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AKTEA 
 

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-05-07/17) 

 
 

Bilkurea: Ohikoa 

Deialdia 1. deialdia 

Datea: 2018-05-07 

Lekua: Gizarte eta Kultura Etxeko Batzar Gela 

Hasiera-ordua: 09:00 

Amaiera-ordua: 
 

09:25 

Bertaratuak  

Idurre Bideguren Gabantxo 

Lehendakaria:    

 
Batzordekideak: 

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

Bertaratu ez direnak 
 Irune Ormaetxea Legarreta  
 Naia Bilbao Uriarte 

Idazkaria: 

 Jurdana Uriarte Lejarraga 
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Aztergaiak 
 
1. 2018ko maiatzaren 2ko aktea irakurri eta onestea. 

2. Arane Gibelortzaga auzoa 31n igerilekua eraikitzeko S.M.R. jaunak eskatutako 

obra lizentzia emotea. 

3. 26.1 areako lehenengo partzelan egingo diran etxebizitza tasatuen behin-

behineko kalifikazinoa. 

4. Artika auzoa 6an legez kanpo egindako obren ondorioz zabaldutako 

espedienteen aurka M.C.U.L. andreak aurkeztutako alegazinoak. 

5. Alkatetzearen dekretuak. 

6. 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 MAIATZAREN 2KO AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA. 

2018ko maiatzaren 2ko 16/2018 aktea irakurrita, bertaratutako 

batzordekideek aho batez onartzea erabagi dabe. 

 

2.- ARANE GIBELORTZAGA AUZOA 31N IGERILEKUA ERAIKITZEKO S.M.R. 

JAUNAK ESKATUTAKO OBRA LIZENTZIA EMOTEA. 

Xedea  

Arane Gibelortzaga auzoa 31n igerilekua eraikitzeko S.M.R. jaunak eskatutako 

obra lizentzia  

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko martxoaren 1ean S.M.R. jaunak, Arane Gibelortzaga auzoa 

31n igerilekua eraikitzeko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2018ko apirilaren 17an Urdaibai Biosfera Erreserbako Patronatuaren 

txostena jaso zan. 

Hirugarrena: 2018ko apirilaren 25ean udal arkitektoak aldeko txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko apirilaren 31n Urigintzako AOTk txostena egin eban. 
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Bosgarrena: 2018ko apirilaren 31n Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban. 

Argudioak 

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusi da eta proiektua 

bat dator urigintza araudiagaz. Halanda be, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako 

Patronatuak bialdutako txostenean zehazten da igerilekuari atxikitako kaseta ezin 

izango dala baimendu, 3.3.3.12 artikuluak dinoena ez dauelako betetzen.     

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Eskatutako lizentzia emotea Urdaibaiko Biosfera Erreserbako 

Patronatuaren baldintza eta 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.  

 Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuak bere txostenean 

zehazten duen bezala proiektuan igerilekuari atxikitako kaseta ezin da 

baimendu, beraz ezin izango da eraiki.   

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

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

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

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

ezartzerakoan.”  

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

materialen erabileraren eta kantitatearen zinpeko aitorpena.  

 Instalatzaileak emondako ziurtagiria, instalazinoaren egokitasunarena. 

Industria ordezkaritzak abalatua. 

HIRUGARRENA: Obrearen aurrekontua 14.049,36 €-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 

427,96 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 jakinarazotea. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

3.- 26.1 AREAKO LEHENENGO PARTZELAN EGINGO DIRAN ETXEBIZITZA 

TASATUEN BEHIN-BEHINEKO KALIFIKAZINOA. 

Xedea 

26.1 areako lehenengo partzelan egingo diran etxebizitza tasatuen behin-

behineko kalifikazinoa. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko azaroaren 7an Tokiko Gobernu Batzarrak, 26.1 areako 

lehenengo partzelan 6 etxebizitza tasatu egiteko Bermeo Eder Etxegintza, SL 

enpreseari obra lizentzia emotea erabagi eban.  

Bigarrena: 2018ko otsailaren 28an, Bermeo Eder Etxegintza, SL enpreseak 

behin-behineko kalifikazinoa eskatu eban. 

Hirugarrena: 2018ko apirilaren 30ean Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko apirilaren 30ean Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 
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Argudioak 

Bakarra: Behin-behineko kalifikazinoari jagokonez, Bermeoko Udal etxebizitza 

tasatuak arautzeko Udal Ordenantzearen 9. eta 10. artiluluek xedatutako kontuan 

hartuko da. 

Etxebizitzen salmenta prezioari jagokonez, Bermeoko udal etxebizitza tasatuak 

arautzeko Udal Ordenantzearen 5. artikulua eta babes ofizialeko etxebizitzen 

gehieneko prezioak zehazteko 2010eko azaroaren 3ko Etxebizitza, Herri Lan eta 

Garraioetako sailburuaren Aginduaren 7. eta 10. artikuluek xedatutako kontuan 

hartuko dira. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 26.1 areako lehenengo partzelan egingo diran etxebizitza 

tasatuen behin-behineko kalifikazinoa emotea, eranskinean adierazotako 

zehaztapenakaz: 

ERANSKINA 

1. SUSTAPENAREN EZAUGARRIAK 

- Sustatzailearen identifikazinoa:  

 Sustatzailea: Bermeo Eder Etxegintza, S.L.  

 IFK: B95235487 

 Helbidea: Zubiaur tar Kepa kalea, 23. Bermeo 

- Sustapen-mota: Araudi Orokorreko Udal Etxebizitza Tasatuak 

 - Etxebizitzen hasierako sarrera eta erabilera erregimena: Jabetza: 

esleipendunen ohiko bizilekua, modu iraunkorrean. 

2. SUSTAPENAREN ELEMENTUAK 

- Etxebizitza kopurua: 6 

- Etxebizitzen azalera: 461,62 m2 

- Etxebizitzei lotutako garaje kopurua: 6 

- Etxebizitzei lotutako garajeen azalera: 82,02 
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- Etxebizitzei lotutako trasteleku kopurua: 6 

- Etxebizitzei lotutako trastelekuen azalera: 46,99 

3. APLIKA DAITEKEEN FINANTZAKETA ERREGIMENA 

Eusko Jaurlaritzaren 39/2008, martxoaren 4ko Dekretua, babes publikoko 

etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko 

finantza-neurriei buruzkoa, eta Dekretu hau garatzen daben bestelako 

xedapenak. 

4. SALMENTARAKO GEHIENEZKO PREZIOA 

Etxebizitzaren lehenengo 45 m2 erabilgarriak: 3.122,81 €/m2 

Etxebizitzaren 45 m2 erabilgarritik 60 m2-ra bitartean: 2.987,03 €/m2 

Etxebizitzaren 60 m2 erabilgarritik 75 m2-ra bitartean: 2.715,49 €/m2 

Etxebizitzaren 75 m2 erabilgarritik 90 m2-ra bitartean: 2.172,39 €/m2  

Etxebizitzak 90 m2 baino gehiago badauka: = 2.172,39 €/m2 

Garajeak. 760,33 €/m2  

Trastelekuak: 760,33 €/m2  

5. BABES ERREGIMENAREN IRAUPENA 

Iraunkorra  

6.LUR-ZATIAREN ERREGISTRO-ERREFERENTZIA 

Tomoa 1917, Liburua 418, Folioa 208, Finka zk. 24047 

7. OBRAK EGITEA 

2017ko azaroaren 7an Tokiko Gobernu Batzarrak, Bermeo Eder Etxegintza, S.L. 

enpreseari obra lizentzia emotea erabagi eban. Obrak egiteko exekuzino epea 

hamazortzi hilabeteko izango da. Obrak amaitu ondoren, behin betiko kalifikazioa 

emongo da. 

9. SALMENTA PREZIOAK 

Vivienda Precio Trastero Precio Garaje Precio Total 

70,61 m
2
 214.143,54 6,81 m

2
 5.177,90 13,04 m

2
 9.914,80 229.236,24 

85,21 m
2
 248.244,66 9,89 m

2
 7.519,73 14,74 m

2
 11.207,37 266.971,76 

69,15 m
2
 210.178,93 6,82 m

2
 5.185,50 13,23 m

2
 10.059,26 225.423,69 

83,75 m
2
 245.072,97 6,81 m

2
 5.177,90 13,29 m

2
 10.104,88 260.355,75 
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69,15 m
2
 210.178,93 9,89 m

2
 7.519,73 14,23 m

2
 10.819,60 228.518,26 

83,75 m
2
 245.072,97 6,77 m

2
 5.147,48 13,49 m

2
 10.256,95 260.477,40 

 

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

4.- ARTIKA AUZOA 6AN LEGEZ KANPO EGINDAKO OBREN ONDORIOZ 

ZABALDUTAKO ESPEDIENTEEN AURKA M.C.U.L. ANDREAK 

AURKEZTUTAKO ALEGAZINOAK. 

Xedea 

Artika auzoa 6an legez kanpo egindako obren ondorioz zabaldutako 

espedienteen aurka M.C.U.L. andreak aurkeztutako alegazinoak. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko otsailaren 15ean Artika auzoa 6an legez kanpo egindako 

obrak legeztaezinak dirala adierazotea eta estalkia kentzeko agindua emotea 

erabagi eban Tokiko Gobernu Batzarrak. 

Bigarrena: 2018ko apirilaren 13an M.C.U.L. andreak alegazinoak aurkeztu 

ebazan. 

Hirugarrena: 2018ko apirilaren 25ean udal arkitektoak txostena egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: 2018ko apirilaren 25ean udal arkitektoak txostena egin eban eta 

txostenean honako hau adierazoten da: 

”M.C.U.L. andreak Artika auzoa 6an kokatuta dagoan familia bakarreko 

etxebizitzaren bizigarritasun lizentzia jaso zuen 2017ko azaroaren 27an. 

Obra bukatu eta bizigarritasuna eskuratu eta gero, garaje eta instalazio gunea 

estali da, Udalaren baimen gabe, Udalak emandako etxebizitza eraikitzeko 

emondako  lizentziaren baldintzen kontra, eraikigarritasuna gaindituz. 

Obra lizentziaren baldintzetako bat zen garaje eta instalazio gunea estali gabe 

geratu behar zela, bestela, baimendu zitekeen eraikigarritasuna gainditzen 

zuelako eraikin berriak. 

Bizigarritasuna eskuratu eta gero, obra gehiago egiteko baimenik gabe, garaje eta 
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instalazio gune hori estaltzen ari dira. 

2015eko abuztuaren 3an, Tokiko Gobernu Batzarrak, Artika auzoan etxebizitza 

bat berreraikitzeko oinarrizko proiektuaren aldaketak onartzea erabaki zuen. 

Bertan, erabakian azaltzen da, onarpena udal arkitektoak adierazitako baldintzak 

beteteko baldintzapean ematen zela. 

Horrela zioen, Ander Idigoras Rubio udal arkitektoa zenak, bere txostenean: 

 “NUEVA CONDICIÓN DE LICENCIA: 

Las superficies destinadas a GARAJE y TALLER deberán quedar descubiertas, tal y como 

señala la 2ª MODIFICACIÓN”.  

Beraz, garaje eta tailer erabilpena duten espazioak estalki gabe geratu beharko 

dira, berriz ere lehengo egoerara bueltatu beharko dira, baimen gabe jarri zaien 

estalkia kenduz.” 

Bigarrena: 2018ko apirilaren 30ean Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban. 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzarrak, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: M.C.U.L. andreak aurkeztutako alegazinoak ezeztatzea. 
 
BIGARRENA: Artika auzoa 6an, garaje eta instalazino gunearen estalkia 
kentzeko agindua emotea. 
 

HIRUGARRENA: Udalari obra horreek noiz hasi eta noiz amaituko diran 
jakinarazo beharko jako jagokon ikuskapena egin ahal izateko. 
 
LAUGARRENA: Agindutakoa bete ezean, Udalak ordezko exekuzino bidez 
egingo dauala ohartarazotea. 
 
BOSGARRENA: Udaltzaingoari ikuskaritza eta informazinoa helarazoteko 

eskatzea. 

SEIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

5.- ALKATETZEAREN DEKRETUAK. 

Alkatetzearen dekretuen barri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra 

jakitun geratu daiten. 



10  

 

6.- ESKARI ETA ITAUNAK. 

Ez dago. 

 

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. 

 

Oneretxia 

Alkatea, Idazkaria, 

 

 

Idurre Bideguren Gabantxo Jurdana Uriarte Lejarraga 

 

 

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

.......(e)rainoko zenbakidun paperean jaso da. 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
12.- Obra lizentzia, kasu honeetan iraungiko da, ordaindutakoa itzultzeko eskubide barik: 

- Udalak ezarritako epe barruan obrak hasi ez diranean. 
- Obrak hasi eta gero, sei hilebetetan etenda geratu diranean. 
- Horretarako ezarri dan epe zehatzean, edo, egon leitekeen luzapenean obrak amaitu ez 

diranean. 
Epeak amaitu aurretik, arrazoitutako geldiarazpena edo berandutzea jakinarazo ezkero udalari, 
edo ezinbestekoagaitik izan dala frogatu ezkero, ez da kontuan hartuko epemugarik.  
 
13.- Jabego eskubidea kenduta eta hirugarren pertsonen eskubideak gordeta emon dala baimena 
ulertuko da, eta onuradunak ezin izango dau erabili bere jardunean izandako erantzukizun zibila 
edo penala baztertzeko zein gitxitzeko. 
 
14.- Lizentzia honetan aurreikusten ez dan guztirako, herriko arau subsidiarioek eta urigintzako 
ordenantzek xedatutakora egongo gara. 
 
15.- Euskerearen Normalizazinorako Udal Ordenantzeak dinoana bete beharko da, era honetara: 
Obrearen seinaleak eta moeta guztietako oharrak, segurtasun arauen panelak… euskeraz idatzita 
egongo dira. Euskeraz eta gaztelaniaz idatzi ezkero, euskerazko testua bi aldiz handiagoa izango 
da. 
 
Obrea egingo daben enpresek obran publizidaderik egitekotan, euskeraz egingo dabe; euskeraz 
eta gaztelaniaz egitekotan, lehentasun osoa emongo jako euskereari. 
 
16.- Beste baldintza batzuk: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Eskegita dagozan erropak ikustea guztiz eragotziko daben lamak edo saretak eukiko 
dabez eskegitokiek. 
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 Indarrean dagoan planeamenduko 4.4.4 puntua betez, babesteko hesi bat jarriko da 
obran, gitxienez metro 2ko altuerea eukiko dauena. Euki leiken edo leikezan atea edo 
ateak barrurantz zabalduko dira eta lanorduetatik kanpo itxita egongo dira.  

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 Obra hondakinak eta lurrak mobitea. 
 

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

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

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 
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Zergea Impuesto 

Zigilua Sello 

Zuinketa Aktea Acta de Replanteo 

 


