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AKTEA 
 

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-01-17/02) 

 
 

Bilkurea: Ez Ohikoa 

Deialdia 1. deialdia 

Datea: 2018-01-17 

Lekua: Gizarte eta Kultura Etxeko Batzar Gela 

Hasiera-ordua: 08:10 

Amaiera-ordua: 
 

08:40 

Bertaratuak Idurre Bideguren Gabantxo 

Lehendakaria:    

 
Batzordekideak: 

Benito Ibarrolaza Munitiz  
Juan Karlos Agirre Santa Maria 
Amaia Elorza Elortegi  
Aingeru Astui Zarraga (ordezko legez) 

Idazkaria: Jurdana Uriarte Lejarraga 

Bertaratu ez diranak Irune Ormaetxea Legarreta  
Naia Bilbao Uriarte 
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Aztergaiak 
 
1. 2018ko urtarrilaren 8ko aktea irakurri eta onestea. 

2. Tellaetxe tar Josu kaleko bidea egiteko lurzatien zuzeneko okupazinoaren 

espedientean jasotako alegazinoen ebazpena. 

3. Tellaetxe tar Josu kaleko bidea egiteko lurzatien aldi baterako okupazinoaren 

espedientean jasotako alegazinoen ebazpena. 

4. San Andres auzoa 6an, E.R.A. jaunak lizentzia barik egindako obrak. 

5. San Andres auzoa 6an lizentzia barik egindako obren ondorioz zehapen 

espedientea zabaltzea. 

6. San Andres auzoa 7an, A.A.F. jaunak lizentzia barik egindako obrak. 

7. San Andres auzoa 7an lizentzia barik egindako obren ondorioz zehapen 

espedientea zabaltzea. 

8. 21.2 exekuzino unitateko urbanizazino proiektuaren aldaketaren behin betiko 

onarpenaren 2017ko azaroaren 20ko erabakia baliozkotzea. 

9. 2018-2019 urteetarako Gasoleo C hornidurarako esparru-akordiotik datorren 

kontratazinoa esleitzea eta formalizatzea. 

10. Gizarte eta Kultura Etxeko nagusien txokoa erabiltzeko, Demiku Bermeoko 

Jubilatuen alkarteagaz hitzarmena sinatzea onartzea. 

11. 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: 

 

 

1.- 2018KO URTARRILAREN 8KO AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA. 

2018ko urtarrilaren 8ko 01/2018 aktea irakurrita, bertaratutako 

batzordekideek aho batez onartzea erabagi dabe. 
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2.- TELLAETXE TAR JOSU KALEKO BIDEA EGITEKO LURZATIEN 

ZUZENEKO OKUPAZINOAREN ESPEDIENTEAN JASOTAKO ALEGAZINOEN 

EBAZPENA. 

Xedea  

Tellaetxe tar Josu kaleko bidea egiteko lurzatien zuzeneko okupazinoaren 

espedientean jasotako alegazinoen ebazpena. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko urriaren 23an Bermeoko Udaleko Toki Gobernu Batzarrak, 

Tellaetxe tar Josu kaleko sarrera egin ahal izateko (saihesbidearen lotura barria) 

beharrezkoak diran lurrak aurretiaz lortzea eta zuzenean okupatzea erabaki eban 

2/2006 Lurzoru eta Hirigintza legearen 188 atalaren arabera. 

Bigarrena: Ebazpen horri jagokon iragarkia 2017ko azaroaren 17an argitaratu zan 

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta besteak beste, ukitutako titularrei 

alegazinoetarako hilabeteko epea emon jaken. 

Hirugarrena: Idatzi bi jaso ziran, biak ebazpen eta okupazino horren aurkako 

alegazinoak eginaz. Bata, S.U.Z. jaunak IZARTU taldeko zinegotziak 

tartekatutakoa 2017ko azaroaren 30ean (13491 sarrera zenbakiduna). Bestea, 

J.A.E.B. jaunak 2017ko abenduaren 20an aurkeztutakoa (14305 sarrera 

zenbakiduna). 

Laugarrena: 2018ko urtarrilaren 9an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak  

Bakarra: Alegazino idatzi biak Udal Zerbitzu Juridikoek informatu dituzte eta 

txosten honetan azaltzen dana izango da ebazpen honen iturburu eta 

motibazinoa, alegazino orri horreek aurkeztu dabezanei jakinarazoko jakena. 

Besteak beste, alegazinoak eurak nahiko antzekoak diranez, erantzunaren ildoak 

modu bateratuan laburbil daitezke honako honetan. Tellaetxe tar Josu kale barria 

egin ahal izateko, okupatzen diran lurrak ez dagoz urigintzarako ekitaldi 

desberdinetan bananduta. Plan Nagusiaren 8.1 eragiketari lotutakoak dira batez 

be, 7.3 unitatekoak 2006. urtean errepartzelazioz lortutakoak baitira. 8.1 Eragiketa 

Unitate horrek ba dauka antolakuntza xehatua Plan Nagusian. 22 arlo edo sektore 

urbanizagarrian aldi baterako okupazino txikia egiten da, eta hori posiblea da 
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2/2006 legearen 32. atalaren arabera. Udal Zerbitzu Juridikoek alegazinoak 

ezeztatzea proposatzen dute eta espedienteagaz aurrera jarraitu. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: S.U.Z. IZARTU BERMEO taldeko zinegotzi jaunak eta J.A.E.B. 

jaunak lurren zuzeneko okupazinoa erabagi eban 2017ko urriaren 23ko Toki 

Gobernu Batzarraren ebazpenari tartekatutako alegazinoak ezeztatzea. 

BIGARRENA: 2/2006 Lurzoru eta Hirigintza legearen 188 atalean arautzen 

danaren arabera, zuzeneko okupazinoa berretsi eta titularrak beharrezkoak diran 

aktak altxatu eta sinatzera Bermeoko Udalera (Intxausti kalea 2, 2. solairua) etor 

daitezen deitu, edo bestela euren izenean jarduteko baimenduriko ordezkariak, 

ondasunen titulartasuna frogatzen daben agiriak ekarrita eta, gura izan ezkero, 

adituak eta notarioa be ekarri ahal izango dabez eurekaz. Akta horreek altxatu eta 

sinatzeko eguna finkatu da: 2018ko otsailaren 28an goizeko 10:30etan. 

HIRUGARRENA: Interesdun guztiei jakinarazo, ebazpen honen aurka hilabeteren 

buruan berregite helegitea ipin daikiela edota zuzenean Bilboko 

Administrazinoaren Auzialdietarako Epaitegira jakinarazpen honen hurrengo 

egunetik bi hilabeteren buruan jo daikiela 29/1998 Administrazio Auzialdietarako 

Legeak ezartzen dauen moduan. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

3.- TELLAETXE TAR JOSU KALEKO BIDEA EGITEKO LURZATIEN ALDI 

BATERAKO OKUPAZINOAREN ESPEDIENTEAN JASOTAKO ALEGAZINOEN 

EBAZPENA. 

Xedea  

Tellaetxe tar Josu kaleko bidea egiteko lurzatien aldi baterako okupazinoaren 

espedientean jasotako alegazinoen ebazpena. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Bermeoko Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2017ko urriaren 

23ko batzarrean Tellaetxe tar Josu kaleko bideak saihesbide barriagaz lotura 

egiteko obrak egin ahal izateko, beharrezkoak diren lurzatien aldi baterako 
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okupazino espedientearen zerrendea eta balorazino ekonomikoa onartu ebazan, 

ukitutako pertsonei alegazinoetarako hamar egunetako epea zabalduta. 

Bigarrena: Ebazpen horretarako alegazino idatzi bi jaso dira, bata, J.A.E.B. 

jaunak 2017ko azaroaren 29an aurkeztu ebana (13461 udal sarrera zenbakiduna) 

eta, bestea, nahiz eta behin betiko okupazinoaren espedientearen  idatzi bera 

izan, S.U.Z. zinegotziak IZARTU BERMEO udal taldearen izenean 2017ko 

azaroaren 30ean aurkeztu ebana (13491 udal sarrera zenbakia daukana). 

Hirugarrena: 2018ko urtarrilaren 9an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Alegazino idatzi bi horreek Udal Zerbitzu Juridikoek informatu dabez 

eta, txosten horretan azaltzen dana hartu behar da ebazpen honen motibazino 

edo arrazoi modura. Halanda be, aldi baterako okupazinoa dala-eta, alegazino 

idatzi bien edukia berdintsua denez, txosten horretatik ondorioztatzen dana 

laburbil daiteke ebazpen honen idatzian. Alde batetik, 22 sektore urbanizagarrian 

emoten bada be E. jaunaren 8,58 metro karratuko aldi baterako okupazinoa, hori 

ahalbidetuta dago 2/2006 legearen 32. atalaren arabera, nahiz eta ordenazino 

xehaturik ez izan sektore horretan. Herri premina (utilidade publikoa) Plan 

Nagusiak berak dauka 2011ko irailaren 20an Osoko Bilkureak emondako behin 

betiko onarpenean. Aldi baterako okupazinoaren balorazinoa ezin daiteke jabetza 

osoaren balorazino moduan hartu. Dana dala, E. jaunak balorazinoaren aurka 

adierazotakoa kontuan hartu beharko da eta espedientea Eusko Jaurlaritzaren 

Desjabetzapenetarako Epai Mahaira bidali beharko da 1954 abenduaren 16ko 

Desjabetzepenen legearen 113 artikuluak planteatzen dauen moduan.  

Bigarrena: Bestetik, aldi baterako okupazinoaren espedientean, bada beste 

partzela bat (7.3 exekuzino unitatean dagoena), jabeek alegazinorik aurkeztu ez 

dabena. Beraz, kasu honetan, jagoken dirua (hiru titular baitira) kontsignatu egin 

beharko litzateke Desjabetzapen Legearen 112.2 atalaren arabera. 

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 
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LEHENENGOA: 2017ko urriaren 23ko Toki Gobernu Batzarrean aldi baterako 

okupazinoaren ebazpenaren aurka E.B. eta IZARTU BERMEO taldeko zinegotzia 

dan S.U.Z. jaunak aurkeztutako alegazinoak ezeztatzea eta espedienteagaz 

aurrera jarraitu. 

BIGARRENA: E.B. jaunak aldi baterako okupazinoarengaitik udalak onartutako 

balorazino ekonomikoa onartzen ez dauela kontuan hartu eta beraz, espedientea 

Eusko Jaurlaritzako Desjabetzapen Epai Mahaira bialdu ahalik eta lasterren bere 

balorazinoa eman daiala eskatuz. 

HIRUGARRENA: 7.3 eremuan egin beharreko aldi baterako okupazinoaren 

titularrek alegazinorik eta balorazinoaren aurrean inolako adierazpenik egin ez 

dabenez, euren lur hori okupatu daitekeela adierazo da eta udalak baloratutakoa 

kontsignatzea erabagitzea. 

LAUGARRENA: Interesdun guztiei jakinarazotea, ebazpen honen aurka 

hilabeteren buruan berregite helegitea jar dakiela edota zuzenean Bilboko 

Administrazinoaren Auzialdietarako Epaitegira jakinarazpen honen hurrengo 

egunetik bi hilabeteren buruan jo daikiela 29/1998 Administrazio Auzialdietarako 

Legeak ezartzen dauen moduan. 

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

4.- SAN ANDRES AUZOA 6AN, E.R.A. JAUNAK LIZENTZIA BARIK 

EGINDAKO OBRAK. 

Xedea 

San Andres auzoa 6an, E.R.A. jaunak lizentzia barik egindako obrak. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko urtarrilaren 5ean udal arkitektoak txostena egin eban. 

Bigarrena: 2018ko urtarrilaren 9an Urigintzako AOTk erabagi proposamena igorri 

eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Udal arkitektoak egindako txostenean honako hau esaten da: 

Bermeoko 5 poligonoko 137 partzelan izandako lur mugimenduak ez zeuden 

jasota bere garaian Udalak emandako obra baimenean. 
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Beraz, bertan egon den euste horma eraistea, aparkaleku bat egiteko 

izandako lur mugimenduak eta urbanizatze lanak legeztatuko lituzkeen 

dokumentazioa aurkeztu beharko du promotoreak lehenbailehen. 

Bestalde, dokumentazio gehigarria aurkeztu beharko du baserri barruan 

egin dituen lanak legeztatuko lituzkeena, bertan egin diren lanen 

osotasuna definituz. 

Bigarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 219. artikuluak 

xedatutakoaren arabera, horrelako jarduerak ezkutuko jarduketak dira. 

219. artikulua: 

Lege honen ondorioetarako, hauek izango dira ezkutuko jarduketak: 

lizentzia behar izanda, lege honek eskatzen duen administrazio-titulu 

legitimatzailerik gabe edo horiek alde batera utzita nahiz horien aurka 

egin direnak edo egiten ari direnak. 

220. artikulua: 

1.– Alkateak era batera edo bestera ezkutuko obra eta erabileren berri 

izaten badu, obra edo erabilera horiek berehala etetea aginduko du. 

2.– Eteteko agindua hausten bada, hertsatze-isunak ezarriko dira agindua 

hausten den bitartean: hilabete bakoitzeko bat. Halaber, ministerio 

fiskalera eramango da dagokion testigantza, baldin eta ekintza horiek 

desobedientzia-delitua direlako arrastorik baldin bada. Isun horietako 

bakoitzaren zenbatekoa, hain zuzen, jarraian adierazten diren 

zenbatekoetatik handiena izango da: ezkutuko jardueraren balioaren % 10 

edo 600 euro. 

221. artikulua: 

1.– Herri-administrazio batek, bereak dituen jarduerak edo bere 

ardurakoa den ikuskapena egiten ari den bitartean, ezkutukotzat jo 

daitezkeen ekintza edo jarduketen berri izaten badu, horren berri eman 

beharko dio jardueron tokiko udalari. Udalak, berriz, aurreko artikuluan 

adierazitako etendura agindu beharko du, eta ebazpen hori eginbideetan 

zuzeneko erantzule gisa ageri diren pertsonei jakinarazi beharko die.  

2.– Udalak ekintza edo jarduera bat ezkutuan egiten ari dela jakiten 

badu, eteteko agindua emango du alkateak, eta agindu hori higiezinaren 

jabeei jakinaraziko zaie. Jakinarazpen horretan, bestalde, deialdia 

egingo zaie, lehenago prozedura abiarazita, baldin eta ekintza edo 

jarduketa printzipioz legeztagarria bada, hura legeztatzeko eskaera 

aurkez dezaten gehienez ere hilabeteko epean, eta, hala dagokionean, 

baita hartarako proiektu tekniko nahikoa ere. Hori guztia egiteko, 
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legeztatzeko kontuan izan behar den hirigintza-informazio guztia 

erantsiko zaio jakinarazpenari. 

3.– Aurrez proiektu teknikoa aurkeztea eskatzen duten obrak direnean, 

legeztatzeko proiektuak etxe edo eraikin berri baten proiektu teknikoari 

eska dakizkiokeen agiri guztiak izango ditu bere baitan. Jarduketan 

lehendik zeuden erresistentzia-elementu batzuk kontserbatzea jasotzen 

bada, saioak egingo dira elementu horien eusteko ahalmena 

justifikatzeko. 

4.– Udal-administrazioak, legeztatzeko eskaera aurkeztu eta hiru 

hilabeteko epean, behin betiko ebazpena emango du, eta ekintza edo 

jarduketa hori legezta daitekeen ala ez jakinaraziko du. 

5.– Jarduketa legezta daitekeela adierazten bada, lege honetan 

aurreikusitako prozedurak eta ezarritako epeak beteko dira, kasu 

bakoitzean aplikatu beharreko kontrol-lanak egiteko. 

6.– Jarduera ezin dela legeztatu adierazten bada, edo legeztatzeko 

eskaera epez kanpo aurkeztu bada, honako hauek egiteko aginduko da, 

ezarri ahal izango diren zehapenak ere ahaztu gabe: 

a) Etxe, eraikin eta instalazioen obrak eraistea, eta lursaila 

jatorrizko egoerara leheneratzea, oin berriko obrak direnean. 

Interesdunak ordaindu beharko du hori. 

b) Erabilerak behin betiko etetea, hala dagokionean. 

c) Bide gabe eraitsitakoa berriro eraikitzea, monumentu modura 

katalogatu edo deklaratuta edo gune babestu batean kokatuta dauden etxe, 

eraikin edo instalazioak direnean. 

7.– Administrazioak, legeztatzeko errekerimenduen eraginkortasuna 

bermatzeko, kautelazko neurri hauek hartzea erabaki dezake: 

a) Egikaritzen ari diren ekintza edo jarduketak direnean, lanak etetea, 

eta, horrez gainera, tokitik irtetea, obran erabilitako materialak eta 

makinak erretiratzea, eta higiezinak eta obra-instalazioak ixtea. 

b) Gasaren, uraren eta elektrizitatearen hornidura etetea, kasu 

guztietan. Salbuespen izango dira etxebizitzaren lege-izaera duten 

higiezinak. 

8.– Ezkutuan egin diren hirigintzako ekintza edo jarduketak legeztatzeak 

ez du iraungitzen hirigintzako arau-haustea egin duten pertsonek izan 

dezaketen zehapen-erantzukizuna. 

9.– Legeztatzeko prozedurari amaiera ematen dion ebazpenak, gainera, 

ezkutuan egindako ekintza edo jarduketen ondorioz eta horiek 
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legeztatzearen ondorioz eman beharreko kalte-ordainak adieraziko ditu. 

Hirugarrena: Obrak, horretarako beharrezkoa dan lizentzia barik egin dira, beraz, 

urigintza arloko arau-hauste bat dago. Ondorioz, Lurzoruari eta Urigintzeari 

buruzko 2/2006 Legeko 225. artikuluak eta hurrengoek xedatutakoari jarraituz, 

jagokon zehapen espedientea tramitatu beharko da. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Lizentzia barik egindako obren legalizazino espedientea 

zabaltzea eta interesdunari hilabeteko epea emotea lizentzia barik egindako 

obren lizentzia eskatzeko. 

BIGARRENA: Obren etena agintzea eta obrak legeztatu arte obrarik ezin dauela 

egin jakinarazotea. Eteteko agindua hausten bada, agindua hausten dan bitartean 

hilabete bakotxeko hertsatze-isun bat ezarriko dala jakinarazotea. Isun 

bakotxaren zenbatekoa ondoren adierazoten diran zenbatekoetatik handiena 

izango da: ezkutuko jarduerearen balioaren % 10 edo 600 euro.    

HIRUGARRENA: Epe hori, lizentzia eskatu barik igaroko balitz edo ukatuko balitz, 

legezkotasuna berreskuratzeko espedientea hasiko dala ohartarazotea, euren 

kontura egin be. 

LAUGARRENA: Erabilerearen sustatzaileei, enpresaburuei eta zuzendari 

teknikoei zehapen espedientea zabaltzea, erantzukizunik balego, finkatu ahal 

izateko. 

BOSGARRENA: Udaltzaingoari obren etena ez dala hautsi egiazta daien 

agintzea. 

SEIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

5.- SAN ANDRES AUZOA 6AN LIZENTZIA BARIK EGINDAKO OBREN 

ONDORIOZ ZEHAPEN ESPEDIENTEA ZABALTZEA. 

Xedea 

San Andres auzoa 6an lizentzia barik egindako obren ondorioz zehapen 

espedientea zabaltzea. 
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Aurrekariak  

Lehenengoa: San Andres auzoa 6an egindako obren inguruan egokiak diran 

egiaztapenak egin ondoren, obra horreek lizentzia barik egin dirala egiaztatu da. 

Bigarrena: Horreetatik aurrekarietatik ondorioztatu geinkenez, aitatutako obretan 

urigintza arloko honeek irregulartasunak gertatu dira: Bermeoko 5 poligonoko 

137 partzelan lur mugimenduak eta Bidetxe baserri barruan obrak lizentzia 

barik egitea. 

Hirugarrena: Honako honeek dira urigintza alorreko arau-hausteen ustezko 

erantzuleak: 

- obrearen sustatzailea 

- obren enpresaburua 

- higiezinen jaubea, sustatzailea ez bada 

- obren zuzendari teknikoa 

Laugarrena: Egitate horreek urigintza alorrean sailkaturik dagozan arau-hausteak 

dira. 

Bosgarrena: 2018ko urtarrilaren 9an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 207. artikuluaren 

arabera, horrelako obrak egiteko,  urigintza lizentzia behar da. 

San Andres auzoa 6an egindako obrak lizentzia barik egin dira; halanda ze, 

Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 219. artikuluak xedatutakoaren 

arabera, ezkutuko jardueratzat hartzen dira. 

Egitate horreek urigintza alorreko arau-hausteak dira Lurzoruari eta Urigintzeari 

buruzko 2/2006 Legeko 225. artikuluagaz bat etorriz: 

1.– Arau-hauste oso larriak honako hauek izango dira: 

a) Larritzat jotzen diren jokabideak, baldin eta sistema orokor gisa 

kalifikatutako lurzoruari eragiten badiote, edo babes-araubideren bat 

duten lurzoru urbanizaezinean edo legeria sektorialaren arabera jabari 

publikokoak diren lurzoruetan edo jabari publiko horren zortasun-zonetan 
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egiten badira. 

b) Ondasunak suntsitzea, baldin eta ondasun horiek udalak katalogatu 

baditu, edo ondare historiko, kultural eta artistikoari buruzko 

legeriaren arabera interes kulturala izendatu bazaie.  

c) Hirigintzako partzelatze-ekintzak, baldin eta plangintza orokorrak 

eta bereziak babestutako lurzoru urbanizaezinean egiten badira. 

2.– Arau-hauste larriak honako hauek izango dira: 

a) Gaia honako hau duten arauak ez betetzea: partzelatzeak, babes-

araubide bati lotuta ez dagoen lurzoru urbanizagarrian, urbanizaezinean 

edo hiri-lurzoruan egiten badira; lurzoruaren erabilera; altuera, 

azalera eta bolumen eraikigarria; etxebizitza-dentsitatea eta 

eraikuntzen egoera; eta finka, partzela edo orubeen azaleraren okupazio 

baimendua. 

b) Egiturazko elementuei eragiteagatik proiektu teknikoa behar dutelarik 

lizentziarik lortu ez duten obrak egitea. Salbuespen izango dira hiriko, 

landaguneko edo naturako paisaian aldaketa gutxi eragiteagatik, edo 

ondasun eta pertsonen segurtasun eta osasunari gutxi eragiteagatik, 

arau-hauste arintzat har daitezkeenak. 

c) Lizentziarik ez duten eta aplikatu beharreko hirigintza-

antolamenduarekin bat ez datozen erabilerak. 

d) Antolamenduak baimentzen duen eraikigarritasun fisikoa kontuan 

hartuta, gehiegi eraikitzea. Eraikitako azalera eta eraikitako bolumena 

hartuko dira eraikigarritasuntzat. 

e) Plangintzak onartzen ez dituen sotoak, erdisotoak, teilatupeak edo 

solairuarteak eraikitzea, zeinahi delarik ere erabilera. 

f) Antolamenduz kanpo dauden etxe, eraikin eta instalazioetan 

sendotzeko, modernotzeko edo balioa handitzeko obrak egikaritzea. 

g) Lurrak mugitzea eta lurpeko erauzketak egitea lizentziarik, 

urbanizazio-proiekturik edo, hala badagokio, eskumena duen 

administrazioaren baimenik izan gabe. 

h) Obra-hondakinak eta bestelako hondakinak isurtzea, eta naturara eta 

landagunera bertakoak ez diren eta paisaia hondatzen duten materialak 

botatzea. Salbuespen izango dira paisaian kalte txikia eragiteagatik 

arau-hauste arintzat har daitezkeenak. 

i) Egikaritzeen arloko arau-hausteak, baldin eta administrazioak 

lehenengo errekerimendua egin ondoren zuzentzen ez badira. Orduan 

zuzentzen badira, arau hauste arintzat hartuko dira. 
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j) Eragile urbanizatzaileak hirigintzako hitzarmenean izenpetutako 

konpromisoak ez betetzea, baldin eta interes publikoari edo hirugarrenei 

eragindako kaltea txikia dela frogatzen ez bada. 

k) Lurzoru-ondare publikoen osagai diren ondasun eta baliabideei buruz 

eta ondare horien xedeari buruz dauden arauak ez betetzea. 

l) Ikuskatze-lana oztopatzea. 

m) Administrazioaren eteteko errekerimendua jaso eta 72 orduko epean ez 

etetea obrak edo erabilerak. Salbuespena izango dira, aurretiaz baimena 

emanda, jendearen segurtasuna bermatzeko ezinbesteko direnak. 

3.– Arau-hauste arinak izango dira urbanizazio proiekturik, 

lizentziarik, baimenik edo hirigintza-txostenik gabe, edo horietan 

ezarritakoarekin bat etorri gabe, egiten diren ekintza eta 

jardueretatik, goian aipatu ez direnak. Arau-hauste arinak izango dira, 

halaber, arau-hauste larritzat edo oso larritzat jo gabe lege honetan 

zehaztu diren arau-hauste guztiak. 

Kasu honetan, 225.1.g) artikuluak xedatutakoari jarraituz, arau haustea larritzat 

jo beharra dago. 

Bigarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 228. artikuluaren 

arabera, urigintzako arau-haustearen erantzuleak honako honeek dira: 

1.– Lizentziarik gabe edo baldintzei kasurik egin gabe egikaritzen edo 

garatzen diren lurzoruaren obra edo erabilerei dagokienez, erantzuleak 

honako hauek izango dira: obren sustatzaileak eta enpresariak, 

higiezinen jabeak –baldin eta sustatzaileak ez badira–, eta, egonez 

gero, obra horiek zuzendu dituzten teknikariak. Erantzuleak izango dira, 

halaber, erabileren edo ezarpenen titularrak, zuzendariak edo onuradunak 

diren pertsonak ere. 

Hirugarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 226. artikuluaren 

arabera, urigintza alorreko arau-hausteak diran egitate horreei honako zehapenak 

jagokez: 

1.– Aurreko artikuluan zehaztutako arau-hausteetarako, zehapen hauek 

jarri ahal izango dira: 

a) Isuna. 

b) Urbanizatzeko eta eraikitzeko jarduketak esleitzeko lehiaketan parte 

hartzeko ezgaitzea. 

c) Arau-haustea, zehapena eta legeztatzeko neurriak argitaratzea. 
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d) Lortutako onura edo emaitza ekonomikoa konfiskatzea. 

2.– Goian zehaztutako arau-hausteak zigortzeko, isun hauek jarri ahal 

izango dira: 

b) Arau-hauste larriak. Isuna, 5.001 eurotik 50.000 eurora. 

2/2006 Legeko 231. artikuluak, erantzukizuna mailakatzen daben, hau da, 

erantzukizuna larritzen edo arintzen daben kasuak xedatzen dauz. 

Laugarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 232. artikuluak 

erantzukizuna salbuesteko edo zehapenak murrizteko kasuak xedatzen dauz: 

1.– Hirigintzako arau-hauste arin baten arduraduna erantzukizunetik 

erabat salbuetsi ahal izango da, baldin eta aldatutako errealitate 

fisikoa lehengoratzen badu, sortutako kalteak konpontzen baditu eta, 

behar izanez gero, legeztapena eskatzen badu. Hori guztia, hala ere, 

zehapen-jarduketei eta legezkotasuna babesteko jarduketei ekin baino 

lehen egin beharko du. 

2.– Arau-haustea, hain zuzen, legeztatutak izan daitezkeen jarduera, 

eraikin edo erabilerak baliatzerakoan izan bada, isunaren zenbatekoa % 

30 murriztuko da, baldintza hauek betetzen direnean:  

a) Isunaren zenbatekoaren gainerakoa hilabeteko  

epean ordaintzea, zehapena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita. 

b) Arau-hausleak idatziz adieraztea ados dagoela ezarritako 

zehapenarekin eta berariaz uko egitea inpugnazio-egintzak abiarazteari. 

Lehenengo idatz-zatian ezarritako epean egin beharko du hori. 

c) Arau-hauslea jarduketa zehatua legeztatzeko izapideak egiten hastea 

eta beharrezko obra eta jarduketak egiteko fidantza jartzea –lan horien 

zenbatekoaren % 50ekoa izango da–. Lehenengo idatz-zatian ezarritako 

epean egin beharko du hori. 

Bosgarrena: Espediente hau izapidetu da Administrazino Prozedura arautzen 

dauzan 39/2015 Legeko 64, 75. artikulu eta hurrengoetan eta EAEko Herri 

Administrazinoen zigortzeko ahalmenari buruzko 2/1998 Legeko 1., 7., 9. eta 36. 

artikuluetan eta horreekaz bat datozan artikuluetan xedatzen danaren babespean 

eta agindutakoa betez. 

Erabagia  

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



14  

LEHENENGOA: Lizentzia barik egindako obren ondorioz (Bermeoko 5 

poligonoko 137 partzelan lur mugimenduak eta Bidetxe baserri barruan 

obrak lizentzia barik egitea) administrazino erantzukizunik ete dagoan argitzeko 

E.R.A. jaunaren aurka zehapen espedientea hastea. 

BIGARRENA: A.E.A. andrea izendatzea zehatze prozedurearen espediente-egile. 

Pertsona hau errefusatu egin ahal izango da Sektore Publikoko Araubide 

Juridikoa arautzen dauen 40/2015 Legeko 23. artikuluan xedatutakoa betez. 

HIRUGARRENA: Espedientea ebazteko eskumena daukana Alkatetzea dala 

jakinarazotea interesdunei. Halanda be, 2016ko urtarrilaren 25eko 43 Alkatetza 

Dekretuaren bidez, eskumena Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetu jakon. 

LAUGARRENA: Interesdunari 15 eguneko epea emotea gura dauzan agiri, 

alegazino eta informazinoak aurkeztu daizan, edo frogaldia zabaltzea eskatzeko 

edota erabiliko dauzan medioak zehaztuz frogak proposatzeko.  

BOSGARRENA: Interesdunari jakinarazotea ebazpen adierazoa emoteko 

gehienezko epea 6 hilekoa dala, zehapen espedientea hasteko erabagia hartu 

dan egunetik zenbatzen hasita. Halanda be, prozedurea interesdunari egotzi 

dakikeon arrazoiren bategaitik gelditzen bada ebazteko eta ebazpena 

jakinarazoteko, epearen zenbaketea be, gelditu egingo da. 

Jakinarazoko jako, era berean, ebazpena emoteko gehienezko epea igaro eta 

ebazpen adierazoa jakinarazo ez badau, prozedurea iraungi egingo dala 39/2015 

Legeko 21. artikuluan arabera. Kasu horretan, iraungitea adierazoten dauen 

ebazpenak jarduketak artxibatzeko aginduko dau, eta 95. artikuluan xedatutako 

ondorioak izango dauz; hau da, prozedurea iraungiteak ez dau beste barik 

norbanakoen edo administrazinoaren akzinoen preskripzinoa ekarriko, ezta 

preskripzino-epearen zenbaketea geldituko be. 

SEIGARRENA: Interesdunari erabagi honen barri emotea eta jakinarazotea 

izapide hutsa dan egintzea dala, eta honen aurka ezin leitekeela errekurtsorik 

jarri. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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6.- SAN ANDRES AUZOA 7AN, A.A.F. JAUNAK LIZENTZIA BARIK 

EGINDAKO OBRAK. 

Xedea 

San Andres auzoa 7an, A.A.F. jaunak lizentzia barik egindako obrak. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko urtarrilaren 5ean udal arkitektoak txostena egin eban. 

Bigarrena: 2018ko urtarrilaren 9an Urigintzako AOTk erabagi proposamena igorri 

eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Udal arkitektoak egindako txostenean honako hau esaten da: 

Bermeoko 5 poligonoko 135 partzelan izandako lur mugimenduak ez zeuden 

jasota bere garaian Udalak emandako baserri erdia berriztatzeko obra 

baimenean. 

Beraz, gaur egun egiten ari diren lur mugimenduak lotu egin beharko dira 

eta lehenbailehen lanok legeztatuko lituzkeen dokumentazioa aurkeztu 

beharko du promotoreak lur mugimenduekin jarraitu aurretik.    

Bigarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 219. artikuluak 

xedatutakoaren arabera, horrelako jarduerak ezkutuko jarduketak dira. 

219. artikulua: 

Lege honen ondorioetarako, hauek izango dira ezkutuko jarduketak: 

lizentzia behar izanda, lege honek eskatzen duen administrazio-titulu 

legitimatzailerik gabe edo horiek alde batera utzita nahiz horien aurka 

egin direnak edo egiten ari direnak. 

220. artikulua: 

1.– Alkateak era batera edo bestera ezkutuko obra eta erabileren berri 

izaten badu, obra edo erabilera horiek berehala etetea aginduko du. 

2.– Eteteko agindua hausten bada, hertsatze-isunak ezarriko dira agindua 

hausten den bitartean: hilabete bakoitzeko bat. Halaber, ministerio 

fiskalera eramango da dagokion testigantza, baldin eta ekintza horiek 

desobedientzia-delitua direlako arrastorik baldin bada. Isun horietako 

bakoitzaren zenbatekoa, hain zuzen, jarraian adierazten diren 

zenbatekoetatik handiena izango da: ezkutuko jardueraren balioaren % 10 

edo 600 euro. 
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221. artikulua: 

1.– Herri-administrazio batek, bereak dituen jarduerak edo bere 

ardurakoa den ikuskapena egiten ari den bitartean, ezkutukotzat jo 

daitezkeen ekintza edo jarduketen berri izaten badu, horren berri eman 

beharko dio jardueron tokiko udalari. Udalak, berriz, aurreko artikuluan 

adierazitako etendura agindu beharko du, eta ebazpen hori eginbideetan 

zuzeneko erantzule gisa ageri diren pertsonei jakinarazi beharko die.  

2.– Udalak ekintza edo jarduera bat ezkutuan egiten ari dela jakiten 

badu, eteteko agindua emango du alkateak, eta agindu hori higiezinaren 

jabeei jakinaraziko zaie. Jakinarazpen horretan, bestalde, deialdia 

egingo zaie, lehenago prozedura abiarazita, baldin eta ekintza edo 

jarduketa printzipioz legeztagarria bada, hura legeztatzeko eskaera 

aurkez dezaten gehienez ere hilabeteko epean, eta, hala dagokionean, 

baita hartarako proiektu tekniko nahikoa ere. Hori guztia egiteko, 

legeztatzeko kontuan izan behar den hirigintza-informazio guztia 

erantsiko zaio jakinarazpenari. 

3.– Aurrez proiektu teknikoa aurkeztea eskatzen duten obrak direnean, 

legeztatzeko proiektuak etxe edo eraikin berri baten proiektu teknikoari 

eska dakizkiokeen agiri guztiak izango ditu bere baitan. Jarduketan 

lehendik zeuden erresistentzia-elementu batzuk kontserbatzea jasotzen 

bada, saioak egingo dira elementu horien eusteko ahalmena 

justifikatzeko. 

4.– Udal-administrazioak, legeztatzeko eskaera aurkeztu eta hiru 

hilabeteko epean, behin betiko ebazpena emango du, eta ekintza edo 

jarduketa hori legezta daitekeen ala ez jakinaraziko du. 

5.– Jarduketa legezta daitekeela adierazten bada, lege honetan 

aurreikusitako prozedurak eta ezarritako epeak beteko dira, kasu 

bakoitzean aplikatu beharreko kontrol-lanak egiteko. 

6.– Jarduera ezin dela legeztatu adierazten bada, edo legeztatzeko 

eskaera epez kanpo aurkeztu bada, honako hauek egiteko aginduko da, 

ezarri ahal izango diren zehapenak ere ahaztu gabe: 

a) Etxe, eraikin eta instalazioen obrak eraistea, eta lursaila 

jatorrizko egoerara leheneratzea, oin berriko obrak direnean. 

Interesdunak ordaindu beharko du hori. 

b) Erabilerak behin betiko etetea, hala dagokionean. 

c) Bide gabe eraitsitakoa berriro eraikitzea, monumentu modura 

katalogatu edo deklaratuta edo gune babestu batean kokatuta dauden etxe, 

eraikin edo instalazioak direnean. 
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7.– Administrazioak, legeztatzeko errekerimenduen eraginkortasuna 

bermatzeko, kautelazko neurri hauek hartzea erabaki dezake: 

a) Egikaritzen ari diren ekintza edo jarduketak direnean, lanak etetea, 

eta, horrez gainera, tokitik irtetea, obran erabilitako materialak eta 

makinak erretiratzea, eta higiezinak eta obra-instalazioak ixtea. 

b) Gasaren, uraren eta elektrizitatearen hornidura etetea, kasu 

guztietan. Salbuespen izango dira etxebizitzaren lege-izaera duten 

higiezinak. 

8.– Ezkutuan egin diren hirigintzako ekintza edo jarduketak legeztatzeak 

ez du iraungitzen hirigintzako arau-haustea egin duten pertsonek izan 

dezaketen zehapen-erantzukizuna. 

9.– Legeztatzeko prozedurari amaiera ematen dion ebazpenak, gainera, 

ezkutuan egindako ekintza edo jarduketen ondorioz eta horiek 

legeztatzearen ondorioz eman beharreko kalte-ordainak adieraziko ditu. 

Hirugarrena: Obrak, horretarako beharrezkoa dan lizentzia barik egin dira, beraz, 

urigintza arloko arau-hauste bat dago. Ondorioz, Lurzoruari eta Urigintzeari 

buruzko 2/2006 Legeko 225. artikuluak eta hurrengoek xedatutakoari jarraituz, 

jagokon zehapen espedientea tramitatu beharko da. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Lizentzia barik egindako obren legalizazio espedientea zabaltzea 

eta interesdunari hilabeteko epea emotea lizentzia barik egindako obren lizentzia 

eskatzeko. 

BIGARRENA: Obren etena agintzea eta obrak legeztatu arte obrarik ezin dauela 

egin jakinarazotea. Eteteko agindua hausten bada, agindua hausten dan bitartean 

hilabete bakotxeko hertsatze-isun bat ezarriko dala jakinarazotea. Isun 

bakotxaren zenbatekoa ondoren adierazoten diran zenbatekoetatik handiena 

izango da: ezkutuko jarduerearen balioaren % 10 edo 600 euro.    

HIRUGARRENA: Epe hori, lizentzia eskatu barik igaroko balitz edo ukatuko balitz, 

legalitatea berreskuratzeko espedientea hasiko dala ohartarazotea, euren kontura 

egin be. 

LAUGARRENA: Erabilerearen sustatzaileei, enpresaburuei eta zuzendari 

teknikoei zehapen espedientea zabaltzea, erantzukizunik balego, finkatu ahal 
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izateko. 

BOSGARRENA: Udaltzaingoari obren etena hautsi ez dala konprobatu daien 

agintzea. 

SEIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

7.- SAN ANDRES AUZOA 7AN LIZENTZIA BARIK EGINDAKO OBREN 

ONDORIOZ ZEHAPEN ESPEDIENTEA ZABALTZEA. 

Xedea 

San Andres auzoa 7an lizentzia barik egindako obren ondorioz zehapen 

espedientea zabaltzea. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: San Andres auzoa 7an egindako obren inguruan egokiak diran 

egiaztapenak egin ondoren, obra horreek lizentzia barik egin dirala egiaztatu da. 

Bigarrena: Horreetatik aurrekarietatik ondorioztatu geinkenez, aitatutako obretan 

urigintza arloko honeek irregulartasunak gertatu dirala: Bermeoko 5 poligonoko 

135 partzelan lur mugimenduak lizentzia barik egin. 

Hirugarrena: Honako honeek dira urigintza alorreko arau-hausteen ustezko 

erantzuleak: 

- obrearen sustatzailea 

- obren enpresaburua 

- higiezinen jaubea, sustatzailea ez bada 

- obren zuzendari teknikoa 

Laugarrena: Egitate horreek urigintza alorrean sailkaturik dagozan arau-hausteak 

dira. 

Bosgarrena: 2018ko urtarrilaren 9an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 207. artikuluaren 

arabera, horrelako obrak egiteko,  urigintza lizentzia behar da. 
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San Andres auzoa 7an egindako obrak lizentzia barik egin dira; halanda ze, 

Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 219. artikuluak xedatutakoaren 

arabera, ezkutuko jardueratzat hartzen dira. 

Egitate horreek urigintza alorreko arau-hausteak dira Lurzoruari eta Urigintzeari 

buruzko 2/2006 Legeko 225. artikuluagaz bat etorriz: 

1.– Arau-hauste oso larriak honako hauek izango dira: 

a) Larritzat jotzen diren jokabideak, baldin eta sistema orokor gisa 

kalifikatutako lurzoruari eragiten badiote, edo babes-araubideren bat 

duten lurzoru urbanizaezinean edo legeria sektorialaren arabera jabari 

publikokoak diren lurzoruetan edo jabari publiko horren zortasun-zonetan 

egiten badira. 

b) Ondasunak suntsitzea, baldin eta ondasun horiek udalak katalogatu 

baditu, edo ondare historiko, kultural eta artistikoari buruzko 

legeriaren arabera interes kulturala izendatu bazaie.  

c) Hirigintzako partzelatze-ekintzak, baldin eta plangintza orokorrak 

eta bereziak babestutako lurzoru urbanizaezinean egiten badira. 

2.– Arau-hauste larriak honako hauek izango dira: 

a) Gaia honako hau duten arauak ez betetzea: partzelatzeak, babes-

araubide bati lotuta ez dagoen lurzoru urbanizagarrian, urbanizaezinean 

edo hiri-lurzoruan egiten badira; lurzoruaren erabilera; altuera, 

azalera eta bolumen eraikigarria; etxebizitza-dentsitatea eta 

eraikuntzen egoera; eta finka, partzela edo orubeen azaleraren okupazio 

baimendua. 

b) Egiturazko elementuei eragiteagatik proiektu teknikoa behar dutelarik 

lizentziarik lortu ez duten obrak egitea. Salbuespen izango dira hiriko, 

landaguneko edo naturako paisaian aldaketa gutxi eragiteagatik, edo 

ondasun eta pertsonen segurtasun eta osasunari gutxi eragiteagatik, 

arau-hauste arintzat har daitezkeenak. 

c) Lizentziarik ez duten eta aplikatu beharreko hirigintza-

antolamenduarekin bat ez datozen erabilerak. 

d) Antolamenduak baimentzen duen eraikigarritasun fisikoa kontuan 

hartuta, gehiegi eraikitzea. Eraikitako azalera eta eraikitako bolumena 

hartuko dira eraikigarritasuntzat. 

e) Plangintzak onartzen ez dituen sotoak, erdisotoak, teilatupeak edo 

solairuarteak eraikitzea, zeinahi delarik ere erabilera. 

f) Antolamenduz kanpo dauden etxe, eraikin eta instalazioetan 
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sendotzeko, modernotzeko edo balioa handitzeko obrak egikaritzea. 

g) Lurrak mugitzea eta lurpeko erauzketak egitea lizentziarik, 

urbanizazio-proiekturik edo, hala badagokio, eskumena duen 

administrazioaren baimenik izan gabe. 

h) Obra-hondakinak eta bestelako hondakinak isurtzea, eta naturara eta 

landagunera bertakoak ez diren eta paisaia hondatzen duten materialak 

botatzea. Salbuespen izango dira paisaian kalte txikia eragiteagatik 

arau-hauste arintzat har daitezkeenak. 

i) Egikaritzeen arloko arau-hausteak, baldin eta administrazioak 

lehenengo errekerimendua egin ondoren zuzentzen ez badira. Orduan 

zuzentzen badira, arau hauste arintzat hartuko dira. 

j) Eragile urbanizatzaileak hirigintzako hitzarmenean izenpetutako 

konpromisoak ez betetzea, baldin eta interes publikoari edo hirugarrenei 

eragindako kaltea txikia dela frogatzen ez bada. 

k) Lurzoru-ondare publikoen osagai diren ondasun eta baliabideei buruz 

eta ondare horien xedeari buruz dauden arauak ez betetzea. 

l) Ikuskatze-lana oztopatzea. 

m) Administrazioaren eteteko errekerimendua jaso eta 72 orduko epean ez 

etetea obrak edo erabilerak. Salbuespena izango dira, aurretiaz baimena 

emanda, jendearen segurtasuna bermatzeko ezinbesteko direnak. 

3.– Arau-hauste arinak izango dira urbanizazio proiekturik, 

lizentziarik, baimenik edo hirigintza-txostenik gabe, edo horietan 

ezarritakoarekin bat etorri gabe, egiten diren ekintza eta 

jardueretatik, goian aipatu ez direnak. Arau-hauste arinak izango dira, 

halaber, arau-hauste larritzat edo oso larritzat jo gabe lege honetan 

zehaztu diren arau-hauste guztiak. 

Kasu honetan, 225.1.g) artikuluak xedatutakoari jarraituz, arau haustea larritzat 

jo beharra dago. 

Bigarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 228. artikuluaren 

arabera, urigintzako arau-haustearen erantzuleak honako honeek dira: 

1.– Lizentziarik gabe edo baldintzei kasurik egin gabe egikaritzen edo 

garatzen diren lurzoruaren obra edo erabilerei dagokienez, erantzuleak 

honako hauek izango dira: obren sustatzaileak eta enpresariak, 

higiezinen jabeak –baldin eta sustatzaileak ez badira–, eta, egonez 

gero, obra horiek zuzendu dituzten teknikariak. Erantzuleak izango dira, 

halaber, erabileren edo ezarpenen titularrak, zuzendariak edo onuradunak 
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diren pertsonak ere. 

Hirugarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 226. artikuluaren 

arabera, urigintza alorreko arau-hausteak diran egitate horreei honako zehapenak 

jagokez: 

1.– Aurreko artikuluan zehaztutako arau-hausteetarako, zehapen hauek 

jarri ahal izango dira: 

a) Isuna. 

b) Urbanizatzeko eta eraikitzeko jarduketak esleitzeko lehiaketan parte 

hartzeko ezgaitzea. 

c) Arau-haustea, zehapena eta legeztatzeko neurriak argitaratzea. 

d) Lortutako onura edo emaitza ekonomikoa konfiskatzea. 

2.– Goian zehaztutako arau-hausteak zigortzeko, isun hauek jarri ahal 

izango dira: 

b) Arau-hauste larriak. Isuna, 5.001 eurotik 50.000 eurora. 

2/2006 Legeko 231. artikuluak, erantzukizuna mailakatzen daben, hau da, 

erantzukizuna larritzen edo arintzen daben kasuak xedatzen dauz. 

Laugarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 232. artikuluak 

erantzukizuna salbuesteko edo zehapenak murrizteko kasuak xedatzen dauz: 

1.– Hirigintzako arau-hauste arin baten arduraduna erantzukizunetik 

erabat salbuetsi ahal izango da, baldin eta aldatutako errealitate 

fisikoa lehengoratzen badu, sortutako kalteak konpontzen baditu eta, 

behar izanez gero, legeztapena eskatzen badu. Hori guztia, hala ere, 

zehapen-jarduketei eta legezkotasuna babesteko jarduketei ekin baino 

lehen egin beharko du. 

2.– Arau-haustea, hain zuzen, legeztatutak izan daitezkeen jarduera, 

eraikin edo erabilerak baliatzerakoan izan bada, isunaren zenbatekoa % 

30 murriztuko da, baldintza hauek betetzen direnean:  

a) Isunaren zenbatekoaren gainerakoa hilabeteko  

epean ordaintzea, zehapena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita. 

b) Arau-hausleak idatziz adieraztea ados dagoela ezarritako 

zehapenarekin eta berariaz uko egitea inpugnazio-egintzak abiarazteari. 

Lehenengo idatz-zatian ezarritako epean egin beharko du hori. 

c) Arau-hauslea jarduketa zehatua legeztatzeko izapideak egiten hastea 

eta beharrezko obra eta jarduketak egiteko fidantza jartzea –lan horien 
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zenbatekoaren % 50ekoa izango da–. Lehenengo idatz-zatian ezarritako 

epean egin beharko du hori. 

Bosgarrena: Espediente hau izapidetu da Administrazino Prozedura arautzen 

dauzan 39/2015 Legeko 64, 75. artikulu eta hurrengoetan eta EAEko Herri 

Administrazinoen zigortzeko ahalmenari buruzko 2/1998 Legeko 1., 7., 9. eta 36. 

artikuluetan eta horreekaz bat datozan artikuluetan xedatzen danaren babespean 

eta agindutakoa betez. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Lizentzia barik egindako obren ondorioz (Bermeoko 5 

poligonoko 135 partzelan lur mugimenduak lizentzia barik egitea) 

administrazino erantzukizunik ete dagoan argitzeko E.R.A. jaunaren aurka 

zehapen espedientea hastea. 

BIGARRENA: Ainara Etxebarria Agorria andrea izendatzea zehatze 

prozedurearen espediente-egile. Persona hau errefusatu egin ahal izango da 

Sektore Publikoko Araubide Juridikoa arautzen dauen 40/2015 Legeko 23. 

artikuluan xedatutakoa betez. 

HIRUGARRENA: Espedientea ebazteko eskumena daukana Alkatetzea dala 

jakinarazotea interesdunei. Halanda be, 2016ko urtarrilaren 25eko 43 Alkatetza 

Dekretuaren bidez, eskumena Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetu jakon. 

LAUGARRENA: Interesdunari 15 eguneko epea emotea gura dauzan agiri, 

alegazino eta informazinoak aurkeztu daizan, edo frogaldia zabaltzea eskatzeko 

edota erabiliko dauzan medioak zehaztuz frogak proposatzeko.  

BOSGARRENA: Interesdunari jakinarazotea ebazpen adierazoa emoteko 

gehienezko epea 6 hilekoa dala, zehapen espedientea hasteko erabagia hartu 

dan egunetik zenbatzen hasita. Halanda be, prozedurea interesdunari egotzi 

dakikeon arrazoiren bategaitik gelditzen bada ebazteko eta ebazpena 

jakinarazoteko, epearen zenbaketea be, gelditu egingo da. 

Jakinarazoko jako, era berean, ebazpena emoteko gehienezko epea igaro eta 

ebazpen adierazoa jakinarazo ez badau, prozedurea iraungi egingo dala 39/2015 

Legeko 21. artikuluan arabera. Kasu horretan, iraungitea adierazoten dauen 
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ebazpenak jarduketak artxibatzeko aginduko dau, eta 95. artikuluan xedatutako 

ondorioak izango dauz; hau da, prozedurea iraungiteak ez dau beste barik 

norbanakoen edo administrazinoaren akzinoen preskripzinoa ekarriko, ezta 

preskripzino-epearen zenbaketea geldituko be. 

SEIGARRENA: Interesdunari erabagi honen barri emotea eta jakinarazotea 

izapide hutsa dan egintzea dala, eta honen aurka ezin leitekeela errekurtsorik 

jarri. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

8.- 21.2 EXEKUZINO UNITATEKO URBANIZAZINO PROIEKTUAREN 

ALDAKETAREN BEHIN BETIKO ONARPENAREN 2017KO AZAROAREN 

20KO ERABAKIA BALIOZKOTZEA. 

Xedea 

21.2 exekuzino unitateko urbanizazino proiektuaren espedientean jasotako 

alegazinoen ebazpena  eta 2017ko azaroaren 20ko erabakia baliozkotzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2011ko apirilaren 20an Tokiko Gobernu Batzarrak, 21.2 exekuzino 

unitateko urbanizazino proiektua behin betiko onartzea erabagi eban. 

Bigarrena: 2017ko apirilaren 7an, Konpentsazio Batzako lehendakaria dan 

Sabadell Real Estate Development, SLUren izenean, X.T.X. jaunak urbanizazino 

proiektua aurkeztu eban. 

Hirugarrena: 2017ko maiatzaren 26an udal arkitektoak txostena egin eban. 

Laugarrena: 2017ko maiatzaren 29an Tokiko Gobernu Batzarrak, 21.2 exekuzino 

unitateko urbanizazino proiektuaren aldaketa hasieraz onartzea erabagi eban. 

Bosgarrena: Iragarkia, 2017ko ekainaren 2an egunkarietan eta 2017ko ekainaren 

7an BAOean argitaratu zan. 

Seigarrena: 2017ko ekainaren 9an GUZAN alderdi politikoaren alegazinoak 

aurkeztu ziran. 

Zazpigarrena: 2017ko urriaren 13an Konpentsazio Batzako idazkariak, I.M. 

andreak, urbanizazio proiektuaren testu bategina aurkeztu eban. 
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Zortzigarrena: 2017ko azaroaren 9an udal arkitektoak txostena egin eban. 

Bederatzigarrena: 2018ko urtarrilaren 12an Urigintza Saileko AOTk txostena egin 

eban. 

Hamargarrena: 2018ko urtarrilaren 12an Urigintza Saileko AOTk erabagi 

proposamena igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Urbanizazino Proiektua hasikeraz onartu ondoren, jendaurrean ipini 

zan eta, alegazinoetarako epean, GUZAN alderdi politikoaren alegazinoak jaso 

dira. Alegazino honeen inguruan 2018ko urtarrilaren 12an Urigintza Saileko AOTk 

egindao txostena ikusirik, alegazinoak ezeztatu beharra dago. 

Bigarrena: Ondorioz, 39/2015 Legearen 52 eta 39.3 artikuluek xedatutakoa 

kontutan izanda, behin akats hori zuzenduta eta alegazinoak ezeztatuta, 21.2 

exekuzino unitateko urbanizazino proiektuaren aldaketaren behin betiko 

onarpenaren 2017ko azaroaren 20ko erabakia baliozkotu daiteke, eta egintza 

honeri atzeraeraginezko efektua emon data horretara arte. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 2017ko ekainaren 9an GUZAN alderdi politikoak aurkeztutako 

alegazinoak ez onartzea. 

BIGARRENA: 2017ko azaroaren 20ko erabakia baliozkotu eta egintza honeri 

atzeraeraginezko efektua emon data horretara arte. 

HIRUGARRENA: Interesdunari erabagi hau jakinaraztea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

9.- 2018-2019 URTEETARAKO GASOLEO C HORNIDURARAKO ESPARRU-

AKORDIOTIK DATORREN KONTRATAZINOA ESLEITZEA ETA 

FORMALIZATZEA. 

Planteatutako gaia  

2018-2019 urteetarako Gasoleo C hornidurarako esparru-akordiotik datorren 

kontratazinoa esleitu eta formalizatzeko proposamena. 
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Aurrekariak 

Lehenengoa: Bermeoko Udala Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazino zentral 

foralera atxikitu zan Udalaren Osoko Bilkuraren 2017-02-03ko 8.erabagiren 

bitartez. 

Bigarrena: Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazino zentral foralak bideratutako 

gasoleo C hornitzeko esparru-akordiora atxikitu zan Bermeoko Udala 2017-07-

19ko 975 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez. 

Hirugarrena: Bizkaiko Foru Aldundiak Gasoleo C hornitzeko esparru-akordioaren 

amaiera onartu eban REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS 

SA, NIF A-80298839 enpreseagaz, Herri Administrazinorako eta Erakunde 

Harremanetarako Saileko 9.266/2017 Foru Aginduaren bitartez. Foru espediente 

zenbakia: 2017/003/074/07. 

Laugarrena: 2017ko abenduaren 15ean Erosketa Saileko administrariak txostena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Konsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2017/560. 

Bigarrena: Beharrizanen txostena 2017-07-13ko dataz egin zan, espedientean 

agertu bezala. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen 

dauen azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 198. artikuluan 

xedatutakoagaz bat etorriz, REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 

PETROLIFEROS SA, IFZ/NIF: A-80298839  enpreseari eratorritako kontratua 

adjudikatuko jako, esparru-akordioaren ondorioetan ezarritako terminoen arabera.  

Laugarrena: 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. 

Bosgarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 043 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako zinegotzi delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 
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Zinegotzi delegatuek: AD faseak (600,00€ rainoko gastuetan). 

Kontu batzordeko zinegotzi delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 2018-2019 urteetarako gasoleo C horniduraren kontratazinoa 

esparru-akordiotik eratorritako kontratua REPSOL COMERCIAL DE 

PRODUCTOS PETROLIFEROS SA (IFZ A-80298839) enpreseari esleitzea, 

esparru-akordioaren ondorioetan ezarritako terminoen arabera. 

BIGARRENA: Eratorritako kontratu honeri egotz dakiokeen 14.000,00 euroko 

gastua baimentzea eta xedatzea REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 

PETROLIFEROS SA, enpresearen alde (IFZ: A-80298839) eta 00300-92920-

2210400 partidaren kargura. 

HIRUGARRENA: Eratorritako kontratua enpresa adjudikatzaileagaz 

formalizatzea.  

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 
10.- GIZARTE ETA KULTURA ETXEKO NAGUSIEN TXOKOA ERABILTZEKO, 

DEMIKU BERMEOKO JUBILATUEN ALKARTEAGAZ HITZARMENA 

SINATZEA ONARTZEA. 

Gaia 

Gizarte eta Kultura Etxeko nagusien txokoa erabiltzeko, Demiku Bermeoko 

jubilatuen alkarteagaz hitzarmena sinatzea onartzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Kulturako teknikari koordinatzaileak, 2017ko abenduaren 13an, 

Gizarte eta Kultura Etxeko nagusien txokoa erabiltzeko Demiku Bermeoko 

Jubilatuen alkarteagaz hitzarmena sinatzearen justifikatze memoria egin eban. 

Bigarrena: Bermeoko Udaleko Idazkaritza Saileko AOTk 2017ko abenduaren 

13an egin eban txostena. 

Hirugarrena: 2017ko abenduaren 13an Kultura Saileko teknikari-koordinatzaileak 

erabagi proposamena igorri eban. 
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Argudioak 

Lehenengoa: Demiku Bermeoko jubiladuen alkarteak bere egoitza soziala eta  

udalerrian jubilatuen aisia bultzatzeko leku bat izatea da hitzarmenaren helburua. 

Bigarrena: Demiku Bermeoko jubilatuen alkarteari itzi beharreko lokalaren 

erabilera arautu, eta alde bien betebehar eta eskubideak jasotzeko, hitzarmena 

sinatzea beharrezkoa da. 

Hirugarrena: Hitzarmena onartzeko ahalmenari jagokonez, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen testu bateratua onartzen dauan 3/2011 EDLaren 2. 

Xedapen Gehigarrian jasotakoaren arabera, hitzarmena sinatzeko ahalmena 

alkateari jagoko, bai eragin ekonomikorik suposatzen ez daualako, eta baita be 

lokala erabiltzeko iraupena 4 urtetik beherakoa dalako. 

Baina 2017ko urtarrilaren 11ko 23. Alkatetza Dekretuan jasotako delegazinoak 

ikusirik, ahalmena Tokiko Gobernu batzarrarengan dago delegatuta. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Demiku Bermeoko jubiladuen  alkarteagaz hitzarmena sinatzea 

onartzea. 

BIGARRENA: Demiku Bermeoko jubiladuen  alkarteari erabagiaren jakinaraztea, 

hitzarmena sinatu daian. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 
GIZARTE ETA KULTURA ETXEKO LOKALAK ERABILTEKO HITZARMENA 

BERMEOKO UDALAREN ETA “DEMIKU” BERMEOKO JUBILADUEN 

ALKARTEAREN ARTEKO HITZARMENA, BERMEOKO GIZARTE ETA KULTURA 

ETXEKO LOKALAK ERABILTEKO. 

PARTE HARTZEN DABE 

Alde batetik, Bermeoko Udaleko Alkate-Lehendakariak, Idurre Bideguren 

Gabantxo andreak, Bermeoko Udal horren ordez eta izenean, P-4802100-J IFK 

daukanak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dabezan Legeak 2.1.1.b) eta r) 

artikuluetan emondako ahalmenaren arabera, Osoko Bilkuran 2016ko otsailaren 25ean 

hartutako erabagiari kasu eginez, 



28  

Eta bestetik, Mari Carmen Garcia Bilbao andreak, 72.236.089-N NAN 

zenbakidunak, “Demiku” Bermeoko jubiladuen alkartearen Lehendakariak, G-95/601456 

IFK daukanak, haren ordez eta izenean, 

AZALTZEN DABE 

I.- “Demiku” Bermeoko jubiladuen alkarteak udalerrian Bermeoko jubiladuen aisia 

bultzatuko dau, aisialdiko eta ekintza kulturalen bidez. 

Alkartearen ekintzen artean, karta jokoak, dantzaldiak, urtekera kulturalak, hitzaldiak 

eta aisialdiko ekintzak dagoz. 

II.- Bermeoko Udala Gizarte eta Kultura Etxearen jabe da. 

III.- “Demiku” Bermeoko jubiladuen alkarteak bere lana egin daian, Udalak bere 

jabetzako lokal publikoaren erabilera doan ixten deutso, hain zuzen, beste talde batzuekaz 

konpartitua, hitzarmenaren bigarren eta hirugarren atalean agertzen danaren arabera. 

IV.- “Demiku” Bermeoko jubiladuen alkarteak, ekitaldi berezi batzuk egin daian, 

Gizarte eta Kultura Etxean be, gela batzuk erabiliko dauz, beste kultura taldeen moduan. 

HITZARTZEN DABE 

LEHENA: HITZARMENAREN HELBURUA.- 

Hitzarmen honen helburua “Demiku” Bermeoko jubiladuen alkarteak bere egoitza 

soziala eta eguneroko jardunerako leku bat izatea da eta, horretarako leku aproposena, 

Gizarte eta Kultura Etxeko Nagusien Txokoa da. Hori holan, bere egoitza soziala 

eukitzeko eta eguneroko ekintzak egin ahal izateko, Bermeoko Udalak doan ixten deutso 

Gizarte eta Kultura Etxeko Nagusien Txokoa izeneko lokalaren erabilerea. 

BIGARRENA: EGOITZAREN KOKAPENA.- 

“Demiku” Bermeoko jubiladuen alkarteak jarduerea garatu ahal izateko, Bermeoko 

Udalak gela eta azpiegitura honen erabilerea ixten dau: planoetan adierazota dagoan 

legez, Nagusien Txokoa, 165 m2 ingurukoa, sotoan kokatzen dana. 

Udalak jarritako materiala hauxe da: 

 Telebista 

 Harria eta sukaldeko armairuak 

 10 mahai txikiak eta 42 aulki (Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuarenak) 

 Euritako ontzia 

 Iragarki taula 
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Gizarte Ongizaterako Udal Patronatuaren honako material hau errespetatu egin 

behar da: 

 Kirol materiala, gorputza martxan programarako. 

 Soinu ekipoa 

HIRUGARRENA: LAGAPENAREN BALDINTZAK.- 

Lokala ixten da honako ekintza honeek burutzeko: karta jokoak, dantzaldiak, 

urtekera kulturalak, hitzaldiak eta aisialdiko ekintzak. 

“Demiku” Bermeoko jubiladuen alkarteak Nagusien Txokoaren erabilerea izango 

dau honako egun honeetan, ordutegi honegaz: 

  Goizez Arratsaldez 

Astelehena -------- 16:00 - 21:30 

Martitzena 12:15 - 14:00 17:30 - 21:30 

Eguaztena --- 16:00 - 21:30 

Eguena 12:15 - 14:00 17:30 - 21:30 

Barikua 09:00 - 14:00 16:00 - 21:00 

Zapatua 10:00 – 13:15 16:00 – 20:15 

 

Udan honako aldaketa honeek dagoz ordutegian: 

 

* Arratsaldeko 5:00etan zabaltzen da Gizarte eta Kultura Etxea. 

* Zapatuetan itxita egongo da. 

* Abuztuaren azken hamabostaldian, arratsaldez itxita egongo da. 

Beti be, Gizarte eta Ongizate Udal Patronatuak lokala erabiltzeko beharra ez 

badauka, aipatutako ordutegian. Printzipioz, ikasturte bakotxaren hasieran finkatuko da 

ordutegi zehatza baina inoiz beharrezkoa balitz, errebisatuko da. 

Baita, hauteskundeak diranean, Bermeoko Udalak lokala erabiliko dau 

astebeteko epean. 

Doan ixten dan gela eta azpiegitura horreek ezin izango dira beste ekintza 

batzuetarako erabili. Hori dala eta, bere lan alorretik kanpo beste eginkizun 

batzuetarako erabiltzen dala jakin ezkero, eta udalak jagokon errekerimendua egin 

ondoren, eginkizun horreek ez dirala eteten ikusi ezkero, lagapen hori automatikoki 

bertan behera geratuko da. 
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Era berean, bere lan alorretik kanpoko eginkizun mota horreek birritan baino 

gehiagotan gertatzen badira, nahiz eta eteteko errekerimenduak egiten diranean, 

errekerimendu horreek momentuan bertan bete, udalak lagapena automatikoki bertan 

behera ixteko ahalmena izango dau. 

Lokala “Demiku” Bermeoko jubiladuen alkartearen egitasmo orokorrak 

bultzatzeko baino ez da erabiliko, hau da, udalerrian Bermeoko jubiladuen aisia 

bultzatzeko. Hori holan, bestelako egintzak debekatuta geratuko dira. Debeku hau ez 

betetea, lagapena bertan behera ixteko zioa izango da. 

Eta gauza bera, “Demiku” Bermeoko jubiladuen alkarteak bere jarduereari itxiko 

baleutso eta ondorioz, lokala ixtea erabagiko baleu, lagapen hau amaitutzat emongo 

litzateke eta udala jakinaren ganean jarriko dau. 

Holan egin ezean, ez jakinarazoteak eragin daikezan kalte eta galerak ordaindu 

beharko deutsoz Bermeoko Udalari. 

Udalak aipatutako lokalak beste talde batzuekaz konpartituak izango dirala 

adierazten dau. 

Azkenik, eta kontuan eukita lagapena doan egiten dala, udalak edozein 

momentutan berreskuratu ahal izango dau bere jabetzako gela hori, beti be, 3 

hilabeteko aurrerapenaz horren barri emonda eta hasita egon leiken lana amaitzeko 

beharrari kalte egin barik. 

LAUGARRENA: LAGAPENAREN EPEA.- 

Lagapena 2018ko ekainaren 30era arte izango da. Eta alde biak adostuta, beste 

sei hilabeterako luzatu ahal izango da. 

BOSGARRENA: KUDEATZEKO NEURRIAK.- 

Horretarako, udalak behar diran neurriak hartuko dauz, lokalak betetu daizan CTE 

DB SI Eraikuntzarako Oinarrizko Araudiak, Eraikinak Suteetatik Babesteko Baldintzei 

buruzkoak, agindutako baldintzak eta higienearen, akustikearen, bizigarritasunaren, 

segurtasunaren eta eskuragarritasunaren arloetan indarreko legerian aitatzen diranak. 

SEIGARRENA: MANTENIMENDU ETA GARBIKETA LANAK.- 

Lokala egoera onean egon daian, Bermeoko Udalak bere gain hartuko dauz 

mantenimendu eta garbiketa lan eta gastu honeek: 

 Lokala aldiro-aldiro margotzea. 

 Argindarraren gastua. 
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 Lokalaren mantenimendu orokorreko gastuak. 

 Lokala garbitzeko gastuak. 

 Lokala egoera onean mantentzeko eta hitzarmen honetan aurreikusi ez 

arren, beharrezkotzat joten diran lanak. 

 Lokala irekitzeko eta ixteko ardura. 

ZAZPIGARRENA: ERABILTZAILEAREN BETEBEHARRAK.- 

“Demiku” Bermeoko jubiladuen alkarteak betebehar honeek izango dauz: 

 Doan itxitako gelak txukun ixteko lanak. 

 Egunero, lokala dagoan moduan itxi, mahaiak batuta, e.a 

 Bere jarduera garatu ahal izateko, baliabide tekniko eta informatikoen 

instalazinoa. 

 Lokala erabiltean sortu leiken edozein arazoren barri udalari emotea. 

 Lokala egoera onean egon daian eta hitzarmen honetan aurreikusi ez 

arren, beharrezkotzat joten diran lanak. 

ZORTZIGARRENA: HIZKUNTZA ERISPIDEAK / EUSKARAREN TRATAMENDUA.- 

Euskerearen Normalizazinorako Udal Ordenantzeak arautzen dauenaren arabera, 

“Demiku” Bermeoko jubiladuen alkarteak bere ekintzetan argitaratzen dauzan idatzi, 

iragarki, ohar eta gainontzekoak euskeraz idatzi beharko dauz. Propagandea be, bai 

ahozkoa, zein idatzizkoa, euskeraz egingo dau. 

Instalazinoetan alkarteen esku ipinita dagozan oholetan ezelako mezurik, 

egitaraurik edo abarrik jarri behar izatekotan, euskeraz ipiniko dauz. 

Horreek guztiak, derrigorrez, euskeraz eta erderaz idatzi edo esan behar 

izatekotan, ordenantzeak zehazten dauenaren arabera egingo dira, hau da, idatzizkoan 

hizkien tamaina bi aldiz handiagoa izango da eta ahozkoan be, erdaraz baten esaten dan 

bakotxean, euskeraz hiru aldiz esanda. 

Hizkuntzaren inguruko gauza guztietarako udaleko Euskera Sailak aholkularitzea 

eta laguntzea emongo dauz. 

BEDERATZIGARRENA: LAGAPENAREN AMAIEREA.- 

Higiezinaren doako lagapena amaitutzat emoten danean, amaitzearen arrazoia 

edozein izanda be, “Demiku” Bermeoko jubiladuen alkarteak jasotako egoera berean 

itzuli beharko dauz gelak, 3 hilabeteko epean. 
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Holan egingo ez balitz, egondako kalteak eta galerak “Demiku” Bermeoko 

jubiladuen alkarteak ordaindu beharko deutsoz Bermeoko Udalari. 

HAMARGARRENA: APLIKATU DAITEKEEN LEGEDIA.- 

Administrazinoaganazko Auzien Jurisdikzioko organo eskudunek, Jurisdikzino 

hori arautzen dauen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak xedatutakoaren arabera, 

administrazinoganazko auzibidean ebatziko dabez hitzarmenaren beraren 

interpretazinoak, aldaketek, eraginek edo ebazpenak sortu litzatekeen auzigaiak. 

HAMAIKAGARRENA: INDARRALDIA.- 

Hitzarmen hau izenpetzen dan unean bertan sartuko da indarrean. 

 

Eta holan jasota geratu daiten, hiru ale izenpetzen dira, Bermeon, 2018ko ….. .an. 

 
BERMEOKO UDALA 

 
 
 

IDURRE BIDEGUREN GABANTXO 

“DEMIKU” BERMEOKO JUBILADUEN ALKARTEA 
 
 

Mª CARMEN GARCIA BILBAO 

11.- ESKARI ETA ITAUNAK. 
 
Ez daude. 
 
 

 

Eta aztertzeko gai gehiago barik, lehendakariak amaitutzat emon dau 

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

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

dodanak, horren fede emoten dot, lehendakariaren oneretxiagaz. 

 

Oniritxia 

Alkatea, Idazkaria, 

 

 

Idurre Bideguren Gabantxo Jurdana Uriarte Lejarraga 
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Agiri hau Euskal Autonomia Erkidegoko toki administrazinoko ........(e)tik 

.......(e)ra arteko zenbakidun paperean jaso da. 


