalak obrea hartu orduko Udal Zerbitzuek kainu-zuloak ikuskatu egingo dabez, eta itxita 
egon ezkero, esleipendunak garbitu egin beharko dauz, beti be udalak obrea hartu baino 
lehenago.

k) Zuinketa aktan kalearen egoerea zehaztuko da (galtzada-harriak eta espaloia), beharrezkoa 
bada, bizigarritasuna emon baino lehen konpondu ahal izateko.

5.- Horretarako legez baimenduta dagoan pertsona baten zuzendaritza fakultatibopean burutuko dira 
obrak; zuzendari fakultatibo horrek obran jarduteari izten badeutso, hiru egunen barruan eta jagokon 
alkargo ofizialak onetsitako ofizio bidez, obren sekzinoari emongo deutso horren barri. Jabeak, orduan, 
zuzendari fakultatibo barria izendatuko dau eta sekzinoari idatziz jakinarazo enkargu-orri egokia eta 
oneretxia emondakoan. Obrearen zuzendari fakultatiboak uko egin eta hiru egun igaro eta gero, 
izapide hori oraindino bete ez badau, Obra Sekzinoak lanen jarraipena etengo dau formalidade hori 
bete arte.

6.- Obreak irauten dauen bitartean proiektuan aldaketarik sartzea beharrezkoa bada, aurretik obra 
printzipalarentzat egin dan moduan, jagokon baimena eskatuko dau. Proiektua aurkeztu zanean 
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eskatu bada edo egindako kitapenarena baino diru-kopuru handiagoa izateko arrazoirik eragiten ez 
bada, ez da sortuko eskubiderik. Holan izan ezean, diferentzia bakarrik ordainduko da.

7.- Eskatzaileak udaleko funtzionarioen esku itziko dauz planoen aleak onartuta eta zigilua emonda.

8.- Berehala erabiliko ez diran hutsune guztiak itxi egin beharko dira. Itxierea itxurosoa izango da eta 
ez da onartuko barrualdea ikusteko modurik izatea, ezta leundu eta pintatu bako trenkadarik, 
oholtzarik edo antzeko materialik be.

9.- Hasitako obrak ezin izango dira itzi amaitu barik. Hori gertatzen bada, udalak beharrezkoak diran 
xedapenak aginduko dauz. Lanak amaitzea agindu ahal izango dau, orubearen eta eraikinaren 
kargura.

10.-Obrak amaitu eta gero, jabeak jakinaren ganean ipiniko dau udala hamabost eguneko epe 
barruan. Jakinarazpen honegaz batera, obrea, onartutako proiektuaren arabera eginda dagoala 
frogatuko dauen obrako zuzendari fakultatiboaren ziurtagiria aurkeztu beharko dau.

11.- Etxebizitzak okupatu aurretik, Alkatetzeari eskatuko jako bizigarritasun-zedulea. Udal aginteak ez 
dau baimenduko altzariak etxe-aldatzerik, ezta establezimendua irekiterik be, aurreko esan-multzoan 
ezarri dan moduan, emondako eraikuntza-lizentziaren baldintzetara lotuta egin dirala obrak egiaztatzen 
ez bada.

Era berean, solairu bakotxari ur-hornidurea mozten ez jakon arte ez jako emongo lizentziarik. Geroko 
erabiltzaileek formalizatuko dabe udaletxeko bulegoetan ur zerbitzuan abonadua izateko inskripzinoa. 
Kontratisteak izango dau solairu bakotxean ur-hodia ebagiteko baldintzea ez betetearen 
erantzukizuna.

12.- Obra lizentzia, kasu honeetan iraungiko da, ordaindutakoa itzultzeko eskubide barik:
- Udalak ezarritako epe barruan obrak hasi ez diranean.
- Obrak hasi eta gero, sei hilebetetan etenda geratu diranean.
- Horretarako ezarri dan epe zehatzean, edo, egon leitekeen luzapenean obrak amaitu ez 

diranean.
Epeak amaitu aurretik, arrazoitutako geldiarazpena edo berandutzea jakinarazo ezkero udalari, edo 
ezinbestekoagaitik izan dala frogatu ezkero, ez da kontuan hartuko epemugarik. 

13.- Jabego eskubidea kenduta eta hirugarren pertsonen eskubideak gordeta emon dala baimena 
ulertuko da, eta onuradunak ezin izango dau erabili bere jardunean izandako erantzukizun zibila edo 
penala baztertzeko zein gitxitzeko.

14.- Lizentzia honetan aurreikusten ez dan guztirako, herriko arau subsidiarioek eta urigintzako 
ordenantzek xedatutakora egongo gara.

15.- Euskerearen Normalizazinorako Udal Ordenantzeak dinoana bete beharko da, era honetara: 
Obrearen seinaleak eta moeta guztietako oharrak, segurtasun arauen panelak… euskeraz idatzita 
egongo dira. Euskeraz eta gaztelaniaz idatzi ezkero, euskerazko testua bi aldiz handiagoa izango da.

Obrea egingo daben enpresek obran publizidaderik egitekotan, euskeraz egingo dabe; euskeraz eta 
gaztelaniaz egitekotan, lehentasun osoa emongo jako euskereari.

16.- Beste baldintza batzuk:

 Eraikinaren barruan ipiniko da putzu septikoa eta 3.3. erregistro-tapea eukiko dau. 
Erkidegoaren jabetzako tokietan (kolarrean edo atarian, garajean, arrapalan eta abarrean) 
jarriko da eta debekatuta dago loian ipintea. 

 100 metro koadru bakotxeko eta teilaturainoko aireztatze-tximiniaz horniduko da loiea. 
Tximinia barrukoa izango da eta ez da joango inoiz fatxadatik. Etxebizitzen aireztatze-
hodietatik kanpo egongo da.

 Oinaren okupazinoa 100 metro koadrura heltzen ez diran orube txikietan, aitatutako aireztatze-
tximinia aurreikusi beharko da, aurreko esan-multzoan azaldutako baldintzetan.

 CTE-DB-SI arauak ezarritakoa betez, kolar edo ataria, loia eta beste establezimendu 
enparaduetako ateak kanporantz ireki beharko dira, kanpoko espazio publikoaren gunean 
sartu barik.
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 Eskegita dagozan erropak ikustea guztiz eragotziko daben lamak edo saretak eukiko dabez 
eskegitokiek.

 Indarrean dagoan planeamenduko 4.4.4 puntua betez, babesteko hesi bat jarriko da obran, 
gitxienez metro 2ko altuerea eukiko dauena. Euki leiken edo leikezan atea edo ateak 
barrurantz zabalduko dira eta lanorduetatik kanpo itxita egongo dira. 

 Kontuan euki beharko da, oztopo arkitektonikoak kentzeari buruz indarrean dagoan araudi 
guztian ezarritakoa.

 Eraikin barrien fatxadak kable edo linea ezarpenak ipintetik salbuetsita geratuko dira 
(elektrizidadea, telefonia, eta abar). Lurrazpikoak izango dira honeek nahitaez.

 Obreagaz hasi aurretik, eskatzaileak obraren eraginez kaltetuta geratu leikezan kanalizazino 
eta zerbitzu guztiak ezagutu beharko dauz, eta, horrretarako, hartu-emonak izan beharko dauz 
kalteak jasan leikezan enpresa guztiakaz, bakotxaren araudia kontuan izateko eta 
instalazinoak zehatz-mehatz non dagozan jakiteko. Eskatzailearen erantzukizuna da 
aitatutakoak ez ezagutzea.

 Mueta honetako obrak egiten diran eraikinentzat indarrean dagoan araudi hau beteko da:

- CTE
- CTE-DB-SI
- CTE-DB-SE
- CTE-DB-SUA
- CTE-DB-HS
- CTE-DB-HE
- CTE-DB-HR

 Obrak hasi aurretik, behar dan Zuinketa Aktea egin beharko da. Horretarako Bermeoko 
Udaleko Sail Teknikoari esan beharko jako, indarrean dagoan araudiak ezarten dauen 
moduan. 

Akta horretan, obran gastau daitekeen ura neurtzeko kontagailurik dagoan egiaztatu beharko 
da. Kontagailurik ez badago ezin izango da aktarik izenpetu.

 1/1998 eta 346/2011 errege-dekretuek ezarritakoaren arabera, telekomunikazinoetako 
azpiegitura komunentzat proiektu berezia agertu behar da obrak burutzeko proiektuan.

 Gas kontagailua eraikinaren barru aldean ipiniko da. Kanpora aireatuko da eta sarbideko atea 
barru aldetik eukiko dau. Gas instalazinoa udaleko araudiari egokituko jako, sarbidea 
kolarretik edo ataritik eukiko dau eta banaketea, bertikala izango da, eskegitokietako barruko 
aldetik jarria; ezin izango da ikusi fatxadatik.

 1991ko apirilaren 22ko erabagia, industria eta meategiak administratzeko zuzendariarena, 
etxeetan, jendea batzen dan lokaletan eta dendetan, gas-instalazinoen ikuskapenei buruzko 
indarreko arau teknikoak ulertu eta apliketako behin betiko jarraibideak emoten dauzena.

 Obrearen hesian, kartel bat ipini beharko da, eta, bertan azalduko dira, lanaren hasierako 
datea, eta amaitzeko epea be, horren barri guztiek izateko.

 Obra hondakinak eta lurrak mobitea.

 Azaroaren 8ko 31/1995 Lan Arriskuen Prebentziorako “Prevención de Riesgos Laborales” 
Legea eta baliokideak bete beharko da.

Eraikitze era eraiste lanetako hondakinak kudeatzea: Ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuak  ezarritakoa 
beteko da. Horrek esan gura dau, honeek hondakinak derrigorrez eroan behar dirala legeztatutako 
obra-hondakindegira. Lanak hasi orduko, obra-hondakindegiko titularrak emondako baimen-
konpromisoa aurkeztu beharko da.    

Lurrak mobiteko lanetatik datozen hatx edo lurren kasuan, lurrak bete eta egokitzeko be erabili leikez. 
Horretarako, Eusko Jaurlaritzearen (Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Saila) baimena beharko da 
eta udalarena be bai, 5.000 m3tik beherako bolumenekoentzat.
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Lizentzia emoten dauen erabagia behin betikoa da administrazino bidean, eta, erabagi horren aurka 
eta hemen jarritako edozein baldintzaren aurka, administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal 
izango da Auzitegi Nagusiko Eskumeneko Salan. Aitatutako errekurtsoa jarri aurretik, baldintza legez, 
administrazino honi holan egingo dala jakinarazo beharko jako.

Administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa ipinteko epea hilebete bikoa izango da, erabagi honen 
jakinarazpena hartzen dan hurrengo egunetik hasita.

Guzti hori, 1956ko abenduaren 27ko Administrazinoarekiko Auzien Jurisdikzinoaren 58. artikuluaren 
eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

HIZTEGITXOA

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Recurso Contencioso-Administrativo
Aireztatze-hodiak Conductos de ventilación
Aireztatze-tximinia Chimenea de ventilación
Arau subsidiarioak Normas subsidiarias
Araudia Normativa
Auzitegi Nagusiko Eskumenaren Sala Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior 

de Justicia
Azpiegiturea Infraestructura
Baldintzea Condición
Bizigarritasun-zedulea Cédula de habitabilidad
Epemugea Vencimiento
Eraikina Edificio
Erantzukizuna Responsabilidad
Esan-multzoa Párrafo
Eskegitokia Tendedero
Harri-zolea Empedrado
Ildo ofizialak Líneas oficiales
Iraungi Caducar
Jabeen erkidegoa Comunidad de propietarios
Kitapena Liquidación
Legegintzako Errege-Dekretua Real Decreto Legislativo
Lerrokadurea Alineación
Loiea Lonja
Meategia Mina
Objektu narriagarria Objeto que puede deteriorarse
Obra-hondakindegia Escombrera
Oholtzea Tablado
Oina Planta
Onuraduna Beneficiado
Orubea Solar
Oztopo arkitektonikoak Trabas arquitectónicas
Salbuetsita Exento
Sarbidea Acceso
Trenkadea Mampara, tabique
Urbidea Conducción de agua
Urigintzea Urbanismo
Zergea Impuesto
Zigilua Sello
Zuinketa Aktea Acta de Replanteo

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E20001414F00K3H5T4R3S6Y0

Sinadurea eta datea

JURDANA URIARTE LEJARRAGA(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-IDAZKARI
NAGUSIA  -  09/10/2018

BENITO IBARROLAZA MUNITZ(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-ALKATEORDEA  -
10/10/2018

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  10/10/2018
09:29:31

DOCUMENTO: 20180082255

Datea: 10/10/2018

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



4. - ESKINARRUAGA KALEA 6KO ERAIKINAREN EGITURA SENDOTZEKO 

JAUBE ALKARTEAK ESKATUTAKO OBRA LIZENTZIA EMOTEA.

Xedea

Eskinarruaga kalea 6ko eraikinaren egitura sendotzeko jaube alkarteak eskatutako 

obra lizentzia.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko abuztuaren 9an Eskinarruaga kalea 6ko jaube alkarteak 

eraikinaren egitura sendotzeko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2018ko irailaren 27an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban.

Hirugarrena: 2018ko urriaren 1ean Urigintzako teknikariak txostena egin eban.

Laugarrena: 2018ko urriaren 1ean Urigintzako teknikariak erabagi proposamena 

egin eban.

Argudioak

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusirik, proiektua bat dator 

urigintza araudiagaz.

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: Eskatutako lizentzia emotea udal arkitektoak adierazotako baldintza 

honeek betetzeko baldintzapean:

 112/2012 DEKRETUAK, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen kudeaketari 

dagokion aurrekontua Hirigintza Sailean aztertu ostean, obrak hasi aurretik, 5. 

artikuluan zehazten den fidantza ezarriko du Udalak. Obren sustatzaileak 

fidantza hori obrak hasi aurretik jarri beharko du , bestela obra baimenak ez 

du baliorik izango. 

 Lanak direla eta, espazio publikoan edo lur-azpian leudekeen instalazioetan 

kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau eskatzen 

duenaren kontura izango da.
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 Lanak hasi aurretik haien zuinketa egiazta dezaten eskatu beharko zaie, Udal 

Zerbitzu Teknikoei. 

 Udaltzainekin adostu beharko da kontainerraren kokapena.

 Eraikinaren sendotze lanak gauzatzen direla, eraikinaren kanpoaldean 

aldaketarik egin behar izanez gero, Bermeoko Alde Zaharra Birgaitzeko Plan 

Bereziak dioena errespetatu beharko da. 

 Azaroaren 8ko 31/1995 Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko legean 

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

xedapenak ezartzen dituen 1627/1997 Errege Dekretuaren eta 337/2010 

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen artean 

eraikuntza obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartzerakoan. 

BIGARRENA: Instalazio obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udaletxean:

 Instalazioei eta egindako lanei jagoken obra amaiera ziurtagiria eta 

likidazinoa. Obra amaierako dokumentazinoa obra-zuzendari izan diran 

Arkitektoak eta Arkitekto Teknikoak sinatuta aurkeztu beharko da, baita 

jagokon Elkargo Ofizialak ikus-onetsia, non besteak beste ageriko dan, lanek, 

indarrean dagoan araudiagazko daukien egokiera eta Udalaren 

zuzenketa neurrien gauzatzea. 

 112/2012 Dekretuaren 6. artikuluan zehazten dan dokumentazinoa, Obra 

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bezala kudeatu dirala egiaztatzeko.

1.– Obra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 

egiaztatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

aurkeztu beharko du eraikuntza-hondakinen eta –materialen ekoizleak. 

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaztutako ereduari jarraikiz 

egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate 

independente batek egiaztatu behar du, hargatik eragotzi gabe xedapen 

iragankor bakarrean ezartzen dena.

2.– Aurreko ataletan aipatzen den azken txostenarekin batera, 

dokumentazio hau aurkeztu behar da: 

a) Lur eta arroka ez poluituak betelan bat egiteko erabiltzen badira, 

dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentziaren kopia aurkeztu 
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behar da, edo, azpiegitura-lan linealen kasuan, organo eskudunaren 

baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 

betelanak eginda ezabatzea arautzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko 

araudian ezarritakoari jarraikiz. 

b) Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatzen duten ziurtagiriak, 

haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, edo 

betelanetarako lur eta arroka ez poluituak jaso dituzten pertsona baimendu 

titularrek egindakoak. 

c) Hondakin balorizatuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta eraispen-

materialen erabileraren eta kantitatearen zinpeko aitorpena. 

 Instalatzaileak emondako ziurtagiria, instalazinoaren egokitasunarena. 

Industria ordezkaritzak abalatua.

HIRUGARRENA: Obrearen aurrekontua 14.756,38 €koa da. Obrak egiteko 

exekuzino epea sei hilekoa izatea, hasteko epea hilabetekoa izatea eta, etenik 

badago, epea hilabetekoa izatea. 

LAUGARRENA: Obra lizentzia honek balioa izateko, hondakinen kudeaketarako 

1.013,68 euroko bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ezingo dira obreagaz hasi. 

BOSGARRENA: Aldamuek lurzoru publikoa okupatuko dabe Ispizua tar Segundo 

kalean, 7 m2, lau hilabeteko denpora tartean. Aldamuak dirala eta, urbanizazioan 

sortu daitekeezan kalteak bermatzeko, 1.000 euroko bermea ipini beharko da udal 

Diruzaintzan. Berme hori ipini arte ezingo dira obreagaz hasi.

SEIGARRENA: Obrea egiteko lizentziak balioa izateko, lizentzia honeri erantsita 

doazan baldintza orokorrak betetea.

ZAZPIGARRENA: Interesdunari eta Ugirintza Sailari erabagi hau jakinaraztea.

ZORTZIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

OBRA HANDIETAN BETE BEHARREKO BALDINTZA OROKORRAK

Obra lizentzia emoten dauen erabagian agertzen diran baldintzakaz batera, beste baldintza honeek be, 
bete beharko dira:

1.- Dagokion arkitektoak idatzi eta jagokon alkargoak behar dan moduan oneretxia emonda 
aurkeztuko da proiektu teknikoa, eta, bai honi eta bai emoten dan lizentziari be zehatz lotuta egingo 
dira obrak.
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2.- Berau kokaturik dagoan kaleko lerrokadura ofizialetara egokituko da eraikuntzea. Udal arkitektoak 
azalduko dau horreek lerrokadurak zeintzuk diran.

3.- Obra lizentziaren kopia kanpotik ikusteko moduko leku baten egon beharko da lanak egiten diren 
bitartean, esaterako kolarreko kristalean, atarian, auzoko iragarki taulan…

4.- Lizentzia eskatu eta lortu ostean, eskatzailea honako honeetara egongo da behartuta:

a) Urigintza arloko arauak eta ezarritako baldintzak oso-osorik betetera. Honeen baldintzen 
artean, funtsezkoa izango da, aplikagarria dan kasuetan, jarritako ildo ofizialetara zehatz 
atxikitzea obrea.

b) Ordenantza fiskalek ezarten dabezan zergak ordaintzera. Eskaria egiten dan momentutik 
onartzen da betebehar hori.

c) Lizentzia dala-eta, sortzen diran gastu guztiak ordaintzera, bardin, bide publikoan, harri-
zoletan, pasealekuetan, espaloietan, urbideetan, faroletan eta abarrean be; orokorrean, jabari 
publikoko objektu narriagarrietan sortu leikezan kalteak ordaintzera.

d) Bai obrea burutzen dagoan bitartean, bai honen amaieran be, udal zerbitzuei ikuskapena 
egiteko aukerea emotera. Ezarritako baldintzak bete dirala frogatuko dabe honeek 
ikuskapenak.

e) Lanek irauten daben bitartean gertatu leikezan intzidentzia guztien erantzulea izatera.

f) Indarrean dagoan legediak exijitutako ganerako betebeharrak betetera.

g) Ur kontagailua ipini beharko da, obrea burutzen dan bitartean kontsumitzen dan ura neurtzeko. 
Zuinketa Aktea izenpetu aurretik jarri beharko da kontagailu hori, Ur Hornidurea eta Ur 
Zerbitzuaren Kudeaketarako Erregelamenduaren 78. artikuluak xedatutakoa betez. 
Kontagailua ipinteko beharrezkoa dan eskaria egin beharko da udaletxe honetan, 
erregelamendu horren 5. artikuluak xedatzen dauenaren arabera.

h) Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 2016ko uztailaren 19an argitaratu zan Bermeoko Udaleko Zaratei 
eta dardarei buruzko Udal Ordenantzea beteko da.

i) Hormigoi kamioiak ezin izango dira garbitu obran bertan, kamioiak garbitzean sortzen dan 
zementuzko karesnedun ura kainu-zuloetara joaten dalako eta kainu-zuloak itxi egiten 
diralako.

j) Udalak obrea hartu orduko Udal Zerbitzuek kainu-zuloak ikuskatu egingo dabez, eta itxita 
egon ezkero, esleipendunak garbitu egin beharko dauz, beti be udalak obrea hartu baino 
lehenago.

k) Zuinketa aktan kalearen egoerea zehaztuko da (galtzada-harriak eta espaloia), beharrezkoa 
bada, bizigarritasuna emon baino lehen konpondu ahal izateko.

5.- Horretarako legez baimenduta dagoan pertsona baten zuzendaritza fakultatibopean burutuko dira 
obrak; zuzendari fakultatibo horrek obran jarduteari izten badeutso, hiru egunen barruan eta jagokon 
alkargo ofizialak onetsitako ofizio bidez, obren sekzinoari emongo deutso horren barri. Jabeak, orduan, 
zuzendari fakultatibo barria izendatuko dau eta sekzinoari idatziz jakinarazo enkargu-orri egokia eta 
oneretxia emondakoan. Obrearen zuzendari fakultatiboak uko egin eta hiru egun igaro eta gero, 
izapide hori oraindino bete ez badau, Obra Sekzinoak lanen jarraipena etengo dau formalidade hori 
bete arte.

6.- Obreak irauten dauen bitartean proiektuan aldaketarik sartzea beharrezkoa bada, aurretik obra 
printzipalarentzat egin dan moduan, jagokon baimena eskatuko dau. Proiektua aurkeztu zanean 
eskatu bada edo egindako kitapenarena baino diru-kopuru handiagoa izateko arrazoirik eragiten ez 
bada, ez da sortuko eskubiderik. Holan izan ezean, diferentzia bakarrik ordainduko da.

7.- Eskatzaileak udaleko funtzionarioen esku itziko dauz planoen aleak onartuta eta zigilua emonda.

8.- Berehala erabiliko ez diran hutsune guztiak itxi egin beharko dira. Itxierea itxurosoa izango da eta 
ez da onartuko barrualdea ikusteko modurik izatea, ezta leundu eta pintatu bako trenkadarik, 
oholtzarik edo antzeko materialik be.
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9.- Hasitako obrak ezin izango dira itzi amaitu barik. Hori gertatzen bada, udalak beharrezkoak diran 
xedapenak aginduko dauz. Lanak amaitzea agindu ahal izango dau, orubearen eta eraikinaren 
kargura.

10.-Obrak amaitu eta gero, jabeak jakinaren ganean ipiniko dau udala hamabost eguneko epe 
barruan. Jakinarazpen honegaz batera, obrea, onartutako proiektuaren arabera eginda dagoala 
frogatuko dauen obrako zuzendari fakultatiboaren ziurtagiria aurkeztu beharko dau.

11.- Etxebizitzak okupatu aurretik, Alkatetzeari eskatuko jako bizigarritasun-zedulea. Udal aginteak ez 
dau baimenduko altzariak etxe-aldatzerik, ezta establezimendua irekiterik be, aurreko esan-multzoan 
ezarri dan moduan, emondako eraikuntza-lizentziaren baldintzetara lotuta egin dirala obrak egiaztatzen 
ez bada.

Era berean, solairu bakotxari ur-hornidurea mozten ez jakon arte ez jako emongo lizentziarik. Geroko 
erabiltzaileek formalizatuko dabe udaletxeko bulegoetan ur zerbitzuan abonadua izateko inskripzinoa. 
Kontratisteak izango dau solairu bakotxean ur-hodia ebagiteko baldintzea ez betetearen 
erantzukizuna.

12.- Obra lizentzia, kasu honeetan iraungiko da, ordaindutakoa itzultzeko eskubide barik:
- Udalak ezarritako epe barruan obrak hasi ez diranean.
- Obrak hasi eta gero, sei hilebetetan etenda geratu diranean.
- Horretarako ezarri dan epe zehatzean, edo, egon leitekeen luzapenean obrak amaitu ez 

diranean.
Epeak amaitu aurretik, arrazoitutako geldiarazpena edo berandutzea jakinarazo ezkero udalari, edo 
ezinbestekoagaitik izan dala frogatu ezkero, ez da kontuan hartuko epemugarik. 

13.- Jabego eskubidea kenduta eta hirugarren pertsonen eskubideak gordeta emon dala baimena 
ulertuko da, eta onuradunak ezin izango dau erabili bere jardunean izandako erantzukizun zibila edo 
penala baztertzeko zein gitxitzeko.

14.- Lizentzia honetan aurreikusten ez dan guztirako, herriko arau subsidiarioek eta urigintzako 
ordenantzek xedatutakora egongo gara.

15.- Euskerearen Normalizazinorako Udal Ordenantzeak dinoana bete beharko da, era honetara: 
Obrearen seinaleak eta moeta guztietako oharrak, segurtasun arauen panelak… euskeraz idatzita 
egongo dira. Euskeraz eta gaztelaniaz idatzi ezkero, euskerazko testua bi aldiz handiagoa izango da.

Obrea egingo daben enpresek obran publizidaderik egitekotan, euskeraz egingo dabe; euskeraz eta 
gaztelaniaz egitekotan, lehentasun osoa emongo jako euskereari.

16.- Beste baldintza batzuk:

 Eraikinaren barruan ipiniko da putzu septikoa eta 3.3. erregistro-tapea eukiko dau. 
Erkidegoaren jabetzako tokietan (kolarrean edo atarian, garajean, arrapalan eta abarrean) 
jarriko da eta debekatuta dago loian ipintea. 

 100 metro koadru bakotxeko eta teilaturainoko aireztatze-tximiniaz horniduko da loiea. 
Tximinia barrukoa izango da eta ez da joango inoiz fatxadatik. Etxebizitzen aireztatze-
hodietatik kanpo egongo da.

 Oinaren okupazinoa 100 metro koadrura heltzen ez diran orube txikietan, aitatutako aireztatze-
tximinia aurreikusi beharko da, aurreko esan-multzoan azaldutako baldintzetan.

 CTE-DB-SI arauak ezarritakoa betez, kolar edo ataria, loia eta beste establezimendu 
enparaduetako ateak kanporantz ireki beharko dira, kanpoko espazio publikoaren gunean 
sartu barik.

 Eskegita dagozan erropak ikustea guztiz eragotziko daben lamak edo saretak eukiko dabez 
eskegitokiek.

 Indarrean dagoan planeamenduko 4.4.4 puntua betez, babesteko hesi bat jarriko da obran, 
gitxienez metro 2ko altuerea eukiko dauena. Euki leiken edo leikezan atea edo ateak 
barrurantz zabalduko dira eta lanorduetatik kanpo itxita egongo dira. 
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 Kontuan euki beharko da, oztopo arkitektonikoak kentzeari buruz indarrean dagoan araudi 
guztian ezarritakoa.

 Eraikin barrien fatxadak kable edo linea ezarpenak ipintetik salbuetsita geratuko dira 
(elektrizidadea, telefonia, eta abar). Lurrazpikoak izango dira honeek nahitaez.

 Obreagaz hasi aurretik, eskatzaileak obraren eraginez kaltetuta geratu leikezan kanalizazino 
eta zerbitzu guztiak ezagutu beharko dauz, eta, horrretarako, hartu-emonak izan beharko dauz 
kalteak jasan leikezan enpresa guztiakaz, bakotxaren araudia kontuan izateko eta 
instalazinoak zehatz-mehatz non dagozan jakiteko. Eskatzailearen erantzukizuna da 
aitatutakoak ez ezagutzea.

 Mueta honetako obrak egiten diran eraikinentzat indarrean dagoan araudi hau beteko da:

- CTE
- CTE-DB-SI
- CTE-DB-SE
- CTE-DB-SUA
- CTE-DB-HS
- CTE-DB-HE
- CTE-DB-HR

 Obrak hasi aurretik, behar dan Zuinketa Aktea egin beharko da. Horretarako Bermeoko 
Udaleko Sail Teknikoari esan beharko jako, indarrean dagoan araudiak ezarten dauen 
moduan. 

Akta horretan, obran gastau daitekeen ura neurtzeko kontagailurik dagoan egiaztatu beharko 
da. Kontagailurik ez badago ezin izango da aktarik izenpetu.

 1/1998 eta 346/2011 errege-dekretuek ezarritakoaren arabera, telekomunikazinoetako 
azpiegitura komunentzat proiektu berezia agertu behar da obrak burutzeko proiektuan.

 Gas kontagailua eraikinaren barru aldean ipiniko da. Kanpora aireatuko da eta sarbideko atea 
barru aldetik eukiko dau. Gas instalazinoa udaleko araudiari egokituko jako, sarbidea 
kolarretik edo ataritik eukiko dau eta banaketea, bertikala izango da, eskegitokietako barruko 
aldetik jarria; ezin izango da ikusi fatxadatik.

 1991ko apirilaren 22ko erabagia, industria eta meategiak administratzeko zuzendariarena, 
etxeetan, jendea batzen dan lokaletan eta dendetan, gas-instalazinoen ikuskapenei buruzko 
indarreko arau teknikoak ulertu eta apliketako behin betiko jarraibideak emoten dauzena.

 Obrearen hesian, kartel bat ipini beharko da, eta, bertan azalduko dira, lanaren hasierako 
datea, eta amaitzeko epea be, horren barri guztiek izateko.

 Obra hondakinak eta lurrak mobitea.

 Azaroaren 8ko 31/1995 Lan Arriskuen Prebentziorako “Prevención de Riesgos Laborales” 
Legea eta baliokideak bete beharko da.

Eraikitze era eraiste lanetako hondakinak kudeatzea: Ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuak  ezarritakoa 
beteko da. Horrek esan gura dau, honeek hondakinak derrigorrez eroan behar dirala legeztatutako 
obra-hondakindegira. Lanak hasi orduko, obra-hondakindegiko titularrak emondako baimen-
konpromisoa aurkeztu beharko da.    

Lurrak mobiteko lanetatik datozen hatx edo lurren kasuan, lurrak bete eta egokitzeko be erabili leikez. 
Horretarako, Eusko Jaurlaritzearen (Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Saila) baimena beharko da 
eta udalarena be bai, 5.000 m3tik beherako bolumenekoentzat.

Lizentzia emoten dauen erabagia behin betikoa da administrazino bidean, eta, erabagi horren aurka 
eta hemen jarritako edozein baldintzaren aurka, administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal 
izango da Auzitegi Nagusiko Eskumeneko Salan. Aitatutako errekurtsoa jarri aurretik, baldintza legez, 
administrazino honi holan egingo dala jakinarazo beharko jako.

Administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa ipinteko epea hilebete bikoa izango da, erabagi honen 
jakinarazpena hartzen dan hurrengo egunetik hasita.
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Guzti hori, 1956ko abenduaren 27ko Administrazinoarekiko Auzien Jurisdikzinoaren 58. artikuluaren 
eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

HIZTEGITXOA

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Recurso Contencioso-Administrativo
Aireztatze-hodiak Conductos de ventilación
Aireztatze-tximinia Chimenea de ventilación
Arau subsidiarioak Normas subsidiarias
Araudia Normativa
Auzitegi Nagusiko Eskumenaren Sala Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior 

de Justicia
Azpiegiturea Infraestructura
Baldintzea Condición
Bizigarritasun-zedulea Cédula de habitabilidad
Epemugea Vencimiento
Eraikina Edificio
Erantzukizuna Responsabilidad
Esan-multzoa Párrafo
Eskegitokia Tendedero
Harri-zolea Empedrado
Ildo ofizialak Líneas oficiales
Iraungi Caducar
Jabeen erkidegoa Comunidad de propietarios
Kitapena Liquidación
Legegintzako Errege-Dekretua Real Decreto Legislativo
Lerrokadurea Alineación
Loiea Lonja
Meategia Mina
Objektu narriagarria Objeto que puede deteriorarse
Obra-hondakindegia Escombrera
Oholtzea Tablado
Oina Planta
Onuraduna Beneficiado
Orubea Solar
Oztopo arkitektonikoak Trabas arquitectónicas
Salbuetsita Exento
Sarbidea Acceso
Trenkadea Mampara, tabique
Urbidea Conducción de agua
Urigintzea Urbanismo
Zergea Impuesto
Zigilua Sello
Zuinketa Aktea Acta de Replanteo

5. - TALAKO ANDRA MARI KALEA 30EKO ERAIKINAREN FATXADAK 

BIRGAITZEKO JAUBE ALKARTEAK ESKATUTAKO OBRA LIZENTZIA EMOTEA.

Xedea

Talako Andra Mari kalea 30eko eraikinaren fatxadak birgaitzeko jaube alkarteak 

eskatutako obra lizentzia.
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Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko irailaren 8an Talako Andra Mari kalea 30eko jaube alkarteak 

eraikinaren fatxadak birgaitzeko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2018ko irailaren 27an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban.

Hirugarrena: 2018ko urriaren 1eko Urigintza teknikariak txostena egin eban.

Laugarrena: 2018ko urriaren 1eko Urigintza teknikariak erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusirik, proiektua bat dator 

urigintza araudiagaz.

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: Eskatutako lizentzia emotea udal arkitektoak adierazotako baldintza 

honeek betetzeko baldintzapean:

 112/2012 DEKRETUAK, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen kudeaketari 

dagokion aurrekontua Hirigintza Sailean aztertu ostean, obrak hasi aurretik, 5. 

artikuluan zehazten den fidantza ezarriko du Udalak. Obren sustatzaileak 

fidantza hori obrak hasi aurretik jarri beharko du , bestela obra baimenak ez 

du baliorik izango. 

 Lanak direla eta, espazio publikoan edo lur-azpian leudekeen instalazioetan 

kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau eskatzen 

duenaren kontura izango da.

 Lanak hasi aurretik haien zuinketa egiazta dezaten eskatu beharko zaie, Udal 

Zerbitzu Teknikoei. 

 Fatxadaren koloreak ez dira proiektuan definitzen, beraz, fatxadek kolore 

aldetik izango duten konposaketa erabakitzen denean, udalari jakinarazi 

beharko zaio bere oniritzia eman dezan. 

 Azaroaren 8ko 31/1995 Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko legean 

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

xedapenak ezartzen dituen 1627/1997 Errege Dekretuaren eta 337/2010 

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen artean 
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eraikuntza obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartzerakoan. 

BIGARRENA: Instalazio obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udaletxean:

 Instalazioei eta egindako lanei jagoken obra amaiera ziurtagiria eta 

likidazinoa. Obra amaierako dokumentazinoa obra-zuzendari izan diran 

Arkitektoak eta Arkitekto Teknikoak sinatuta aurkeztu beharko da, baita 

jagokon Elkargo Ofizialak ikus-onetsia, non besteak beste ageriko dan, lanek, 

indarrean dagoan araudiagazko daukien egokiera eta Udalaren 

zuzenketa neurrien gauzatzea. 

 112/2012 Dekretuaren 6. artikuluan zehazten dan dokumentazinoa, Obra 

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bezala kudeatu dirala egiaztatzeko.

1.– Obra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 

egiaztatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

aurkeztu beharko du eraikuntza-hondakinen eta –materialen ekoizleak. 

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaztutako ereduari jarraikiz 

egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate 

independente batek egiaztatu behar du, hargatik eragotzi gabe xedapen 

iragankor bakarrean ezartzen dena.

2.– Aurreko ataletan aipatzen den azken txostenarekin batera, 

dokumentazio hau aurkeztu behar da: 

a) Lur eta arroka ez poluituak betelan bat egiteko erabiltzen badira, 

dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentziaren kopia aurkeztu 

behar da, edo, azpiegitura-lan linealen kasuan, organo eskudunaren 

baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 

betelanak eginda ezabatzea arautzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko 

araudian ezarritakoari jarraikiz. 

b) Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatzen duten ziurtagiriak, 

haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, edo 

betelanetarako lur eta arroka ez poluituak jaso dituzten pertsona baimendu 

titularrek egindakoak. 

c) Hondakin balorizatuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta eraispen-

materialen erabileraren eta kantitatearen zinpeko aitorpena. 
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 Instalatzaileak emondako ziurtagiria, instalazinoaren egokitasunarena. 

Industria ordezkaritzak abalatua.

HIRUGARRENA: Obrearen aurrekontua 28.489,00 €koa da. Obrak egiteko 

exekuzino epea hiru hilekoa izatea, hasteko epea hilabetekoa izatea eta, etenik 

badago, epea hilabetekoa izatea. 

LAUGARRENA: Obra lizentzia honek balioa izateko, hondakinen kudeaketarako 

785,80 euroko bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ezingo dira obreagaz hasi. 

BOSGARRENA: Aldamuek lurzoru publikoa okupatuko dabe Talako Andra Mari 

kalean, 23,00m2, bi hilabeteko denpora tartean. Aldamuak dirala eta, urbanizazioan 

sortu daitekeezan kalteak bermatzeko, 1.000 euroko bermea ipini beharko da udal 

Diruzaintzan. Berme hori ipini arte ezingo dira obreagaz hasi.

SEIGARRENA: Obrea egiteko lizentziak balioa izateko, lizentzia honeri erantsita 

doazan baldintza orokorrak betetea.

ZAZPIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea.

ZORTZIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

OBRA HANDIETAN BETE BEHARREKO BALDINTZA OROKORRAK

Obra lizentzia emoten dauen erabagian agertzen diran baldintzakaz batera, beste baldintza honeek be, 
bete beharko dira:

1.- Dagokion arkitektoak idatzi eta jagokon alkargoak behar dan moduan oneretxia emonda 
aurkeztuko da proiektu teknikoa, eta, bai honi eta bai emoten dan lizentziari be zehatz lotuta egingo 
dira obrak.

2.- Berau kokaturik dagoan kaleko lerrokadura ofizialetara egokituko da eraikuntzea. Udal arkitektoak 
azalduko dau horreek lerrokadurak zeintzuk diran.

3.- Obra lizentziaren kopia kanpotik ikusteko moduko leku baten egon beharko da lanak egiten diren 
bitartean, esaterako kolarreko kristalean, atarian, auzoko iragarki taulan…

4.- Lizentzia eskatu eta lortu ostean, eskatzailea honako honeetara egongo da behartuta:

a) Urigintza arloko arauak eta ezarritako baldintzak oso-osorik betetera. Honeen baldintzen 
artean, funtsezkoa izango da, aplikagarria dan kasuetan, jarritako ildo ofizialetara zehatz 
atxikitzea obrea.

b) Ordenantza fiskalek ezarten dabezan zergak ordaintzera. Eskaria egiten dan momentutik 
onartzen da betebehar hori.

c) Lizentzia dala-eta, sortzen diran gastu guztiak ordaintzera, bardin, bide publikoan, harri-
zoletan, pasealekuetan, espaloietan, urbideetan, faroletan eta abarrean be; orokorrean, jabari 
publikoko objektu narriagarrietan sortu leikezan kalteak ordaintzera.

d) Bai obrea burutzen dagoan bitartean, bai honen amaieran be, udal zerbitzuei ikuskapena 
egiteko aukerea emotera. Ezarritako baldintzak bete dirala frogatuko dabe honeek 
ikuskapenak.
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e) Lanek irauten daben bitartean gertatu leikezan intzidentzia guztien erantzulea izatera.

f) Indarrean dagoan legediak exijitutako ganerako betebeharrak betetera.

g) Ur kontagailua ipini beharko da, obrea burutzen dan bitartean kontsumitzen dan ura neurtzeko. 
Zuinketa Aktea izenpetu aurretik jarri beharko da kontagailu hori, Ur Hornidurea eta Ur 
Zerbitzuaren Kudeaketarako Erregelamenduaren 78. artikuluak xedatutakoa betez. 
Kontagailua ipinteko beharrezkoa dan eskaria egin beharko da udaletxe honetan, 
erregelamendu horren 5. artikuluak xedatzen dauenaren arabera.

h) Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 2016ko uztailaren 19an argitaratu zan Bermeoko Udaleko Zaratei 
eta dardarei buruzko Udal Ordenantzea beteko da.

i) Hormigoi kamioiak ezin izango dira garbitu obran bertan, kamioiak garbitzean sortzen dan 
zementuzko karesnedun ura kainu-zuloetara joaten dalako eta kainu-zuloak itxi egiten 
diralako.

j) Udalak obrea hartu orduko Udal Zerbitzuek kainu-zuloak ikuskatu egingo dabez, eta itxita 
egon ezkero, esleipendunak garbitu egin beharko dauz, beti be udalak obrea hartu baino 
lehenago.

k) Zuinketa aktan kalearen egoerea zehaztuko da (galtzada-harriak eta espaloia), beharrezkoa 
bada, bizigarritasuna emon baino lehen konpondu ahal izateko.

5.- Horretarako legez baimenduta dagoan pertsona baten zuzendaritza fakultatibopean burutuko dira 
obrak; zuzendari fakultatibo horrek obran jarduteari izten badeutso, hiru egunen barruan eta jagokon 
alkargo ofizialak onetsitako ofizio bidez, obren sekzinoari emongo deutso horren barri. Jabeak, orduan, 
zuzendari fakultatibo barria izendatuko dau eta sekzinoari idatziz jakinarazo enkargu-orri egokia eta 
oneretxia emondakoan. Obrearen zuzendari fakultatiboak uko egin eta hiru egun igaro eta gero, 
izapide hori oraindino bete ez badau, Obra Sekzinoak lanen jarraipena etengo dau formalidade hori 
bete arte.

6.- Obreak irauten dauen bitartean proiektuan aldaketarik sartzea beharrezkoa bada, aurretik obra 
printzipalarentzat egin dan moduan, jagokon baimena eskatuko dau. Proiektua aurkeztu zanean 
eskatu bada edo egindako kitapenarena baino diru-kopuru handiagoa izateko arrazoirik eragiten ez 
bada, ez da sortuko eskubiderik. Holan izan ezean, diferentzia bakarrik ordainduko da.

7.- Eskatzaileak udaleko funtzionarioen esku itziko dauz planoen aleak onartuta eta zigilua emonda.

8.- Berehala erabiliko ez diran hutsune guztiak itxi egin beharko dira. Itxierea itxurosoa izango da eta 
ez da onartuko barrualdea ikusteko modurik izatea, ezta leundu eta pintatu bako trenkadarik, 
oholtzarik edo antzeko materialik be.

9.- Hasitako obrak ezin izango dira itzi amaitu barik. Hori gertatzen bada, udalak beharrezkoak diran 
xedapenak aginduko dauz. Lanak amaitzea agindu ahal izango dau, orubearen eta eraikinaren 
kargura.

10.-Obrak amaitu eta gero, jabeak jakinaren ganean ipiniko dau udala hamabost eguneko epe 
barruan. Jakinarazpen honegaz batera, obrea, onartutako proiektuaren arabera eginda dagoala 
frogatuko dauen obrako zuzendari fakultatiboaren ziurtagiria aurkeztu beharko dau.

11.- Etxebizitzak okupatu aurretik, Alkatetzeari eskatuko jako bizigarritasun-zedulea. Udal aginteak ez 
dau baimenduko altzariak etxe-aldatzerik, ezta establezimendua irekiterik be, aurreko esan-multzoan 
ezarri dan moduan, emondako eraikuntza-lizentziaren baldintzetara lotuta egin dirala obrak egiaztatzen 
ez bada.

Era berean, solairu bakotxari ur-hornidurea mozten ez jakon arte ez jako emongo lizentziarik. Geroko 
erabiltzaileek formalizatuko dabe udaletxeko bulegoetan ur zerbitzuan abonadua izateko inskripzinoa. 
Kontratisteak izango dau solairu bakotxean ur-hodia ebagiteko baldintzea ez betetearen 
erantzukizuna.

12.- Obra lizentzia, kasu honeetan iraungiko da, ordaindutakoa itzultzeko eskubide barik:
- Udalak ezarritako epe barruan obrak hasi ez diranean.
- Obrak hasi eta gero, sei hilebetetan etenda geratu diranean.
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- Horretarako ezarri dan epe zehatzean, edo, egon leitekeen luzapenean obrak amaitu ez 
diranean.

Epeak amaitu aurretik, arrazoitutako geldiarazpena edo berandutzea jakinarazo ezkero udalari, edo 
ezinbestekoagaitik izan dala frogatu ezkero, ez da kontuan hartuko epemugarik. 

13.- Jabego eskubidea kenduta eta hirugarren pertsonen eskubideak gordeta emon dala baimena 
ulertuko da, eta onuradunak ezin izango dau erabili bere jardunean izandako erantzukizun zibila edo 
penala baztertzeko zein gitxitzeko.

14.- Lizentzia honetan aurreikusten ez dan guztirako, herriko arau subsidiarioek eta urigintzako 
ordenantzek xedatutakora egongo gara.

15.- Euskerearen Normalizazinorako Udal Ordenantzeak dinoana bete beharko da, era honetara: 
Obrearen seinaleak eta moeta guztietako oharrak, segurtasun arauen panelak… euskeraz idatzita 
egongo dira. Euskeraz eta gaztelaniaz idatzi ezkero, euskerazko testua bi aldiz handiagoa izango da.

Obrea egingo daben enpresek obran publizidaderik egitekotan, euskeraz egingo dabe; euskeraz eta 
gaztelaniaz egitekotan, lehentasun osoa emongo jako euskereari.

16.- Beste baldintza batzuk:

 Eraikinaren barruan ipiniko da putzu septikoa eta 3.3. erregistro-tapea eukiko dau. 
Erkidegoaren jabetzako tokietan (kolarrean edo atarian, garajean, arrapalan eta abarrean) 
jarriko da eta debekatuta dago loian ipintea. 

 100 metro koadru bakotxeko eta teilaturainoko aireztatze-tximiniaz horniduko da loiea. 
Tximinia barrukoa izango da eta ez da joango inoiz fatxadatik. Etxebizitzen aireztatze-
hodietatik kanpo egongo da.

 Oinaren okupazinoa 100 metro koadrura heltzen ez diran orube txikietan, aitatutako aireztatze-
tximinia aurreikusi beharko da, aurreko esan-multzoan azaldutako baldintzetan.

 CTE-DB-SI arauak ezarritakoa betez, kolar edo ataria, loia eta beste establezimendu 
enparaduetako ateak kanporantz ireki beharko dira, kanpoko espazio publikoaren gunean 
sartu barik.

 Eskegita dagozan erropak ikustea guztiz eragotziko daben lamak edo saretak eukiko dabez 
eskegitokiek.

 Indarrean dagoan planeamenduko 4.4.4 puntua betez, babesteko hesi bat jarriko da obran, 
gitxienez metro 2ko altuerea eukiko dauena. Euki leiken edo leikezan atea edo ateak 
barrurantz zabalduko dira eta lanorduetatik kanpo itxita egongo dira. 

 Kontuan euki beharko da, oztopo arkitektonikoak kentzeari buruz indarrean dagoan araudi 
guztian ezarritakoa.

 Eraikin barrien fatxadak kable edo linea ezarpenak ipintetik salbuetsita geratuko dira 
(elektrizidadea, telefonia, eta abar). Lurrazpikoak izango dira honeek nahitaez.

 Obreagaz hasi aurretik, eskatzaileak obraren eraginez kaltetuta geratu leikezan kanalizazino 
eta zerbitzu guztiak ezagutu beharko dauz, eta, horrretarako, hartu-emonak izan beharko dauz 
kalteak jasan leikezan enpresa guztiakaz, bakotxaren araudia kontuan izateko eta 
instalazinoak zehatz-mehatz non dagozan jakiteko. Eskatzailearen erantzukizuna da 
aitatutakoak ez ezagutzea.

 Mueta honetako obrak egiten diran eraikinentzat indarrean dagoan araudi hau beteko da:

- CTE
- CTE-DB-SI
- CTE-DB-SE
- CTE-DB-SUA
- CTE-DB-HS
- CTE-DB-HE
- CTE-DB-HR
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 Obrak hasi aurretik, behar dan Zuinketa Aktea egin beharko da. Horretarako Bermeoko 
Udaleko Sail Teknikoari esan beharko jako, indarrean dagoan araudiak ezarten dauen 
moduan. 

Akta horretan, obran gastau daitekeen ura neurtzeko kontagailurik dagoan egiaztatu beharko 
da. Kontagailurik ez badago ezin izango da aktarik izenpetu.

 1/1998 eta 346/2011 errege-dekretuek ezarritakoaren arabera, telekomunikazinoetako 
azpiegitura komunentzat proiektu berezia agertu behar da obrak burutzeko proiektuan.

 Gas kontagailua eraikinaren barru aldean ipiniko da. Kanpora aireatuko da eta sarbideko atea 
barru aldetik eukiko dau. Gas instalazinoa udaleko araudiari egokituko jako, sarbidea 
kolarretik edo ataritik eukiko dau eta banaketea, bertikala izango da, eskegitokietako barruko 
aldetik jarria; ezin izango da ikusi fatxadatik.

 1991ko apirilaren 22ko erabagia, industria eta meategiak administratzeko zuzendariarena, 
etxeetan, jendea batzen dan lokaletan eta dendetan, gas-instalazinoen ikuskapenei buruzko 
indarreko arau teknikoak ulertu eta apliketako behin betiko jarraibideak emoten dauzena.

 Obrearen hesian, kartel bat ipini beharko da, eta, bertan azalduko dira, lanaren hasierako 
datea, eta amaitzeko epea be, horren barri guztiek izateko.

 Obra hondakinak eta lurrak mobitea.

 Azaroaren 8ko 31/1995 Lan Arriskuen Prebentziorako “Prevención de Riesgos Laborales” 
Legea eta baliokideak bete beharko da.

Eraikitze era eraiste lanetako hondakinak kudeatzea: Ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuak  ezarritakoa 
beteko da. Horrek esan gura dau, honeek hondakinak derrigorrez eroan behar dirala legeztatutako 
obra-hondakindegira. Lanak hasi orduko, obra-hondakindegiko titularrak emondako baimen-
konpromisoa aurkeztu beharko da.    

Lurrak mobiteko lanetatik datozen hatx edo lurren kasuan, lurrak bete eta egokitzeko be erabili leikez. 
Horretarako, Eusko Jaurlaritzearen (Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Saila) baimena beharko da 
eta udalarena be bai, 5.000 m3tik beherako bolumenekoentzat.

Lizentzia emoten dauen erabagia behin betikoa da administrazino bidean, eta, erabagi horren aurka 
eta hemen jarritako edozein baldintzaren aurka, administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal 
izango da Auzitegi Nagusiko Eskumeneko Salan. Aitatutako errekurtsoa jarri aurretik, baldintza legez, 
administrazino honi holan egingo dala jakinarazo beharko jako.

Administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa ipinteko epea hilebete bikoa izango da, erabagi honen 
jakinarazpena hartzen dan hurrengo egunetik hasita.

Guzti hori, 1956ko abenduaren 27ko Administrazinoarekiko Auzien Jurisdikzinoaren 58. artikuluaren 
eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40.2 artikuluan xedatutakoaren arabera. 

HIZTEGITXOA

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Recurso Contencioso-Administrativo
Aireztatze-hodiak Conductos de ventilación
Aireztatze-tximinia Chimenea de ventilación
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Arau subsidiarioak Normas subsidiarias
Araudia Normativa
Auzitegi Nagusiko Eskumenaren Sala Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior 

de Justicia
Azpiegiturea Infraestructura
Baldintzea Condición
Bizigarritasun-zedulea Cédula de habitabilidad
Epemugea Vencimiento
Eraikina Edificio
Erantzukizuna Responsabilidad
Esan-multzoa Párrafo
Eskegitokia Tendedero
Harri-zolea Empedrado
Ildo ofizialak Líneas oficiales
Iraungi Caducar
Jabeen erkidegoa Comunidad de propietarios
Kitapena Liquidación
Legegintzako Errege-Dekretua Real Decreto Legislativo
Lerrokadurea Alineación
Loiea Lonja
Meategia Mina
Objektu narriagarria Objeto que puede deteriorarse
Obra-hondakindegia Escombrera
Oholtzea Tablado
Oina Planta
Onuraduna Beneficiado
Orubea Solar
Oztopo arkitektonikoak Trabas arquitectónicas
Salbuetsita Exento
Sarbidea Acceso
Trenkadea Mampara, tabique
Urbidea Conducción de agua
Urigintzea Urbanismo
Zergea Impuesto
Zigilua Sello
Zuinketa Aktea Acta de Replanteo

Juan Karlos Agirre batzar gelatik urten da. 

6. - GONZALO NARDIZ ENPARANTZAREN EGOEREA DALA ETA, EGITE 

AGINDUA EMOTEA.

Xedea

Gonzalo Nardiz enparantzaren egoera dala eta, egite agindua emotea.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko maiatzaren 24an,  Gonzalo Nardiz enparantzako garajeen 

jaube alkarteari eskatu jakon, enparantzaren egoera ikusirik, enparantza hori ahalik 

eta ariñen konpontzea.
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Bigarrena: 2018ko irailaren 27an udal arkitektoak txostena egin eban.

Hirugarrena: 2018ko urriaren 1ean Urigintzako teknikariak txostena egin eban.

Laugarrena: 2018ko urriaren 1ean Urigintzako teknikariak erabagi proposamena 

egin eban.

Argudioak

Lehenengoa: Udal arkitektoak egindako txostenean honako hau esaten da:

Gonzalo Nardiz enparantza, sestra azpian kokatzen diren aparkalekuen estalkia da. 

Estalki horren akabera zein egoeratan dagoen ikusirik, eta erabilera publikoa izanik, 

herritarrek kalte pertsonalak jasateko duten arriskua ikusirik, Gonzalo Nardiz 

enparantzako jabe elkarteari jakinarazi behar zaio, hainbat lasterren enparantzaren 

zorua konpondu behar duela.

Bigarrena: Beraz, ikuskapena egin ondoren, enparantza segurtasun, osasun, eta 

apaintasun publikoaren aldetik, egoera txarrean dagoala egiaztatu da.

Jaubeek, legez, bere ondasuna segurtasun, osasun, begirune eta apaintasun 

publikoko egoera onean mantentzeko nahitaezko betebeharra daukie. Horren 

inguruan, Urigintzeari eta Lurzoruari buruzko 2/2006 Legeak hauxe xedatzen dau:

199. artikulua.– Kontserbatzeko eta birgaitzeko eginbeharra.

1.– Lursail, etxe, eraikin eta instalazioen jabeek nahitaez dute ondasun horiek 

segurtasun, osasun, begirune eta apaintasun publikoko egoera onean mantentzeko 

eginbeharra. Horretarako, behar diren kontserbatze- eta birgaitze-lanak egingo 

dituzte, bertako bizigaitasuna eta benetako erabilera bermatzeko.

2.– Eraikinen jabeek kontserbatzeko eta birgaitzeko lan eta obrei dagokienez, 

eraikinen jabeek ordaindu beharreko diru-kopuruak ez du gaindituko eraikinaren 

eduki normalaren muga. Muga hori honela zehazten da:

a) Jarduketa isolatuetan, eraikina berriztatzeko kostuaren % 60.

b) Jarduketa integratuetan, eraikina berriztatzeko kostuaren % 50. Atal honetan 

ezarritako zenbatekoak lurzoruaren balioa aintzat hartu gabe kalkulatuko dira.

3.– Administrazioak jabeari agintzen dizkion kontserbatze- eta birgaitze-lanen 

kostuak aipatutako muga hori gainditzen badu, soberakin hori ordain dezan eskatu 

ahalko dio jabeak administrazioari. Edonola ere, administrazioak laguntza publikoak 

ezarri ahal izango ditu, egoki deritzen baldintzetan, hitzarmenen edo beste tresna 

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E20001414F00K3H5T4R3S6Y0

Sinadurea eta datea

JURDANA URIARTE LEJARRAGA(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-IDAZKARI
NAGUSIA  -  09/10/2018

BENITO IBARROLAZA MUNITZ(P4802100J-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-ALKATEORDEA  -
10/10/2018

CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  10/10/2018
09:29:31

DOCUMENTO: 20180082255

Datea: 10/10/2018

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



batzuen bidez. Higiezina jabeen eta administrazioaren artean ustiatzea jaso ahal 

izango da hitzarmenotan.

203. artikulua.– Egikaritze-aginduak.

1.– Hondaturik dauden edo benetako erabilera legitimorako baldintza nahikorik ez 

duten eraikuntzei dagokienez, eraikuntza horiek konpontzeko, kontserbatzeko eta 

birgaitzeko obrak egiteko agindu beharko du udalak.

2.– Halaber, udalek habilitazioa izango dute edozein eraikinetan konponketa, 

kontserbazio, birgaitze eta hobekuntza obrak egikaritzeko aginduak emateko, 

honako helburuekin: eraikinaren egitura finkatzea, hirugarrenentzako arriskuak 

ekiditea, hirigintza-antolamenduan finkatutako baldintzetan gutxieneko hirigintza 

zerbitzuak ematea (ur- eta argindar-hornidura eta ur sarea) eta irisgarritasunari 

buruzko araudia betetzea. Agindutako lan eta obra horietan, betiere, egikaritzeko 

epeak eta baldintzak finkatu beharko dira.

3.– Horietaz gainera, lurralde- eta hirigintza-antolamenduan jasotzen ez diren edo 

baimentzen ez diren ekintzak edo erabilerak atzematen dituztenean ere, udalek 

egikaritze-aginduak eman beharko dituzte, ekintza eta erabilera horien inpaktua 

minimizatzeko eta jatorrizko egoerara leheneratzeko.

4.– Egikaritze-aginduak betearazi beharrekoak izango dira. Egikaritze-aginduak 

arrazoirik gabe betetzen ez badira, administrazioak neurri hauek hartu ahal izango 

ditu:

a) Egikaritze subsidiarioa, eginbeharra duenaren kontura,kontserbazio-eginbehar 

normalaren mugara arte.

b) Hertsatze-isunak jartzea, gehienez hamar. Horien maiztasuna hilekoa izango da, 

gutxienez. Bakoitzaren zenbatekoa, gehienez, agindutako obren kostu estimatuaren 

% 10 izango da. Nolanahi ere, ezarritako azken hertsatze-isunari dagokion 

borondatezko betetzea egiteko epea igaro eta gero, administrazio jarduleak 

obligazioa izango du aldatutako errealitate fisikoa subsidiarioki leheneratzeko, arau-

hauslearen kontura.

c) Nahitaezko desjabetze-espedienteari ekitea.

d) Birgaitze-programa bat egitea eta programa hori, lehiaketa bidez –lege honen 

190. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz–, eragile birgaitzaile bati esleitzea, 

birgaitze-lanak ordezko egikaritzez egiteko. Neurri hau eraikina egiturazko 
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akatsengatik aurri-egoeran gerta daitekeenean hartu ahal izango da, birgaitze-lanek 

egiturazko akatsok konpontzeko balio duten kasuetan.

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: Gonzalo Nardiz enparantzako garajeen jaube alkarteari agindua 

emotea, enparantza eraikina segurtasun, osasun, begirune eta apaintasun publikoko 

egoera onean mantentzeko eta, horretarako, enparantzaren zorua konpondu 

beharko dabe hilabeteko epean.

BIGARRENA: Epe horretan agindutakoa beteten ez bada, hertsatze isunak ezartzea 

(hilabete bakotxeko bat eta gehienez 10). Ezarri dan azkeneko hertsatze-isuna 

borondatez ordaintzeko epea amaitu ondoren, udalak ordezko exekuzino bidez 

interesatuaren kontura egingo dauela ohartarazotea.

HIRUGARRENA: Interesdunari erabagi hau jakinaraztea eta 10 eguneko epea 

ematea alegazioak egiteko.

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

Juan Karlos Agirre batzar gelara sartu da. 

7. - BERMEOKO A.I. 26-1 EREMUKO URBANIZAZIO LANEN HARRERA.

Idazkariak adierazi du harrera baldintzapean egiteak arriskuak dakartzala.

Xedea 

Bermeoko A.I. 26-1 eremuko urbanizazio lanen harrera.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko irailaren 18an Tokiko Gobernu Batzarrak AI 26.1 eremuko 

urbanizazio proiektua behin betiko onartzea erabagi eban. 

Bigarrena: 2018ko martxoaren 27an, Bermeo Eder Etxegintza SLek urbanizazio 

obren harrera egin ahal izateko, urbanizazio lanen amaierako dokumentazioa 

aurkeztu eban eta obren harrera eskatu eben.

Hirugarrena: 2018ko ekainaren 5ean udal arkitektoak txostena egin eban 

urbanizazioan egozan akatsak zehaztuz.
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Laugarrena: 2018ko ekainaren 14ean Alaktetzak Dekretuz, Bermeo Eder Etxegintza 

SLren eskaria ezeztatu eban.

Bosgarrena: 2018ko abuztuaren 30ean udaleko teknikariek urbanizazio obren 

ikuskapena egin eben.

Laugarrena: 2018ko irailaren 28an udal arkitektoak txostena egin eban.

Bosgarrena: 2018ko urriaren 2an Urigintzako teknikariak txostena egin eban.

Argudioak

Lehenengoa: Udal arkitektoak egindako txostenean honako hau adierazoten dau:

AI 26.1 eremuko urbanizazio lanak bukatutzat har litezke. Alde batetik, AI26.1 

eremuko argiteria jarri da eta bestetik, aparkalekuetako plazak margotu dira.

AI 26.1eko 2. partzelan, sektorearen hornikuntza publikora bideratutako lurzoruaren 

526,72 m2 kokatzen dira, gainjarritako jabari publiko-pribatu batean daude. Sestra 

gainean tokiko sistemen sareko zuzkidura elementua litzateke, aldiz, eremu 

horretako sestra azpian, 2. partzelako aparkalekuak kokatuko dira. 

Hala, 2. partzela barruan gaur egun egindako urbanizazioa behin-behineko da.  

Betiere, partzela horretan egitekoa den etxebizitza eraikinaren proiektuan definitu 

beharko da 2. partzelako aparkalekuen estalkia, eta sestra gainean tokiko sistemen 

sareko gainjarritako jabari publikoko zuzkidura elementua ere, eraikin berriaren 

aparkalekuen estalkia gainjarritako jabari publiko-pribatua baita.

Gaur egun, eremu horretan gauzatutako urbanizazioa ez dator bat Bermeoko Udalak 

2017ko irailaren 18an behin betiko onartutako urbanizazio proiektuarekin. Hala, 

urbanizazio zati horrek ez ditu 68/2000 dekretuak zehazten dituen hiri inguru eta 

espazio publikoetarako irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak betetzen, 

aldiz, Udalak behin betiko onartutako urbanizazio proiektuan zehazten zen 

urbanizazioak, bai betetzen zituen 68/2000 dekretuak zehazten dituen hiri inguru eta 

espazio publikoetarako irisgarritasun-baldintzak. 

Bermeoko Udalak onartutako urbanizazio proiektuan AI 26.1 eremuko aparkalekura 

heltzeko sarrera, oinezkoentzat eta ibilgailuentzat banatuta ageri da, aldiz, AI 26.1 

eremuko urbanizazio obran, ibilgailuek zebra bidetik dute sarrera aparkaleku gunera. 

Urbanizazio proiektuan aparkalekura heltzeko arrapalak %5eko malda markatzen 

du, aldiz, exekutatutako urbanizazio obran, arrapalak gainditu egiten ditu 68/2000 

dekretuak zehazten dituen gehienezko maldak hiri inguru eta espazio 

publikoetarako. 
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Hala, soilik onar liteke AI 26.1 sektoreko urbanizazioari harrera ematea 

urbanizazioaren zati bat behin-behinekotasunean dagoela jakinik.    

Beraz, urbanizazioari harrera ematekotan, 2. partzelan gainjarritako jabari publikoko 

zuzkidura elementuari dagokionez, bertan irisgarritasun baldintzak beteko lituzkeen 

eremua ber-urbanizatzeko epemuga bat jarri beharko litzateke eta epemuga hori 

gaindituko balitz, Udalak gauzatuko luke ber-urbanizazio 26.1 sektorea garatzen ari 

den sustatzaileak jarri beharreko bermea erabiliz. 

Hau da, AI 26.1 eremuko urbanizazioa baldintzapean hartu lezake Bermeoko 

Udalak. AI 26.1 eremuaren sustatzailea, Udalak jarritako epemuga barruan ez baldin 

bada 2. partzelari dagokion eraikuntza gauzatzen hasten, Udalak sustatzaileak 

jarritako fidantza erabiliko luke AI 26.1 eremuko zati hori ber-urbanizatzeko eta 

aipatutako akatsak zuzentzeko.

Bestalde, 2. partzelako lanak hasi bitartean, eraiki gabeko orubearen itxiturak 4.4.9 

artikuluan zehazturiko baldintzak bete beharko ditu: 

Oruberen bat itxitu barik gertatzen danean, edo hurrengo hiru hilabeteren barruan 

eraikitzea aurreikusten ez dan finkaren baten eraispena dagoanean, derrigorrezkoa 

izango da ondoren xedapen alternatiboak hartzea: 

 Orubeak hesitu, gitxienezko altueran 2 metroko hesi bategaz lerrokadura 

ofizialean. Behar dan moduan amaituta egongo da eta horren trinkotasuna eta 

euskarria, sendotasuna eta kontserbazioa segurtatzeko modukoa. 

Orokorrean, opakoak izango dira, nahiz eta hesiak gardenak izan, Udalak 

gardentasun eta segurtasuna arrazoiak ikusten badauz horrela 

gomendatzeko.

 Alternatiboki, lurzoruaren gaineko tratamendua egin ahal izango da, 

iragaiztuko dauan zolaketa geruza bat zabalduta, euri-uren hustuketa eta 

drenatzerako behar diran maldak eginez; halaber, aldameneko eraikinen 

erabateko finkapena ere, nahi dan erabilera afektatuko daben jausketak 

gertatu ez daitezan ekiditzeko. Kasu honeetan, orubea Udalaren eskuetan 

jarri beharko da aparkaleku, joku eta josteta bezala erabiltzeko, erabilera 

publikorako, jagokozan hitzarmenak ezarriz. 

Orubearen egoera publikoaren segurtasunerako arriskutsua gertatzen bada, txikiena 

izanda ere, berehala hesitu eta babestuko da, jabearen ordez eta honen kontura 

Udalak egin ahal izango dau. 
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Bigarrena: Urigintza eta Lurzoruari buruzko 2/2006 Legeko 198 artikuluak 

xedatutakoarekin bat, urbanizazio obren harrera egin daiteke, beti be 2. partzela 

barruan egindako urbanizazio lanak behin behinekoak dirala kontutan izanik. 

2. partzela horren behin behinekotasun horren barruan, baldintza honeek bete 

beharko dira:

 2. partzela ber-urbanizatzeko epea urte batekoa izango da.

 Epemuga hori gaindituko balitz, Udalak gauzatuko leukez 2.partzela horretako 

ber-urbanizazio obrak. Hori dala eta, obra horreek bermatzeko 50.000 euroko 

bermea ipini beharko dau Bermeo Eder Etxegintza SLek.

 2. partzelako lanak hasi bitartean, eraiki gabeko orubearen itxiturak 4.4.9 

artikuluan zehazturiko baldintzak bete beharko ditu.

Toki- administrazioen Oinarriak arautzen dauan 7/1985 Legearen 21.1.q) artikulua 

kontutan hartuta, obra lizentziak emoteko eskumena Alkatearen da, baina eskumen 

hori 2018ko irailaren 6ko 1565. zenbakidun Alkatetza Dekretuz Tokiko Gobernu 

Batzarrak eskuordetuta dauka.

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: Bermeoko A.I. 26-1 eremuko urbanizazio lanen harrera onartzea, 

beti be 2. partzela barruan egindako urbanizazio lanak behin behinekoak dirala 

kontutan izanik. 

BIGARRENA: Ondorioz, 2. partzela horren behin behinekotasun horren barruan, 

baldintza honeek bete beharko dira:

 2. partzela ber-urbanizatzeko epea urte batekoa izango da.

 Epemuga hori gaindituko balitz, Udalak gauzatuko leukez 2.partzela horretako 

ber-urbanizazio obrak. Hori dala eta, obra horreek bermatzeko 50.000 euroko 

bermea ipini beharko dau Bermeo Eder Etxegintza SLek.

 2. partzelako lanak hasi bitartean, eraiki gabeko orubearen itxiturak 4.4.9 

artikuluan zehazturiko baldintzak bete beharko ditu.

HIRUGARRENA: Interesdunari erabagi hau jakinaraztea.

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

8. - "GU EZ GAUDE BAKARRIK" IZENEKO ANTZEZLANERAKO GASTUA 
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ONARTZEA ETA KONTRATUA ESLEITZEA.

Xedea 

"GU EZ GAUDE BAKARRIK" izeneko antzezlanerako gastua onartzea eta kontratua 

esleitzea

Argudioak

Lehenengoa: Bermeoko Udala SAREAn (Red de Teatros de Euskadi) sartuta dago 

eta horregaitik, Bermeo derrigortuta dago bere eskaintza kulturalaren barruan, 

antzerkiak eskaintzea, bai nagusientzat eta baita umeentzat. Kasu honetan, “GU ez 

gaude bakarrik” izeneko antzezlana umeentzat oso egokia da.

Bigarrena: Gastuak, beharrezko atxekipena dauka (RC 2018/540).

Hirugarrena:  Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 

29.8, 63.4 eta 118. artikuluak kontuan izanda.

Laugarrena: Lege bereko II. Xedapen gehigarriaren arabera, eskumena alkateak 

dauka, baina eskumen hori 2018ko martxoaren 5eko 244. zenbakidun Alkatetza 

Dekretuz Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta.

Bosgarrena: 2018ko urriaren 1ean Kulturako teknikariak erabagi proposamena egin 

eban.

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: 2.500,00 €-ko gastua baimentzea (A) “GU ez gaude bakarrik” 

izeneko antzezlanerako eta, indarreango udal aurrekontuaren 00400-33000-

226.99.22 partida ekonomikoan zorduntzea.

BIGARRENA: 2018ko urriaren 19an, “GU ez gaude bakarrik” izeneko antzezlana 

egiteko kontratu txikia, 44.131.397-D IFZ zenbakidun Anartz Zuazua Alvarez jaunari 

esleitzea 2.500,00 €-tan (BEZ barne), 2018ko irailaren 25eko P-245 zenbakidun 

aurrekontuagaz bat etorriz.

HIRUGARRENA: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako idazkirik 

aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala.

LAUGARRENA: Interesdunari eta Ekonomia Sailari erabagi hau jakinarazotea.

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.
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9. - "ANTON MARTIN O NO HAY MAS MUS" IZENEKO ANTZEZLANERAKO 

GASTUA ONARTZEA ETA KONTRATUA ESLEITZEA.

Xedea

"ANTON MARTIN O NO HAY MAS MUS" izeneko antzezlanerako gastua onartzea 

eta kontratua esleitzea

Argudioak

Lehenengoa: Bermeoko Udala SAREAn (Red de Teatros de Euskadi) sartuta dago 

eta horregaitik, Bermeo derrigortuta dago bere eskaintza kulturalaren barruan, 

antzerkiak eskaintzea, bai nagusientzat eta baita, umeentzat. Kasu honetan, “Antón 

Martín o no hay más mus” izeneko antzezlana nagusientzat oso egokia da.

Bigarrena: Gastuak, beharrezko atxekipena dauka (RC 2018/539).

Hirugarrena:  Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 

29.8, 63.4 eta 118. artikuluak kontuan izanda.

Laugarrena: Lege bereko II. Xedapen gehigarriaren arabera, eskumena alkateak 

dauka, baina eskumen hori 2018ko martxoaren 5eko 244. zenbakidun Alkatetza 

Dekretuz Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta.

Bosgarrena: 2018ko urriaren 1ean Kulturako teknikariak erabagi proposamena egin 

eban.

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: 1.573,00 €-ko gastua baimentzea (A) “Antón Martín o no hay más 

mus” izeneko antzezlanerako eta, indarreango udal aurrekontuaren 00400-33000-

226.99.22 partida ekonomikoan zorduntzea.

BIGARRENA: 2018ko urriaren 26an, “Antón Martín o no hay más mus” izeneko 

antzezlana egiteko kontratu txikia, 44.979.671-IFZ zenbakidun Jon Zabal Larrea 

jaunari esleitzea 1.573,00 €-tan (BEZ barne), 2018ko abuztuaren 21eko 01/2018 

zenbakidun aurrekontuagaz bat etorriz.

HIRUGARRENA: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako idazkirik 

aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala.

LAUGARRENA: Interesdunari eta Ekonomia Sailari erabagi hau jakinarazotea.
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BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

10. - 2018KO URRIAREN 20AN ETA 21EAN, BERMISTORIAN PROGRAMAREN 

BARRUAN, AINTZINAKO AZOKAREN GASTUA ONARTZEA ETA KONTRATUA 

ESLEITZEA.

Idazkariak gogorarazi du kontratu txikietan nahiz eta teknikariek txostena egin 

kontratazio organoak daukala betebeharra zatiketarik edo jarraipenik ez dagoela 

egiaztatzeko.

Xedea

2018ko urriaren 20an eta 21ean, Bermistorian programaren barruan, aintzinako 

azokaren gastua onartzea eta kontratua esleitzea.

Argudioak

Lehenengoa: Bermeoko Udala, 2004 urtetik aurrera, Bermistorian programa 

antolatzen dau alde zaharra balorean jartzeko. Aintzinako azoka bat egotea 

beharrezkotzat jotzen da, artisauekaz, antzinako itxuragaz eta jagokon animazino-

kalejirekaz.

Bigarrena: Gastuak, beharrezko atxekipena dauka (RC 2018/551).

Hirugarrena: Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 

29.8, 63.4 eta 118. artikuluak kontuan izanda.

Laugarrena: Lege bereko II. Xedapen gehigarriaren arabera, eskumena alkateak 

dauka, baina eskumen hori 2018ko martxoaren 5eko 244. zenbakidun Alkatetza 

Dekretuz Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta.

Bosgarrena: 2018ko urriaren 2ko Kulturako teknikariak erabagi proposamena egin 

eban.

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: 4.950,00 €-ko gastua baimentzea (A) Bermistorian programaren 

barruan, aintzinako azokarako eta, indarreango udal aurrekontuaren 00400-33000-

226.99.22 partida ekonomikoan zorduntzea.

BIGARRENA: 2018ko urriaren 20an eta 21ean, Bermistorian programaren barruan, 

aintzinako azoka egiteko kontratu txikia, F-31605926-IFK zenbakidun Napar Bideak 
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S. Coop.eri esleitzea 4.950,00 €-tan (BEZ barne), 2018ko irailaren 26ko 12 

zenbakidun aurrekontuagaz bat etorriz.

HIRUGARRENA: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako idazkirik 

aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala.

LAUGARRENA: Interesdunari eta Ekonomia Sailari erabagi hau jakinarazotea.

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

11. - 2018KO URRIAREN 20AN ETA 21EAN, BERMISTORIAN PROGRAMAREN 

BARRUAN, AINTZINAKO AZOKAKO SEGURTASUN LANAK EGITEKO 

KONTRATUA ESLEITZEA

Xedea

2018ko urriaren 20an eta 21ean, Bermistorian programaren barruan, aintzinako 

azokako segurtasuneko gastua onartzea eta kontratua esleitzea.

Argudioak

Lehenengoa: Bermeoko Udala, 2004 urtetik aurrera, Bermistorian programa 

antolatzen dau Alde Zaharra balorean jartzeko. Aintzinako azoka bat egongo da, eta 

honen segurtasuna bermatzeko, gauez segurtasuna jarri beharra dago.

Bigarrena: Gastuak, beharrezko atxekipena dauka (RC 2018/552).

Hirugarrena: Azaroaren 8ko Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 Legearen 

29.8, 63.4 eta 118. artikuluak kontuan izanda.

Laugarrena: Lege bereko II. Xedapen gehigarriaren arabera, eskumena alkateak 

dauka, baina eskumen hori 2018ko martxoaren 5eko 244. zenbakidun Alkatetza 

Dekretuz Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta.

Bosgarrena: 2018ko urriaren 2an Kulturako teknikariak erabagi proposamena egin 

eban.

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: 1.386,66 €-ko gastua baimentzea (A) Bermistorian programaren 

barruan, aintzinako azokako segurtasunerako eta, indarreango udal aurrekontuaren 

00400-33000-226.99.22 partida ekonomikoan zorduntzea.
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BIGARRENA: 2018ko urriaren 20an eta 21ean, Bermistorian programaren barruan, 

aintzinako azokako segurtasun lanak egiteko kontratu txikia, B-95730057-IFK 

zenbakidun Beer Mosh Producciones S.L.ri esleitzea 1.386,66 €-tan (BEZ barne), 

2018ko urriaren 1eko 036/2018 zenbakidun aurrekontuagaz bat etorriz.

HIRUGARRENA: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako idazkirik 

aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala.

LAUGARRENA: Interesdunari eta Ekonomia Sailari erabagi hau jakinarazotea.

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

12. - MERKATARIEI ETA OSTALARIEI ZUZENDUTAKO “ALFABETATZE 

DIGITALA/SARE SOZIALAK”, “MARKETINA ETA SARE SOZIALAK” ETA 

“EDUKIAK ETA KRISIALDIAK KUDEATU SARE SOZIALETAN” IKASTAROAK 

EMATEKO GASTUA ONARTZEA, XEDATZEA ETA KONTRATUA ESLEITZEA.

Xedea

 Merkatariei eta ostalariei zuzendutako “Alfabetatze Digitala/Sare Sozialak”, 

“Marketina eta Sare Sozialak” eta “Edukiak eta krisialdiak kudeatu sare sozialetan” 

ikastaroak emateko gastua onartzea, xedatzea eta kontratua esleitzea.

Aurrekariak

Lehenengoa: 2018 urteko merkatariei eta ostalariei zuzendutako plangintzaren barne 

antolatutako ikastaroak dira eta 2018ko urria eta abendua bitartean emango dira.

Bigarrena: Merkatariei eta ostalariei zuzendutako ikastaroak hurrengokoak dira:

-“Alfabetatze Digitala/Sare Sozialak” 20h. Ostalarientzat. Oinarrizkoa.

-“Marketina eta Sare Sozialak” 20h. Ostalarientzat eta Merkatarientzat. Goi 

maila.

-“Edukiak eta krisialdiak kudeatu sare sozialetan” 10 h. Ostalarientzat nagusiki. 

Hirugarrena: Ikastaroen kontratazioan parte hartzeko gonbitea bialdu zaio enpresa 

honi: Formación Tecnológica Deusto  eta proposamena bidali digu.

Laugarrena: 2018ko urriaren 1ean Behargintzako zuzendariak erabagi proposamena 

egin eban.

Argudioak
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Lehenengoa: Ikastaroak emoteko ordenagailuak behar dira, horretarako, Kz guneko 

gela eta bertako ordenagailuak erabiliko dira. 

Bigarrena: Gastuak, beharrezko atxekipena dauka (2018/000549)

Hirugarrena: Kontutan eukita proposamena 3.000,00 eurokoa dala BEZaz 

salbuetsita (danatara 3.000,00 €), Herri Administrazinoen Kontratuak arautzen 

dauzan 3/2011 Legegintzazko Errege Dekretuaren 138.3 artikuluaren arabera, 

kontratu txiki legez, zuzenean esleitu leike. Eta Lege bereko 2. Xedapen 

Gehigarriagaz bat, ahalmena alkateari jagoko.

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: 3.000,00 euroko gastua baimentzea, merkatariei eta ostalariei 

zuzendutako “Alfabetatze Digitala/Sare Sozialak” , “Marketina eta Sare Sozialak” eta 

“Edukiak eta krisialdiak kudeatu sare sozialetan”  ikastaroak kontratatzeko, udal 

aurrekontuaren 2018ko 01000-43300-227.99.51 ENPRESA GARAPENERAKO 

FORMAZIOA OSTALARI ETA MERKATARIENTZAT partidan zorduntzea.

BIGARRENA: Merkatariei eta ostalariei zuzendutako “Alfabetatze Digitala/Sare 

Sozialak” , “Marketina eta Sare Sozialak” eta “Edukiak eta krisialdiak kudeatu sare 

sozialetan” ikastaroak emoteko gastua onartu, xedatu eta FORMACIÓN 

TECNOLÓGICA DEUSTO enpresari  (IFZ B95622858) lana esleitzea 3.000,00 €tan.

HIRUGARRENA: Esleipendunari eta Kontu-hartzailetzari erabagi hau jakinaraztea.

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

13. - BERMEOKO UDALA ETA EUSKO IKASKUNTZAREN ARTEKO 

BAZKIDETZA AKORDIOAREN 2018. URTEKO KUOTA ONARTZEA.

Xedea

Bermeoko Udala eta Eusko Ikaskuntzaren arteko bazkidetza akordioaren 2018. 

urteko kuota.

Aurrekariak

Lehenengoa: 1995eko otsailean, Bermeoko Udalaren eta Eusko Ikaskuntzaren 

artean hitzarmena sinatu zan.
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Bigarrena: urtero, Bermeoko Udalaren eta Eusko Ikaskuntzaren arteko lankidetza 

hitzarmena barriztu egin da eta 2017 urtean, Eusko Ikaskuntzak bazkide diran 

udalekaz ordainketa politika barri bat egitea proposatu eban.

Hirugarrena: 2018ko urriaren 3an Kulturako teknikariak erabagi proposamena egin 

eban.

Argudioak

Lehenengoa: 2018 urtean, 2017 urtean bezala, Eusko Ikaskuntzaren bazkide 

izateagaitik, udalek 300 €-ko bazkidetza kuota ordainduko dabe.

Bigarrena: bazkide izateak honako abantaila honeek suposatuko dauz:

 Herritarrei eta administrazio lokalari hausnarketa, ikerketa eta bestelako 

proiektuetan aktiboki parte hartzeko aukera, herri mailako, eskualdeko eta 

Euskal Herri mailako ekimenetan.

 Hainbat herrik amankomunean daukiezan arazoen inguruan, hausnarketa 

kolektiboak burutzea.

 Lan-ildo batzuen inguruan, ezagutza partekatzea.

 Gertutasuna: Tokian tokiko espezifizitatea eta problematikak lantzeko aukera

 Eusko Ikaskuntzaren sare zabalaren partaide izatea eta babesle izaera aitortu 

eta ezagutaraztea. Zabalkunde egitasmoetan ikusgarritasuna.

 Eusko Ikaskuntzak, bere eskarmentu eta ezagutzari esker, udalari proiektu 

eta jarduera egokiak, kalitate eta baldintza onenetan eskaintzea.

Hirugarrena: Udalek Eusko Ikaskuntzaren bitartez gauzatu nahi dabezan proiektu 

bereziak beste finantziaketa bide bat jarraituko dabe, bazkide kuotatik aparte.

Laugarrena: Gastuak, beharrezko atxekipena dauka (RC 2018/537).

Bosgarrena: Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legeko II. Xedapen gehigarriaren 

arabera, eskumena alkateak dauka, baina eskumen hori 2018ko martxoaren 5eko 

244. zenbakidun Alkatetza Dekretuz Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta.

Erabagia

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU:

LEHENENGOA: 300,00 €-ko Eusko Ikaskuntzaren 2018 urteko bazkidetza kuotaren 

gastua baimentzea eta xedatzea, eta indarreango udal aurrekontuaren 00400-

33000-481.01.04 partida ekonomikoan zorduntzea, 2018ko ekainaren 15eko 

27/2018 zenbakidun aurrekontuagaz bat etorriz.
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BIGARRENA: Interesdunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako idazkirik 

aurkeztu behar dauzenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala.

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Ekonomia Sailari erabagi hau jakinarazotea.

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

14. - ALKATETZA DEKRETUEN BARRI EMOTEA

Alkatetzearen dreketuen berri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra jakitun 

geratu daiten.

15. - ESKARI ETA ITAUNAK

Ez dago.

Eta aztertzeko gai gehiago barik, lehendakariak amaitutzat emon dau 

batzarra goiburukoan aitatutako ordu, egun eta lekuan, eta eztabaidautakoa eta 

erabagitakoa jasota geratu daiten, nik, idazkariak, agiri hau egin eta izenpetzen 

dodanak, horren fede emoten dot, lehendakariaren oneretxiagaz.

Agiri hau Euskal Autonomia Erkidegoko toki administrazinoko 

........(e)tik.......(e)ra arteko zenbakidun papelean jaso da.
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