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Aztergaiak 
 
1. 2018ko urtarrilaren 17ko aktea irakurri eta onestea. 

2. Talakoetxea kalea 6ko eraikinaren eskailerea konpontzeko jaube alkarteak 

eskatutako lizentzia. 

3. Erreñezubi kalea 18ko eraikineko igogailuaren sarrerea kaleko kotara jaisteko 

jaube alkarteak eskatutako lizentzia. 

4. Askatasun Bidea kalea 32ko eraikinaren atzealdeko fatxadea konpontzeko 

jaube alkarteak eskatutako lizentzia. 

5. Askatasun Bidea kalea 32 Bis-eko eraikinaren atzealdeko fatxadea 

konpontzeko jaube alkarteak eskatutako lizentzia. 

6. Mañu auzoan, Zabalane baserrian, lizentzia barik egindako obren 

espedientean jasotako alegazinoen ebazpena. 

7. Agarre auzoan J.E.O. jaunak lizentzia barik egindako obrak. 

8. Agarre auzoan, J.E.O. jaunak lizentzia barik egindako obrak dirala- eta, 

zehapen espedientea zabaltzea. 

9. Eupeme Deuna kalea 9an, M.A.P.F. jaunak, emondako lizentziaren kontra 

egindako obrak  

10. Eupeme Deuna kalea 9an, M.A.P.F. jaunak egindako obrak dirala-eta, 

zehapen espedientea zabaltzea. 

11. 2017ko abenduaren 18ko Tokiko Gobernu Batzarraren 6. puntuan onartutako 

kontratazino espedientea zuzentzea. 

12. Gazteria Sailaren 2017ko diru-laguntzak onartzea. 

13. Jantokiko Begirale ikastaroaren gastua onartzea eta xedatzea, eta 

matrikulazino prezioak finkatzea eta onartzea. 

14. Adikzinoen formakuntzari jagokon gastua onartzea eta xedatzea. 

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.- 2018KO URTARRILAREN 17KO AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA. 

2018ko urtarrilaren 17ko 02/2018 aktea irakurrita, bertaratutako 

batzordekideek aho batez onartzea erabagi dabe. 

 

2.- TALAKOETXEA KALEA 6KO ERAIKINAREN ESKAILEREA 

KONPONTZEKO JAUBE ALKARTEAK ESKATUTAKO LIZENTZIA. 

Xedea  

Talakoetxea kalea 6ko eraikinaren eskailerea konpontzeko jaube alkarteak 

eskatutako lizentzia. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2017ko abenduaren 1ean Talakoetxea kalea 6ko jaube alkarteak  

eskailerea konpontzeko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2017ko abenduaren 29an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban. 

Hirugarrena: 2018ko urtarrilaren 12an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri 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.  
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 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.  

 Eraikinaren hustuketa ibilbidean aldaketak sortuko direnez, hustuketa 

ibilbide osoa gaur eguneratu beharko da, horretarako, solairu bakoitzean 

hautsezko su-itzalgailu bana jarri beharko da dagokion 

seinaleztapenarekin eta hustuketa ibilbide osoan larrialdietarako argiak 

jarri beharko dira, baita trastelekuak kokatzen diren teilatupeko plantan 

ere.” 

BIGARRENA: Instalazio obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udaletxean: 

 Instalazinoei 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 53.098,25 €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 

457,46 euroko bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ezingo dira obreagaz hasi.  

BOSGARRENA: Obrea egiteko lizentziak balioa izateko, lizentzia honeri erantsita 

doazan baldintza orokorrak betetea. 

SEIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

3.- ERREÑEZUBI KALEA 18KO ERAIKINEKO IGOGAILUAREN SARREREA 

KALEKO KOTARA JAISTEKO JAUBE ALKARTEAK ESKATUTAKO 

LIZENTZIA. 

Xedea  

Erreñezubi kalea 18ko eraikineko igogailuaren sarrerea kaleko kotara jaisteko 

jaube alkarteak eskatutako lizentzia. 
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Aurrekariak  

Lehenengoa: 2017ko abenduaren 12an Erreñezubi kalea 18ko jaube alkarteak  

eraikineko igogailuaren sarrerea kaleko kotara jaisteko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2017ko abenduaren 29an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban. 

Hirugarrena: 2018ko urtarrilaren 12an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri 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.  

 Oin plantan, kolarrean, igogailuaren sarrera ondoan larrialdietarako argia 

eta seinalea jarri beharko dira, baita eskailerak igotzen hasten diren lekuan 

ere. Hala, larrialdietarako argiak eta seinaleak bi puntutan gehitu beharko 

dira, guztira kolarrean hiru puntutan kokatuz. 

 337/2010 dekretuak eraikuntza obretarako ezartzen dituen segurtasun eta 

osasun baldintza minimoak errespetatu beharko dira obrak dirauen artean.” 
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BIGARRENA: Instalazino obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udaletxean: 

 Instalazinoei 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 49.446,31 €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 

171,92 euroko bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ezingo dira obreagaz hasi.  

BOSGARRENA: Obrea egiteko lizentziak balioa izateko, lizentzia honeri erantsita 

doazan baldintza orokorrak betetea. 

SEIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

Momentu honetan Irune Ormaetxea sartu da batzar gelara. 

 

4.- ASKATASUN BIDEA KALEA 32KO ERAIKINAREN ATZEALDEKO 

FATXADEA KONPONTZEKO JAUBE ALKARTEAK ESKATUTAKO 

LIZENTZIA. 

Xedea  

Askatasun bidea kalea 32ko eraikinaren atzealdeko fatxadea konpontzeko jaube 

alkarteak eskatutako lizentzia. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2017ko abenduaren 15ean Askatasun bidea 32ko jaube alkarteak 

eraikinaren atzealdeko fatxadea konpontzeko obra lizentzia eskatu eban. 

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

Hirugarrena: 2018ko urtarrilaren 12an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusirik, proiektua bat 

dator urigintza araudiagaz. 
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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 konposizioa erabakitzen denean, udalari jakinarazi 

beharko zaio bere oniritzia eman dezan.  

 396/2006 dekretuak dioena beteko da eta amianto duten materialak 

kentzean dekretuak zehazten dituen xedapenak jarraitu beharko dira 

segurtasun eta osasun baldintza minimoak ezartzerako orduan. 

 337/2010 dekretuak eraikuntza obretarako ezartzen dituen segurtasun eta 

osasun baldintza minimoak errespetatu beharko dira obrak dirauen artean.” 

BIGARRENA: Instalazino obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udaletxean: 

 Instalazinoei 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, 
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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.  

 Instalatzaileak emondako ziurtagiria, instalazinoaren egokitasunarena. 

Industria ordezkaritzak abalatua. 

HIRUGARRENA: Obrearen aurrekontua 49.555,00 €koa da. Obrak egiteko 

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

badago, epea hilabetekoa izatea.  
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LAUGARRENA: Obra lizentzia honek balioa izateko, hondakinen kudeaketarako 

279,92 euroko bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ezingo dira obreagaz hasi.  

BOSGARRENA: Obrea egiteko lizentziak balioa izateko, lizentzia honeri erantsita 

doazan baldintza orokorrak betetea. 

SEIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

5.- ASKATASUN BIDEA KALEA 32 BIS-EKO ERAIKINAREN ATZEALDEKO 

FATXADEA KONPONTZEKO JAUBE ALKARTEAK ESKATUTAKO 

LIZENTZIA. 

Xedea  

Askatasun bidea 32 bis-eko eraikinaren atzealdeko fatxadea konpontzeko jaube 

alkarteak eskatutako lizentzia. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2017ko abenduaren 15ean Askatasun bidea 32 bis-eko jaube 

alkarteak eraikinaren atzealdeko fatxadea konpontzeko obra lizentzia eskatu 

eban. 

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

Hirugarrena: 2018ko urtarrilaren 12an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri 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: 
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 “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 konposizioa erabakitzen denean, udalari jakinarazi 

beharko zaio bere oniritzia eman dezan.  

 396/2006 dekretuak dioena beteko da eta amianto duten materialak 

kentzean dekretuak zehazten dituen xedapenak jarraitu beharko dira 

segurtasun eta osasun baldintza minimoak ezartzerako orduan. 

 337/2010 dekretuak eraikuntza obretarako ezartzen dituen segurtasun eta 

osasun baldintza minimoak errespetatu beharko dira obrak dirauen artean.” 

BIGARRENA: Instalazino obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udaletxean: 

 Instalazinoei 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 egiaztatze,.ko. 

1.– Obra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 
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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.  

 Instalatzaileak emondako ziurtagiria, instalazinoaren egokitasunarena. 

Industria ordezkaritzak abalatua. 

HIRUGARRENA: Obrearen aurrekontua 27.474,63 €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 

167,95 euroko bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ezingo dira obreagaz hasi.  

BOSGARRENA: Obrea egiteko lizentziak balioa izateko, lizentzia honeri erantsita 

doazan baldintza orokorrak betetea. 

SEIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 
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ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

6.- MAÑU AUZOAN, ZABALANE BASERRIAN, LIZENTZIA BARIK EGINDAKO 

OBREN ESPEDIENTEAN JASOTAKO ALEGAZINOEN EBAZPENA. 

Momentu honetan Naiara Uriarte sartu da batzar gelara. 

Xedea 

Mañu auzoan, Zabalane baserrian, J.O. jaunak  lizentzia barik egindako obren 

espedientean jasotako alegazinoen ebazpena. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko uztailaren 14an, B.B.A. andreak, Mañu auzoan, Zabalane 

baserrian egindako obra batzuei buruzko idaztia aurkeztu eban Udalean. 

Bigarrena: 2017ko uztailaren 28an udal arkitektoak txostena egin eban.  

Hirugarrena: 2017ko abuztuaren 7an obrak legeztatzeko espedientea zabaltzea 

erabagi eban Tokiko Gobernu Batzarrak. 

Laugarrena: 2017ko urriaren 18an J.O.S. jaunak alegazinoak aurkeztu ebazan. 

Bosgarrena: 2018ko urtarrilaren 3an udal arkitektoak txostena egin eban. 

Seigarrena: 2018ko urtarrilaren 12an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Udal arkitektoak egindako txostenean honako hau adierazoten da: 

“Zabalene baserrian eginiko itxitura baimen gabe egin dela onartzen du egileak, hala,  

itxitura horrek ez duenez Bermeoko HAPOak bere 2.3.9 artikuluan dioena betetzen, 

kendu egin beharko da. 

2.3.9 artikulua _ Finken itxiturak  

Lurzoru ez urbanizagarrian kokatuta dagozan finkak eta partzelen itxitura eta hesiturak, 

palaxuz, zuhaixkaz edo sasiez eratuta egongo dira — ohizko «bocage» eratuz— era 

berean ahal izango dira segurtasun itxiturak egin, baina bakarrik egurrezko zutoi eta 

burdinariaz, 1,20 m. gehiengo altueraz eta aipatutako landareekaz egindako itxuterakaz 

alternatuz.  

Lur mugimenduari dagokionez, esan behar da, ekainaren 30eko 2/2006 Lurzoru eta 
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hirigintza legeak bere 224. artikuluan adierazten duela lurzoru ez urbanizagarrian 

ezkutuan eginiko lanak ez dutela arau haustea indargabetzen egin denetik lau urtera.  

Beraz, ortofotoak legea indarrean sartu zenetik begiratzen hasi beharko genuke, 2006. 

urteaz geroztik.  

Geoeuskadi helbide elektronikoan ageri diren ortofotoetan ikusten da eremu horretan 

eginiko lur mugimenduak 2009 eta 2010 urteen artean gauzatu zirela, ekainaren 30eko 

2/2006 Lurzoru eta Hirigintza legea indarrean zela.  

Hala izanik, posible balitz, lur mugimenduok legeztatu egin beharko dira. 

Lur mugimenduak: 

1. Lurzoru Ez Urbanizagarrian debekatuta geratuko dira, dagozan morfologia, 

topografia edo paisaia aldatuko daben lurren mugimenduak, indusketak eta 

arrebetetzeak, ez badagoz ondorengo helburuekaz justifikaturik:  

a) Baserriko laborantza arrunta, landaketa eta lantzeari jagokozan azaleko 

ekintzekaz.  

b) Lurren mugimenduaz edo lubiziek sortarazitako kalteak lehengoratzea.  

c) Eraikuntza zilegitua.  

e) Herrilan zilegitua.  

Bide publiko batean zutoiak sartzeari dagokionez, esan behar da, jarri dituenak kendu 

egin beharko dituela, baimen gabe jarri direlako eta ez datozelako bat itxiturei buruz 

Bermeoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorrak dioenaz.   

Aipatutako guztia legeztatu egin beharko da, Bermeoko araudiak dioenera mugatuz. 

Legeztatzea ez balitz posible, egindako lanak hasierako egoerara bueltatu beharko 

lirateke.” 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: J.O.S. jaunak aurkeztutako alegazinoak ez onartzea. 

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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7.- AGARRE AUZOAN J.E.O. JAUNAK LIZENTZIA BARIK EGINDAKO 

OBRAK. 

Xedea 

Agarre auzoan, J.E.O. jaunak lizentzia barik egindako obrak. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko abenduaren 14an Bermeoko udaltzainek egindako 

ikuskapenean, lizentzia barik egindako obrak gelditzeko agindua emon eutsoen 

J.E.O. jaunari. 

Bigarrena: 2017ko abendauren 14an J.E.O. jaunak obra txikirako eskaria 

aurkeztu eban Udalean. 

Hirugarrena: 2018ko urtarrilaren 10an udal arkitektoak txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko urtarrilaren 17an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: J.E.O. jaunak Agarre auzoan egindako obrak, Lurzoruari eta 

Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 219. artikuluak xedatutakoaren arabera, 

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. 

Bigarrena: 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 legeztatze 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 tramitazioa burutuko 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 egiazta daien 

agintzea. 

SEIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

8.- AGARRE AUZOAN, J.E.O. JAUNAK LIZENTZIA BARIK EGINDAKO 

OBRAK DIRALA- ETA, ZEHAPEN ESPEDIENTEA ZABALTZEA. 

Xedea 

Agarre auzoan lizentzia barik egindako obren ondorioz zehapen espedientea 

zabaltzea. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: Agarre auzoan 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: Agarre auzoko 017 011 

077 partzelan txabola bat barritzeko lanak. 

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 17an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeko 207. artikuluaren 
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arabera, horrelako obrak egiteko,  urigintza lizentzia behar da. 

Agarre auzoan 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 



21  

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. 

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 
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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. 

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. 
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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: 

LEHENENGOA: Lizentzia barik egindako obren ondorioz (Agarre auzoko 017 

011 077 partzelan txabola bat barritzeko lanak) administrazino erantzukizunik 

ete dagoan argitzeko J. E. O.. jaunaren aurka zehapen espedientea hastea. 

BIGARRENA: Ainara Etxebarria Agorria 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 
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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. 

 

9.- EUPEME DEUNA KALEA 9AN, M.A.P.F. JAUNAK, EMONDAKO 

LIZENTZIAREN KONTRA EGINDAKO OBRAK  

Xedea 

Eupeme Deuna kalea 9an M.A.P.F. jaunak emondako lizentziaren kontra 

egindako obrak. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko uztailaren 1ean, M.A.P.F. jaunak, Eupeme Deuna kalea 9ko 

begiratokia aldatzeko lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 207ko uztailaren 4an, 17/38 Dekretu bidez, lizentzia emon jakon 

M.A.P.F. jaunari. 

Hirugarrena: 2018ko urtarrilaren 15ean udal arkitektoak txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko urtarrilaren 17an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Udal arkitektoak egindako txostenean honako hau esaten da:  

“Eupeme Deuna 9ko begiratokia berriztatzeko M.A.P.F. jaunak baimen 

baldintzatua jaso zuen. Baldintzetako bat begiratokiaren konposizioari buruzkoa 

zen, begiratokia eraikineko jatorrizko eraikuntzako ereduari jarraiki berriztatu 

behar zen, aurretik zuen konposizio diseinua aintzat hartuz. 

Begiratokia berriztatu da, baina ez da aintzat hartu begiratokiak aurretik zuen 

konposizio diseinua.” 
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Bigarrena: M.A.P.F. jaunak Eupeme Deuna 9an egindako obrak, 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, 

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 
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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 

legeztatzearen ondorioz eman beharreko kalte-ordainak adieraziko ditu. 

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

urigintza arloko arau-hauste bat dago. Ondorioz, Lurzoruari eta Urigintzeari 
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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: Emondako lizentziaren kontra egindako obren legeztatze 

espedientea zabaltzea eta interesdunari hilabeteko epea emotea lizentzia barik 

egindako obren lizentzia eskatzeko. 

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

legezkotasuna berreskuratzeko tramitazioa burutuko dala ohartarazotea, euren 

kontura egin be. 

HIRUGARRENA: Erabilerearen sustatzaileei, enpresaburuei eta zuzendari 

teknikoei zehapen espedientea zabaltzea, erantzukizunik balego, finkatu ahal 

izateko. 

LAUGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

10.- EUPEME DEUNA KALEA 9AN, M.A.P.F. JAUNAK EGINDAKO OBRAK 

DIRALA-ETA, ZEHAPEN ESPEDIENTEA ZABALTZEA. 

Xedea 

Eupeme Deuna kalea 9an, M.A.P.F. jaunak egindako obren ondorioz zehapen 

espedientea zabaltzea. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: Eupeme Deuna kalea 9an egindako obren inguruan egokiak diran 

egiaztapenak egin ondoren, obra horreek emondako obra lizentziaren kontra egin 

dirala egiaztatu da. 

Bigarrena: Horreetatik aurrekarietatik ondorioztatu geinkenez, aitatutako obretan 

urigintza arloko honeek irregulartasunak gertatu dira: Eupeme Deuna kalea 9ko 

begiratokia barriztatu, emondako obra lizentziaren kontra. 

Hirugarrena: Honako honeek dira urigintza alorreko arau-hausteen ustezko 

erantzuleak: 
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- obrearen sustatzailea 

- obren enpresaburua 

- higiezinen jaubea, sustatzailea ez bada 

- obren zuzendari teknikoa 

Laugarrena: Egitate horreek urigintza alorrean sailkaturik dagozan arau-hausteak 

dira. 

Bosgarrena: 2017ko urtarrilaren 17an Urigintzako AOTk erabagi proosamena 

igorri eban. 

Argudioak 

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

arabera, horrelako obrak egiteko,  urigintza lizentzia behar da. 

Eupeme Deuna kalea 9an egindako obrak emondako obra lizentziaren kontra 

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 
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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. 

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, 
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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 arintzat 

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. 

d) Lortutako onura edo emaitza ekonomikoa konfiskatzea. 

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

izango dira: 

b) Arau-hauste arinak. Isuna, 500 eurotik 5.000 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 
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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: 

LEHENENGOA: Lizentzia barik egindako obren ondorioz (Eupeme Deuna kalea 

9ko begiratokia barritu, emondako obra lizentziaren kontra) administrazino 

erantzukizunik ete dagoan argitzeko M.A.P.F. jaunaren aurka zehapen 

espedientea hastea. 

BIGARRENA: Ainara Etxebarria Agorria 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 
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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. 

 

11.- 2017KO ABENDUAREN 18KO TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN 6. 

PUNTUAN ONARTUTAKO KONTRATAZINO ESPEDIENTEA ZUZENTZEA. 

Xedea  

2017ko abenduaren 18ko Tokiko Gobernu Batzarraren 6. puntuan onartutako 

kontratazino espedientearen zuzenketea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko abenduaren 18ko Tokiko Gobernu Batzarraren 6. puntuan, 

Bermeoko Udalaren, bere erakunde autonomoen eta BERUALAren posta, 

jakinarazpenak eta publizidadea herri barruan banatzeko zerbitzu kontratuaren 
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baldintza-agiriak onartzea eta deialdia zabaltzea onartu zan, baina espedienteko 

agirietan ez da aitatzen banaketa zerbitzua herri barrurako dala. 

Bigarrena: 2018ko urtarrilaren 17an Idazkaritzako AOTk erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Herritik kanpoko banaketa zerbitzua SOCIEDAD ESTATAL 

CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. enpreseari esleitu jakon 2016ko abenduaren 

29an eta indarrean dago 2018ko abenduaren 31ra arte, egin leikezan luzapenak 

aparte. 

Bigarrena: Beraz, une honetan kontratatu beharra dagoana, herri barruko 

banaketea da, erabagiaren izenburuan agertzen dan moduan, baina espedientea 

osotzen daben agirietan ez da zehatz aitatzen kontratazinoa herri barrurako 

danik. Hori horrela, espedienteko agiriak zuzendu egin beharko litxakez, ezelako 

txarto ulerturik ez sortzeko eta behar dan moduan egoteko. 

Hirugarrena: Herri Administrazinoen Prozedura Administratibo Orokorra onartzen 

dauan 39/2015 Legearen 109.2 artikuluak, zera jasotzen dau akatsen zuzenketari 

buruz: “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de 

oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos”. 

Laugarrena: Beraz, kontuan eukita akatsa erredakzino-akatsa dala, artikulu 

horreri jarraiki, akatsa ofizioz zuzendu leike, eta halan egin behar da, ez daualako 

benetan izapidetu gura izan dana eta erabagitakoa islatzen. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 2017ko abenduaren 18ko Tokiko Gobernu Batzarraren 6. 

puntuan onartutako kontratazino espedientearen zuzenketea onartzea eta 

akasdun agiri guztiak zuzentzeko agindua emotea. 

BIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

12.- GAZTERIA SAILAREN 2017KO DIRU-LAGUNTZAK ONARTZEA. 

Idazkariak ohartu du diru laguntzaren deialdia ez dela argitaratu Diru Laguntzen 

Datu Base Nazionalean. 
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Xedea 

Gazteria Sailaren 2017ko diru-laguntzak onartzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko ekainaren 27ko Tokiko Gobernu Batzarrak, “Bermeoko 

Udaleko 2017ko diru-laguntzak arautzeko oinarri bereziak” onartu dauz, 

prozedura barriari ekiteko. 

Bigarrena: Diru-laguntza orokor horreen barruan, “Gazteei bideratutako ekintzak 

zein aisialdiko ekintza bereziak finantzatzeko 2017. urteko diru-laguntzen 

deialdiaren oinarri espezifikoak” dagoz. 

Hirugarrena: 2017ko uztailaren 5eko BAOn argitaratu dira Gazteria Saileko diru-

laguntzen oinarri espezifiko horreek. 

Laugarrena: Eskariak aurkezteko epearen barruan eskabide bakarra aurkeztu da, 

hain zuzen, 2017ko uztailaren 24an aurkeztutako Gorefest, Bermeoko 

Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaldiaren eskabidea. 

Bosgarrena: 2017ko Gazteria Sailaren aurrekontuan zehaztutako diru-kopurua 

2.000 €koa da. 

Seigarrena: 2017ko urriaren 25ean Gazteria batzordeak erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Diru-laguntzak emoteko ezarritako balorazino erispide zehatzak 

aplikatu ezkero, aurkeztutako eskabideak honako puntuazino hau lortu dau: 

- Gorefest Bermeoko Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaldia: 56 puntu. 

Bigarrena: Ezarritakoaren arabera, 30 puntutik eta 70 puntu bitartean lortutako 

jarduerei gehienez aurrekontu osoaren %80ko diru-laguntzea emongo jake. 

Hirugarrena: Holan ba, honako hau da aurkeztutako eskabide bakarrarentzat 

proposatutako diru-laguntza: 

- Gorefest Bermeoko Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaldia: 1.367,50 €. 

Laugarrena: Diru-laguntzearen ordainketa modu honetan egitea proposatzen da:  
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- Gorefest Bermeoko Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaldia: 1.367,50 €. 

Diru-laguntzearen %100a ordaintzea proposatzen da, honezkero jarduera 

burututa dagoalako eta aurrekontuaren %100a fakturakaz justifikatu 

dabelako jadanik. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Spookypheria Productions Kultur Elkarteari 1.367,50 €ko diru-

laguntzea emotea Gorefest Bermeoko Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaldia 

antolatzearren. Ordainketea, Gazteriako aurrekontuko ‘Diru-laguntzak Gazteria’ 

partida ekonomikoaren (01200.33421.4810308) pentzura egitea. 

BIGARRENA: Bermeoko Udaleko Gazteria Sailak emondako diru-laguntza 

guztietan bezala, publizidadean eta kaleratzen diran iragarki eta kartel guztietan 

Bermeoko Udaleko Gazteria Sailaren eta Gazteentzako Informazino Zerbitzuaren 

(GIZ) logoak azaldu behar dirala jakinarazotea. 

HIRUGARRENA: Diru-laguntzaren jasotzaileak, Euskeraren ordenantzak 

xedatzen dauzan kultura, aisialdi alkarte, musika talde eta bestelakoei diru-

laguntzak emoteko baldintzak bete behar dauzala. 

LAUGARRENA: Diru-laguntza horreek, 2017ko ekainaren 27ko Tokiko Gobernu 

Batzarrean onartutako gazteei bideratutako ekintzak zein aisialdiko ekintza 

bereziak finantzatzeko 2017ko diru-laguntzen deialdiaren oinarri espezifikoetan 

oinarrituta emoten dira, 2017ko uztailaren 5ean Bizkaiko Aldizkari Ofizialan (BAO) 

argitaratutakoak. 

BOSGARRENA: Interesdunari eta Gazteria Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

SEIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

13.- JANTOKIKO BEGIRALE IKASTAROAREN GASTUA ONARTZEA ETA 

XEDATZEA, ETA MATRIKULAZINO PREZIOAK FINKATZEA ETA ONARTZEA. 

Xedea 

Jantokiko begirale ikastaroaren gastua onartzea eta xedatzea, eta matrikulazino 

prezioak finkatzea eta onartzea. 
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Aurrekariak 

Lehenengoa: 2016an jantokiko begirale ikastaro bi egin ziran Bermeon eta 

egozan plaza guztiak, 40, berehala bete ziran. 

Bigarrena: Azken hileetan herriko gazte asko hurreratu dira GIZera ikastaro 

honeri buruz galdetzen. 

Hirugarrena: 2018ko urtarrilaren 9an Gazteria batzordeak erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Gurutze Gorriak aurkeztutako proiektua aztertuta, proposamen 

teknikoari jagokonez, ikastaroaren helburuagaz bat dator, egutegi egokia 

proposatzen dau eta ebaluazino sistema egokia planteatzen dau ikastaroa 

ebaluatzeko. Proposamen ekonomikoari jagokonez, 1.700 euroko aurrekontua 

aurkeztu dau. 

Bigarrena: Kontsignazino nahikoa dago gastu horretarako. RC2017/626 

Hirugarrena: Ikastaroa aurrera atarateko, gitxienez, 10 lagunek emon beharko 

dabe izena eta gehienez, ostera, 20k. Ikastaroa, 2018ko otsaileko 4 zapatuetan 

egitea proposatzen da. 

Laugarrena: Matrikulazino prezio honeek proposatzen dira: 60 euro herrian 

erroldatutako 35 urtera arteko gazteentzat eta 90 euro herritik kanpo 

erroldatutakoentzat eta herrian erroldatutako 35 urtetik gorakoentzat. Izena 

emotean, 35 urtera arteko gazte bermeotarrek lehentasuna izango dabe, ondoren 

35 urtetik gorako bermeotarrek eta ostean beste herri baten erroldatutako gazteek 

(35 urtera artekoak) eta adin horretatik gorakoek. 

Bosgarrena: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua onartzen 

dauan 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 138.3 artikuluaren arabera, bidezkoa 

da zuzeneko esleipena egitea, gastu honen zenbatekoa kontuan izanda. 

Seigarrena: 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. 

Zazpigarrena: Ikastaroa euskeraz emongo da. 
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Erabagia  

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

LEHENENGOA: Jantokiko begirale ikastaroa antolatzeko, Bizkaiko Gurutze 

Gorriari 1.700 euroko aurrekontua onartzea eta xedatzea (AD), Gazteria Saileko 

01200-33427-2270416 partida ekonomikoaren pentzura. 

BIGARRENA: Matrikulazino prezioak honako honeek izatea: 

• 60 euro Bermeon erroldatutako 35 urtera arteko gazteentzat. 

• 90 euro Bermeon erroldatutako 35 urtetik gorakoentzat eta herritik kanpo 

erroldatutakoentzat. 

HIRUGARRENA: Esleipendunak ipiniko dau(z)an irakasleak/ek gaitasun nahikoa 

izango dau/dabe bai ahoz, zein idatziz ikastaroa normaltasun osoz euskeraz 

emoteko. Gazteei zuzendutako formakuntza dan heinean, langile horre(e)k 

berebiziko jarrera aktiboa izango dau/dabe euskerearen erabilereari jagokonez 

zerbitzua emoten dauanean/dabenean, eta ordezkapenik behar izatekotan, 

ordezko langileak be hizkuntza gaitasun maila eta jarrera bera izango dauz. 

LAUGARRENA: Interesdunari eta Gazteria Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

14.- ADIKZINOEN FORMAKUNTZARI JAGOKON GASTUA ONARTZEA ETA 

XEDATZEA. 

Xedea 

Adikzinoei buruzko formakuntzari jagokon gastua onartzea eta xedatzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Bermeoko Udalak, 2017ko ekitaldian adikzinoen komunitateko 

prebentzio-programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko 

proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horreetan jarrera osasungarriak 

sustatzeko be, diru-laguntza eskakizuna egin deutso Eusko Jaurlaritzari. 

Bigarrena: Diru-laguntza eskari horren barruan, adikzinoen alorrean lan egiten 

daben profesionalei zuzendutako adikzinoei buruzko prestakuntza espezifikoa 
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aurreikusten da. 

Hirugarrena: Gazteekaz eta adikzinoen alorrean lan egiten daben profesionalen 

aldetik prestakuntza honen eskaria aspalditik dago. 

Laugarrena: 2018ko urtarrilaren 9an Gazteria batzordeak erabagi proposamena 

igorri eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Sasoia S.L.k aurkeztutako proiektua aztertuta, proposamen 

teknikoari jagokonez, ikastaroaren helburuagaz bat dator, egutegi egokia 

proposatzen dau eta ebaluazino sistema egokia planteatzen dau ikastaroa 

ebaluatzeko. Proposamen ekonomikoari jagokonez, 1.269 euroko aurrekontua 

aurkeztu dau. 

Bigarrena: Kontsignazino nahikoa dago gastu horretarako. RC2017/627 

Hirugarrena: Formakuntzearen xedea adikzinoei buruzko prestakuntza 

espezifikoa garatzea eta burutzea da, adikzinoen alorrean lan egiten daben 

profesionalei, lehen arretako osasun zerbitzuei, gizarte zerbitzuei, gazte- 

hezitzaileei eta irakasleei zuzenduta. 

Laugarrena: Formakuntza 3 orduko hiru saiotan egingo da eta horreetan landuko 

diran gaiak substantzia, pertsona eta ingurunea dira. 

Bosgarrena: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratua onartzen 

dauan 3/2011 Errege Dekretu Legegilearen 138.3 artikuluaren arabera, bidezkoa 

da zuzeneko esleipena egitea, gastu honen zenbatekoa kontuan izanda. 

Seigarrena: 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. 

Zazpigarrena: Formakuntza euskeraz emongo da. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Adikzinoen formakuntza antolatzeko, Sasoia SLri 1.269 euroko 

aurrekontua onartzea eta xedatzea (AD), Gazteria Saileko 01200-33421-2260601 
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partida ekonomikoaren pentzura. 

BIGARRENA: Esleipendunak ipiniko dau(z)an irakasleak/ek gaitasun nahikoa 

izango dau/dabe bai ahoz, zein idatziz formakuntza normaltasun osoz euskeraz 

emoteko. Irakasle horre(e)k berebiziko jarrera aktiboa izango dau/dabe 

euskerearen erabilereari jagokonez zerbitzua emoten dauanean/dabenean, eta 

ordezkapenik behar izatekotan, ordezko langileak be hizkuntza gaitasun maila eta 

jarrera bera izango dauz. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Gazteria Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

15.- 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 

 

 

Agiri hau Euskal Autonomia Erkidegoko toki administrazinoko ........(e)tik 

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

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. 

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

 
f) Indarrean dagoan legediak esijitutako 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. 
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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.- Hasierako 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. 
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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. 

 

 NBE-CPI-81 legeak 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 3.6.4 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: 
 

- NTE 
- NBE-CT-79 
- NBE-CA-81 
- NBE-CA-81aren ALDAKUNTZEA 
- NBE-CPI.81 
- NBE-CPI-81aren ALDAKUNTZEA 
- Egin leikezan ganerako aldaketa guztiak. 

 

 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 legegintzako errege-dekretuak 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. 
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 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. 

 

 Eskonbroak 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: Zemendiaren 2ko 423/1994 Dekretuak (239 
zenbakidun EHAO, 1994-12-19koa) 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 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 


