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AKTEA 
 

BERMEOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRA 

(2018-06-04/20) 

 
 

Bilkurea: Ohikoa 

Deialdia 1. deialdia 

Datea: 2018-06-04 

Lekua:   Gizarte eta Kultura Etxeko Batzar Gela 

Hasiera-ordua: 09:10 

Amaiera-ordua: 
 

09:50 

Bertaratuak  
Benito Ibarrolaza Munitiz  

  Lehendakaria:    

 
Batzordekideak: 

   
  Irune Ormaetxea Legarreta 
  Juan Karlos Agirre Santa Maria  
  Amaia Elorza Elortegi  
Naia Bilbao Uriarte 
Aingeru Astui Zarraga 

 
Bertaratu ez direnak 

  
Idurre Bideguren Gabantxo  
  

 
Idazkaria:  Jurdana Uriarte Lejarraga 

  

 

 

 

 

 

 

 



2  

Aztergaiak 
 
1. 2018ko maiatzaren 21eko aktea irakurri eta onestea. 

2. Landabaso industrialdeko pabiloia handitzeko Salica enpreseak eskatutako 

obra lizentzia emotea. 

3. Bidebarrieta kalea 15eko eraikinaren egiturea sendotzeko jaube alkarteak 

eskatutako obra lizentzia emotea. 

4. Zubiaur tar Kepa kalea 30eko terrazearen titularidade arazoa eta terrazearen 

egoerea konpontzea. 

5. Elkano tar Juan Sebastian kalea 2an konpondutako eskilaren materialaren 

kostua ordaintzeko jaube alkartearen eskaria onartzea. 

6. Bermeoko zenbait kaletako arkupeetan pilotan jolastea debekatzen daben 

kartelak ipinteko eskaria onartzea. 

7. Bermeoko zuntz optiko bidezko sarbide-sare barrirako, Mas Movil Broandband, 

SAU enpreseak aurkeztutako hedatze plana ez onartzea.  

8. Udaletxea barritzeko obra kontratua (2A fasea). Obra kontratua aldatzea eta 

obra zuzendariak proposaturiko obrak onartzea. 

9. Nardiz tar Jon kalea 41 eta 43 zenbakietako orubeen jaubeen eta udalaren 

arteko hitzarmena sinatzea. 

10. Atunsa enpresearen eraikin barria antolatzeko Plan Berezia hasikeraz 

onartzea. 

11. San Migel auzoan animalia eta lan tresnak gordetzeko etxola bat eraikitzeko 

J.I. jaunaren obra lizentzia eskaria onartzea. 

12. Areilza kalea 3 zenbakiko lokal batean garajeko atea aldatzeko F.V.C. 

jaunaren obra lizentzia eskaria ez onartzea. 

13. San Juan eguneko erroskilla salmentarako baimen eskariak onartzea. 

14. J.Z.S. jaunak Bermeoko abesti zaharren bildumen kopiak berrargitaratzeko 

egindako eskaria onartzea. 

15. Alkatetzearen dekretuak. 

16. 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 MAIATZAREN 21EKO AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA. 

2018ko maiatzaren 21eko 19/2018 aktea irakurrita, bertaratutako 

batzordekideek aho batez onartzea erabagi dabe. 

 

2.- LANDABASO INDUSTRIALDEKO PABILOIA HANDITZEKO SALICA 

ENPRESEAK ESKATUTAKO OBRA LIZENTZIA EMOTEA. 

Xedea  

Landabaso industrialdeko pabiloia handitzeko Salica Industria Alimentaria, SA 

enpreseak eskatutako obra lizentzia. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2017ko abuztuaren 21ean Salica Industria Alimentaria S.A. 

enpreseak Alberto Zulueta Goienetxea arkitektoak eginiko proiektua aurkeztu 

eban, enpresaren pabiloia handitu eta lehengai freskoari sarrera barria eraikitzeko 

obra baimena lortu ahal izateko. 

Bigarrena: 2017ko irailaren 27an Salica Industria Alimentaria S.A. enpreseak 

Alberto Zulueta Goienetxea arkitektoak eginiko A24 areako 1-N partzelako 

xehetasun azterlana aurkeztu eban pabiloiaren handitzea ahalbidetzeko. 

Hirugarrena: 2017ko urriaren 10ean Tokiko Gobernu Batzarrak hasieraz onartu 

eban A.24 areako 1-N partzelako xehetasun azterlana.  

Laugarrena: 2018ko otsailaren 20an Salica Industria Alimentaria S.A. enpreseak, 

Alberto Zulueta Goienetxea arkitektoak eginiko proiektua aurkeztu eban obra 

baimena eskatuz. 

Bosgarrena: 2018ko martxoaren 14an xehetasun azterlana behin betiko onartu 

eban Osoko Bilkureak. 

Seigarrena: 2018ko maiatzaren 2an jaso zan SALICA S.A. enpreseari jagokon 

Ingurumen Baimen Bateratuaren txostena, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, 

Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak eginikoa. 

Zazpigarrena: 2018ko martxoaren 21ean udal arkitektoak aldeko txostena egin 

eban. 

Zortzigarrena: 2018ko maiatzaren 22an Urigintzako ATOk txostena egin eban. 
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Bederatzigarrena: 2018ko maiatzaren 22an Urigintzako AOTk erabagi 

proposamena egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusi da eta proiektua 

bat dator urigintza araudiagaz.     

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.  

 A.24 areako 1-N partzelarako 2018ko martxoaren 14ean behin betiko 

onartutako Xehetasun Azterlanak zehazten dituen lerrokadurak errespetatu 

beharko dira pabiloiaren handitze lanetan.  

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

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

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

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen 

artean eraikuntza obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartzerakoan.”  
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BIGARRENA: Instalazino obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udalean: 

 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 158.315,03 €-koa da. Obrak egiteko 

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

badago, epea hilabetekoa izatea.  

LAUGARRENA: Obra lizentzia honek balioa izateko, hondakinen kudeaketarako 

2.388,95 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 jakinarazotea. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

3.- BIDEBARRIETA KALEA 15EKO ERAIKINAREN EGITUREA SENDOTZEKO 

JAUBE ALKARTEAK ESKATUTAKO OBRA LIZENTZIA EMOTEA. 

Momentu honetan Nahia Bilbao sartu da batzar gelara. 

Xedea  

Bidebarrieta kalea 15eko eraikinaren egiturea sendotzeko jaube alkarteak 

eskatutako obra lizentzia. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko maiatzaren 22an Bidebarrieta kalea 15eko jaube alkarteak, 

eraikinaren egiturea sendotzeko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2018ko maiatzaren 22an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban. 

Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 22an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko maiatzaren 22an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusi da eta proiektua 

bat dator urigintza araudiagaz. 
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Erabgia 

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.  

 Lanak hasi aurretik Egite proiektua aurkeztu beharko da, dagokion elkargo 

ofizialak ikus onetsia, kopia digitala barne. 

 Fatxadaren koloreak ez dira proiektuan definitzen, beraz, fatxadek kolore 

aldetik izango duten konposaketa erabakitzen denean, udalari jakinarazi 

beharko zaio bere oniritzia eman dezan. 

 Barandillak mantendu egin beharko dira eta eraberritzean, tratamendua 

eman ondoren kolore beltzarekin margoztu beharko dira.  

 PVCzko zorrotenak eta kanaletak margoztu egin beharko dira. 

 Arotzeriari dagokionez, egurrezko forratuak eta estalki hegalak ezin dira 

barnizatu, margoztu egin behar dira. 

 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 udalean: 

 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 29.100,41 €-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 

4.136,00 euroko bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ezingo dira obreagaz hasi.  

BOSGARRENA: Aldamuek lurzoru publikoa okupatuko dabe, 7.50 m2. Aldamuak 

dirala-eta, urbanizazioan sortu daitekezan kalteak bermatzeko, 1.000 euroko 

bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte ezingo dira 

obreagaz hasi.  

SEIGARRENA: Obrea egiteko lizentziak balioa izateko, lizentzia honeri erantsita 

doazan baldintza orokorrak betetea. 

ZAZPIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

ZORTZIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

4.- ZUBIAUR TAR KEPA KALEA 30EKO TERRAZEAREN TITULARIDADE 

ARAZOA ETA TERRAZEAREN EGOEREA KONPONTZEA. 

Xedea  

Zubiaur tar Kepa kalea 30eko terrazearen titularidade arazoa eta terrazearen 

egoerea. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: Zubiaur tar Kepa kalea 30eko terrazearen egoera ikusi da eta 

udalak jaube alkarteari terrazea konpontzea eskatu deutso. Jaube alkarteak aldiz, 

udalarena dala esan dau eta beraz, udalari jagokola konponketa. 

Bigarrena 2017ko maiatzaren 17an Urigintza, Obra eta Ingurumen Saileko AOTk 

txostena egin eban. 
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Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 17an Urigintzako ATOk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Urigintza, Obra eta Ingurumen Saileko AOTk egindako txostena ikusi da 

eta honako hau ondorioztatu daiteke:  

Udalak azoka barria egiteko Zubiaur tar Kepa kalea 30eko eraikinaren terrazea 

desjabetu beharra eduki eban. Terraza hori ganera, ordenazioz kanpo egoan, 

garai haretako arau subsidiarioek finkatutako lerrokaduraz kanpo egoalako. 

Beraz, terrazearen desjabetzapenagaz arau subsidiarioek xedatutakoagaz bat 

etortea lortzen zan (1988ko apirilaren 8ko Gobernuaren erabagia). 

Azkenik, jaube alkartearen desadostasuna ikusi eta adostasun batera heltzeko 

asmoagaz, erabagi zan 3,50 metroko zabalerako terraza zatia ixtea eta udalak 3 

metro zabalerako beste terraza bat egitea jaube alkarteari (1989ko urriaren 4ko 

datako Alkateak bialdutako ofizioa) 

Beraz, terraza zati hori nahiz eta obrak udalak egin, Zubiaur tar Kepa kalea 30eko 

jaube alkartearena da eta holan jakinarazo jako jabe alkarteari urteetan. Ganera, 

aitatu beharra dago, terraza horrek ez daukala inolako erabilera publikorik, 

terrazara heltzeko bide bakarra Zubiaur tar Kepa kalea 30eko eraikinaren 

kolarretik dalako. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Zubiaur tar Kepa kalea 30eko terrazea eraikin horretako jaube 

alkartearena dala adieraztea. 

BIGARRENA: Jaube alkarteari jakinarazotea terrazea konpondu beharko dabela. 

Jakinarazpena jaso eta hogei eguneko epean obra lizentzia eskatzen ez bada, 

udalak jagokon egite agindua emongo dauala ohartarazoten da. 

HIRUGARRENA: Zubiaur tar Kepa kalea 30eko jaube alkarteari 10 eguneko 

alegazino epea emotea. 

LAUGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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5.- ELKANO TAR JUAN SEBASTIAN KALEA 2AN KONPONDUTAKO 

ESKILAREN MATERIALAREN KOSTUA ORDAINTZEKO JAUBE 

ALKARTEAREN ESKARIA ONARTZEA. 

Xedea  

Elkano tar Juan Sebastian kalea 2an konpondutako eskilaren materialaren kostua 

ordaintzeko jaube alkartearen eskaria. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2017ko urriaren 17an Elkano tar Juan Sebastian kalea 2ko jaube 

alkarteak, bertako eskilarak konpontzeko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2017ko abenduan, obra lizentzia emon zan Urigintza Saileko 

zinegotziaren dekretuz. 

Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 7an Elkano tar Juan Sebastian kalea 2ko jaube 

alkarteak materialaren kostua ordaintzeko eskatu eutson udalari. 

Laugarrena: 2018ko maiatzaren 11n udal arkitektoak txostena egin eban. 

Bosgarrena: 2018ko maiatzaren 18an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Seigarrena: 2018ko maiatzaren 17an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 199 artikuluak 

xedatzen dauan lez, lursail, etxe, eraikin eta instalazioen jabeek nahitaez daukie 

ondasun horrrek segurtasun, osasun, begirune eta apaintasun publikoko egoera 

onean mantentzeko eginbeharra.  

Bestalde, Toki Araubideen Oinarriak arautzen dauzan 7/1985 Legearen 25 eta 26 

artikuluek udalek zerbitzu publikoak (segurtasuna, argiteria, garbitasuna edota 

kaleen zoladura…) emoteko daukien eginbeharra xedatzen dau. 

Kontuan hartu behar da baita be, Jabetza Pribatuari buruzko  49/1960 Legearen 

10.1 artikuluak xedatzen dauanaren arabera, jaube alkarteek euren eraikinak eta 

bere zerbitzuak estruktura, estankotasun, bizigarritasun eta segurtasun 

baldintzetan mantentzeko betebeharra daukiela. 

Nahiz eta eskailera horreek jabetza pribatukoak izan, erabilera publikoak zama 
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bat suposatzen deutso jaubetza pribatu horreri eta horrek konpentsazinoa euki 

beharko leuke, Arartekoak egindako hainbat gomendioetan eta Auzitegi 

Nagusiaren 2001eko maiatzaren 21eko sententzian (RJ 2001/3792) aitatzen dan 

lez. 

Erabagia 

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

LEHENENGOA: Elkano tar Juan Sebastian kalea 2ko jaube alkartearen eskaria 

onartzea eta ordainketa egitea onartzea eta xedatzea. 

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

6.- BERMEOKO ZENBAIT KALETAKO ARKUPEETAN PILOTAN JOLASTEA 

DEBEKATZEN DABEN KARTELAK IPINTEKO ESKARIA ONARTZEA. 

Xedea  

Bermeoko zenbait kaletako arkupeetan pilotan jolastea debekatzen daben 

kartelak ipinteko eskaria. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2017ko azaroaren 7an Zubiaur tar Kepa kalea 48-54ko jaube 

alkarteak, Zubiaur tar Kepa kalea 48-54ko arkupean pilotan jolastea debekatzen 

daben kartelak ipinteko eskaria egin eban Udalean. 

Bigarrena: 2017ko abenduaren 27an Bizkaiko Jaurerria kalea 22-24-26-28ko 

jaube alkarteak, eraikinetako arkupean pilotan jolastea debekatzen daben 

kartelak ipinteko eskaria egin eban udalean. 

Hirugarrena: 2018ko otsailaren 9an udalak erantzun eutsien erabilera publikoa 

daukien lekuetan horrelako kartelik ezin zala ipini. 

Laugarrena: 2018ko urtarrilaren 23an R.L.G. jaunak Bizkaiko Jaurerria kalea 24-

26ko arkupean pilotan jolastea debekatzen dauan kartelak ipinteko eskaria egin 

eban udalean. 

Bosgarrena: 2018ko martxoaren 27an udalak erantzun eutson erabilera publikoa 

daukien lekuetan horrelako kartelik ezin zala ipini. 
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Seigarrena: 2018ko apirilaren 9an Zubiaur tar Kepa kalea 42ko jaube alkarteak 

Zubiaur tar Kepa kalea 40-42-44-46ko eraikinen arkupean pilotan jolastea 

debekatzen dauan kartelak ipinteko eskaria egin eban udalean. 

Zazpigarrena: 2018ko apirilaren 19an Bizkaiko Jaurerria kalea 22-24-26-28ko 

jaube alkarteak, eraikinen arkupean pilotan jolastea debekatzen dauan kartelak 

ipinteko eskaria egin eban udalean. 

Zortzigarrena: 2018ko apirilaren 19an Zubiaur tar Kepa kalea 48-50-52-54ko 

jaube alkarteak eraikinen arkupean pilotan jolastea debekatzen dauan kartelak 

ipinteko eskaria egin eban udalean. 

Bederatzigarrena: 2018ko apirilaren 26an R.L.G. jaunak, errekurtsoa jarri eban 

eta kartela ipintea baimentzea eskatu eban. 

Hamargarrena: 2018ko maiatzaren 17an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Hamaikagarrena: 2018ko maiatzaren 17an Urigintzako AOTk erabagi 

proposamena egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Bizkaiko Jaurerria kalea 22-24-26-28, Zubiaur tar Kepa kalea 40-42-44-

46 eta Zubiaur tar Kepa kalea 48-50-52-54 zenbakietako jaube alkarteek 

eraikinetako arkupeetan pilotan jolasteak bai fatxadetan baita uri altzarietan be 

eragiten dauzan kalteak kontuan hartuta eta Bizikidetza udal Araudiaren 14 eta 31 

artikuluek xedatutakoa kontuan hartuta, arkupeetan kartel hori ipintea baimentzea 

proposatzen da. 

Erabagia 

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

LEHENENGOA: Bizkaiko Jaurerria kalea 22-24-26-28, Zubiaur tar Kepa kalea 40-

42-44-46 eta Zubiaur tar Kepa kalea 48-50-52-54 eraikinetako jaube alkarteen 

eskariak onartzea. 

BIGARRENA: Jaube alkarteei jakinarazotea kartela gitxienez euskeraz ipini behar 

dala eta honako hau ipini behar dauala: “debekatuta dago arkupean pilotan 

jolastea”. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea. 
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LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

7.- BERMEOKO ZUNTZ OPTIKO BIDEZKO SARBIDE-SARE BARRIRAKO, 

MAS MOVIL BROANDBAND, SAU ENPRESEAK AURKEZTUTAKO HEDATZE 

PLANA EZ ONARTZEA.  

Xedea  

Bermeoko zuntz optiko bidezko sarbide-sare barrirako, Mas Movil Broandband 

S.A.U. enpreseak aurkeztutako hedatze plana. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko urtarrilaren 2an Más Móvil Broandband S.A.U. enpreseak 

aipatutako Bermeoko zuntz optiko bidezko sarbide-sare barri baten hedatze plana 

aurkeztu eban. 

Bigarrena: 2018ko otsailaren 20an udal arkitektoak txostena egin eban eta 

hedatze plana onartu ahal izateko zuzenketa batzuk egitea eskatu eutson Más 

Móvil Broandband S.A.U. enpreseari. 

Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 14an, Más Móvil Broandband S.A.U. enpreseak 

alegazinoak aurkeztu ebazan. 

Laugarrena: 2018ko maiatzaren 21ean udal arkitektoak txostena egin eban. 

Bosgarrena: 2018ko maiatzaren 21ean Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Seigarrena: 2018ko maiatzaren 21ean Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Udal arkitektoak eta Urigintzako AOTk egindako txostenak kontuan hartu 

dira eta telekomunikazioei buruzko 9/2014 Lege Orokorraren 34.5 artikulua be 

ikusi da, eta honako hau ondorioztatu daiteke: 

1.- Bermeoko Alde Zaharrari jagokonez, Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 5eko 

132/1996 Dekretu bidez, Bermeoko Hirigune Historikoa, Kultura Ondare gisa, 

Monumentu Multzo izendapenagaz kalifikatuta dago. 

Lege Orokorraren 34.5 artikuluak honako hau dino: Los despliegues aéreos y 

por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones 

del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad 



15  

pública. 

Bermeoko Hirigune Historikoa zaintzeko babes arauak ezartzen dauazan Plan 

Bereziak, debekatu egiten dauz aireko lineak egitea eta fatxadetan kableatu 

barriak jartzea. 

2.- Alde Zaharretik kanpoko guneari jagokonez, Bermeoko Plan Orokorrak 

banaketa sareak lur-azpikoak izan behar dirala arautzen dau. 

Lege Orokorraren 34.5 artikuluak honako hau dino: Los operadores deberán 

hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las 

edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas 

de comunicaciones electrónicas. 

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea 

posible su uso por razones técnicas o económicas, los operadores podrán 

efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes. 

Beraz, Alde Zaharretik kanpo aireko linea ipiniz gero, kasuz kasu justifikatu 

beharko da arrazoi tekniko edo ekonomikoak dirala-eta ezin dala lur-azpiko 

sarerik ipini. 

Erabagia 

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa erabagi dau: 

LEHENENGOA: Bermeoko zuntz optiko bidezko sarbide-sare barrirako, Mas 

Movil Broandband S.A.U. enpreseak aurkeztutako hedatze plana ez onartzea. 

BIGARRENA: Mas Movil Broandband S.A.U. enpreseari jakinarazotea, hedatze 

plana onartu ahal izateko, sareak lur azpikoak izan beharko dirala, bai Alde 

Zaharrean baita Alde Zaharretik kanpo be. Alde Zaharretik kanpo aireko linea 

ipiniz gero, kasuz kasu justifikatu beharko da arrazoi tekniko edo ekonomikoak 

dirala-eta ezin dala posible lur-azpiko sarerik ipini. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

8.- UDALETXEA BARRITZEKO OBRA KONTRATUA (2A FASEA). OBRA 

KONTRATUA ALDATZEA ETA OBRA ZUZENDARIAK PROPOSATURIKO 

OBRAK ONARTZEA. 
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Xedea 

Udaletxea barritzeko obren kontratua (2A fasea). Obra kontratua aldatzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko irailaren 11n Tokiko Gobernu Batzarrak Udaletxea 

barritzeko obren kontratua (2A fasea) TEUSA enpreseari esleitzea erabagi eban, 

327.110,49 eurotan (BEZ barik). 

Bigarrena: 2015eko maiatzaren 16an obra zuzendaria dan Ramon Garay 

arkitektoak obra kontratuaren aldaketari buruzko txostena eta aurrekontua 

aurkeztu ebazan. 

Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 22an udaleko bulego teknikoko arkitektoak 

txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko maiatzaren 30ean Teusa enpreseak obra kontratuaren 

aldaketearen adostasuna agertarazi eban. 

Bosgarrena: 2018ko maiatzaren 22an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Seigarrena: 2018ko maiatzaren 22an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Obra kontratuaren aldaketeari jagokonez, obra zuzendariak dinoan lez, 

ustekabeko gastu batzuk sortu dira obrak egin bitartean, “en la obra ejecutada 

se han realizado actuaciones, que, sea por motivos de seguridad 

estructural, por adaptación a las condiciones particulares de replanteo 

surgidas en el proceso de obra, o por recuperación de elementos de valor 

patrimonial, han incrementado los costes bien por aumento de la medición 

en diversas partidas o por añadido de nuevas partidas no previstas.” 

Lan horreek egiteak suposatzen dauan kostua 31.042,78 euroko da, BEZ barik. 

Gehikuntza horrek kontratuaren prezioaren % 9,49 suposatzen dau. 

Administrazio baldintza zehatzen orriaren 11. artikuluak eta Sektore Publikoaren 

Kontratuen Legeari buruzko Testu Bateratua onartzen dauen 3/2011 Errege 

Dekretu Legegilearen 234 artikuluak xedatutakoa kontuan hartuta, Udaletxea 

barritzeko obra kontratua (2A fasea) aldatzea  eta 31.042,78 euroko gehikuntza 

onartu daiteke. 
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Erabagia 

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

LEHENENGOA: Udaletxea barritzeko obra kontratua aldatzea onartzea eta 

31.042,78 euroko gehikuntza onartzea. 

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

9.- NARDIZ TAR JON KALEA 41 ETA 43 ZENBAKIETAKO ORUBEEN 

JAUBEEN ETA UDALAREN ARTEKO HITZARMENA SINATZEA. 

Xedea 

Nardiz tar Jon kalea 41 eta 43ko orubeen jaubeen eta Bermeoko Udalaren arteko 

hitzarmena. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: Bermeoko Udala adostasun batera heldu da Nardiz tar Jon kalea 41 

eta 43ko orubeen jaubeekaz, orube horreen erabilerea lagatzeko.  

Bigarrena: 2018ko maiatzaren 17an udaleko arkitektoak txostena egin eban. 

Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 22an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko maiatzaren 22an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak  

Lehenengoa: Toki Erregimena arautzen dauan 7/1985 Oinarri Legeak, honakoa 

xedatzen dau bere 5. artikuluan: “Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus 

respectivas competencias, las Entidades Locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, 

tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar 

toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, 

obligarse, interponer recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes”. 

Toki Erregimenaren Testu Bateratua onartzen dauan 781/1986 EDLaren 111. 

artikuluak honakoa dino: “Las Entidades locales podrán concertar los contratos, pactos o 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al 

ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y deberán cumplirlos a tenor de 

los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, en su caso, en favor de dichas 
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Entidades”. 

Eta Herri Administrazinoen Prozedura Administratibo Orokorra onartzen dauan 

39/2015 Legearen 86. artikuluak, zera jasotzen dau hitzarmenak sinatzeko 

ahalmenaren inguruan: “1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, 

convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean 

contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y 

tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y 

régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales 

actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en 

los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin”. 

Bigarrena: Eskumenen ganean, Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 

Legeak bere 17. artikuluan honakoa dino: “1.– Lege honetan eta aplikatu beharreko 

legerian xedatutakoaren esparruan, udalerriek honako esparru material hauetan erabili 

ahal izango dituzte eskumen propioak: (…)37) Garapenerako lankidetza alorreko 

politikak planifikatzea, antolatzea eta kudeatzea”. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateratua onartzen 

dauan 3/2011 EDLaren 4. artikuluak honakoa dino:  

 “Negocios y contratos excluidos: 

1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y relaciones jurídicas: 

 (…)d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la 

Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto 

no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas 

especiales”.  

Eta justifikatze memorian jasotzen dan moduan, hitzarmen honen bidez adostu 

gura dana Nardiz tar Jon kalea 41-43ko orubeen erabilerea udalari lagatzea da. 

Laugarrena: Aitatutako justifikatze memoriaren arabera, Sektore Publikoaren 

Erregimen Juridikoa arautzen dauan 40/2015 Legean hitzarmenei ezarritako 

baldintzak betetzen dira. 

Bosgarrena: Hitzarmena onartzeko ahalmenari jagokonez, Toki Erregimena 

arautzen dauan 7/1985 Oinarri Legearen 21.1.s) artikuluan jasotakoaren arabera, 

hitzarmena sinatzeko ahalmena alkateari jagoko, ez dagoelako beste organo 

bateri emonda, baina 2018ko martxoaren 5eko 244 zenbakidun Alkatetza 

Dekretuz onartutako delegazinoen ondorioz, ahalmen hori Tokiko Gobernu 

Batzarrarengan dago delegatuta.  
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Erabagia  

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

LEHENENGOA: Nardiz tar Jon kalea 41 eta 43ko orubeen jaubeen eta Bermeoko 

Udalaren arteko hitzarmena onartzea eta alkatea ahalmentzea hitzarmena 

sinatzeko. 

BIGARRENA: Interesdunari, Inbentarioari eta Urigintza Sailari erabagi hau 

jakinarazotea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

Hitzarmena erantsita: 

En Bermeo, a ….. 2018 

 

REUNIDOS 

 

 Por una parte, DÑA. IDURRE BIDEGUREN GABANTXO, con DNI nº 78892276-

E, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bermeo,  

 Por la otra parte,  

BARRISTU SL, con CIF nº B 95374013 y con domicilio en el polígono industrialde 

Landabaso, de Bermeo. 

D. JOSEBA IÑAKI LARRAURI ZALDUNBIDE, con DNI nº 30657767-D y con 

domicilio en calle Bizkaiko Jaurerria 12, 4º dcha, de Bermeo. 

D. JOSU MIRENA ERKOREKA ZALDUNBIDE, con DNI nº 72251582-A y con 

domicilio en calle Artike Bidea 27, 1º izq, de Bermeo. 

DÑA. IZASKUN GAUBEKA ZAMAKONA, con DNI nº 30669261-A y con domicilio 

en calle Bizkaiko Jaurerria 12, 4º dcha, de Bermeo. 

DÑA. MIREN NEREA MENDOZA BATIZ, con DNI nº 78863734-F y con domicilio 

en calle Artike Bidea 27, 1º izq, de Bermeo. 

 

INTERVIENEN 

 

 Dña. IDURRE BIDEGUREN GABANTXO, DNI número 78.892.276-E, en calidad 

de Alcaldesa del Ayuntamiento de Bermeo, en uso de las facultades que le 

confiere el artículo 21 de la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de la Ley de 

Bases de régimen Local y el artículo 41 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de 

noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades locales. 

 D. JOSEBA IÑAKI LARRAURI ZALDUNBIDE y D. JOSU MIRENA ERKOREKA 

ZALDUNBIDE actuando su propio nombre y derecho,  y como representantes de 
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la empresa BARRISTU SL, y en calidad de propietarios del solar de la calle 

Nardiz tar Jon, 41.  

 DÑA. IZASKUN GAUBEKA ZAMAKONA y DÑA. MIREN NEREA MENDOZA 

BATIZ, actuando en su propio nombre y derecho, y en calidad de propietarias del 

solar de la calle Nardiz tar Jon, 43.  

MANIFIESTAN 

 

I.- D. JOSEBA IÑAKI LARRAURI ZALDUNBIDE y D. JOSU MIRENA ERKOREKA 

ZALDUNBIDE y la empresa BARRISTU, SL son propietarios del solar de la calle Nardiz 

tar Jon, 41 

 

Los datos catastrales de la parcela son los siguientes: 

 

Número Fijo: N9877298E 

Localización Parcelario: 017 018 24 012 001 SOLAR 

Superficie: 92,39 m2 

 

Los datos registralea de la parcela son los siguientes: 
 
Tomo 1216, Libro 258, Folio 83, Finca 17100 
 

II.– DÑA. IZASKUN GAUBEKA ZAMAKONA y DÑA. MIREN NEREA MENDOZA 

BATIZ, son propietarios del solar de la calle Nardiz tar Jon, 43 

 

Los datos catastrales de la parcela son los siguientes: 

 

Número Fijo: N1016302S 

Localización Parcelario: 017 018 24 011 001 SOLAR 

Superficie: 75,61 m2 

 
Los datos registralea de la parcela son los siguientes: 
 
Tomo 661, Libro 151, Folio 175, Finca 3269 

 

III.- En diciembre de 2012 se aprobó el Plan de embellecimiento de Bermeo, tras un 

trabajo realizado por el Ayuntamiento de Bermeo en colaboración con la Agencia de 

Turismo BASQUETUR. 

 

Por otro lado, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la elaboración de un Plan 

Estratatégico para reavivar el casco viejo de Bemeo. 

 

A fin de lograr dichos objetivos y en el marco del plan de mejora y revitalización del área 

histórica, el Ayuntamiento ha decidido realizar diferentes actuaciones de mejora urbana. 

Se ha realizado un estudio de los solares vacios del casco viejo y se ha visto la 

necesidad de recuperar dichos espacios y mejorar su aspecto. 

 

III.- Los solares objeto de este convenio se encuentran ubicados en la calle Nardiz tar 
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Jon, 41 y 43, una de las calles principales y más comerciales del casco viejo de Bermeo. 

 

IV.- Que estando ambas partes de común acuerdo en la celebración del presente 

CONVENIO, suscriben el mismo, con arreglo a las siguientes 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- BARRISTU, SL, D. JOSEBA IÑAKI LARRAURI ZALDUNBIDE y D. JOSU 

MIRENA ERKOREKA ZALDUNBIDE, DÑA. IZASKUN GAUBEKA ZAMAKONA y DÑA. 

MIREN NEREA MENDOZA BATIZ actuando en su propio nombre, consiente la 

ocupación temporal de los solares arriba descritos al Ayuntamiento de Bermeo, para su 

utilización pública y hasta su desarrollo urbanístico posterior.    

         

SEGUNDA.-   Los propietarios del terreno consienten la ocupación temporal de los 

solares, reservándose todos los derechos urbanísticos presentes y futuros de la 

totalidad de los solares de su propiedad. 

 

TERCERO.- El Ayuntamiento de Bermeo, por su parte, queda comprometido a hacerse 

cargo del pago de los impuestos, tasas o arbitrios de los solares descritos en el 

antecedente primero mientras dure la ocupación anteriormente citada. Asimismo, el 

Ayuntamiento asumirá los gastos de mantenimiento y limpieza de los solares mientras 

dure la ocupación.  

 

CUARTO.- El Ayuntamiento de Bermeo eximirá a los propietarios de toda 

responsabilidad derivada de la ocupación del solar y de su uso público, teniendo el solar 

la consideración a dichos efectos y mientras dure el convenio de espacio público. 

 

QUINTO.- El plazo de duración del convenio será de cuatro, prorrogable anualmente por 

mutuo acuerdo de ambas partes. 

 

SEXTO.- Los propietarios, sin necesidad de justificación alguna, podrán requerir en 

cualquier momento al Ayuntamiento para el cese de su uso y ponerlas a disposición de 

sus propietarios. 

 

SEPTIMO.- El presente convenio suscrito entre las partes intervinientes ostenta una 

naturaleza jurídico administrativa. En todo lo no previsto en el mismo, se remitirá a lo 

regulado en el derecho Administrativo y demás normativa aplicable.  

 

 

Lo que de mutua conformidad firman las partes por duplicado ejemplar y a un solo 

efecto, en el lugar y en la fecha en el encabezamiento señalado. 

 

 
          Por el Aytº de Bermeo             Por la propiedad 
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10.- ATUNSA ENPRESEAREN ERAIKIN BARRIA ANTOLATZEKO PLAN 

BEREZIA HASIKERAZ ONARTZEA. 

Xedea  

Atunsa enpresearen eraikin barria antolatzeko Plan Berezia hasikeraz onartzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2018ko apirilaren 23an Atunsa enpreseak eraikin barria antolatzeko 

Plan Berezia aurkeztu eban. 

Bigarrena: 2018ko maiatzaren 22an udal arkitektoak txostena egin eban. 

Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 22an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko maiatzaren 22an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Udal arkitektoak egindako txostenean adierazoten dan lez, Atunsa 

enpreseak aurkeztutako Plan Bereziak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 

Legeak ezarritako araubide eta irizpideetara egokitzen danez, ez legoke 

eragozpenik hasieraz onezteko. 

Bigarrena: Plan berezien tramitazinoari buruz hauxe ezarten dau 2/2006 Legeak: 

97. artikulua.– Plan bereziak izapidetu eta onartzea. 

1.– Plan bereziak plan partzialetarako ezarritakoaren arabera egin, izapidetu eta 

onartuko dira. Lurzoru urbanizaezinari edo lurzoru urbanizagarri sektorizatu gabeari 

eragiten dioten babes- eta kontserbazio-plan bereziak direnean, hasierako onespena 

eman ondoren, foru- aldundiko ingurumen-organora bidaliko dira, edo lurralde historiko 

batean baino gehiagotan eragina badute Eusko Jaurlaritzakora, ingurumen-eraginaren 

baterako ebaluazioari buruz aurretiazko txostena egin dezan bi hilabeteko epean. Epe 

hori amaituta, aurrera egin ahal izango da izapideekin, prozedurari jarraipena emanez 

aurrean adierazitakoaren arabera. Lege honetan arautzen diren hiri antolamendurako 

plan berezien kasuan, ez da eskatuko ingurumen-eraginaren baterako ebaluaziorik. 

95. artikulua.– Plan partzialak izapidetzea. 

1.– Plan partziala egitea udalei dagokie, berez, baina beste edozein pertsona fisiko edo 

juridikok ere egin dezake. 

2.– Udalak hasierako onespena edo ezespen arrazoitua emango dio plan partzialari. 
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Lehenengo kasuan, jendaurrean jarriko du, udalerriari dagokion lurralde historikoko 

aldizkari ofizialean eta lurralde horretan tirada gehien duen egunkarian edo egunkarietan 

hasirako onespena emateko erabakia argitaratuz. Plana 20 egunez egongo da, 

gutxienez, jendaurrean, azken argitalpenaren 

egunetik aurrera.(...). 

3.– Jendaurrean egondako epean aurkeztutako alegazioak ikusita, udalak behin-

behingoz edo behin betiko onartuko du plana, bidezko diren aldaketak egin ondoren. 

Aldaketak funtsezkoak badira, plan partzialaren testu bategin berri bat egingo da. Testu 

horri hasierako onespena emango zaio eta berriz ere jendaurrean jarriko da. 

4.– Udalak plana behin-behingoz edo behin betiko –dagokionez– onartzeko, sei hilabete 

izango ditu gehienez ere, hasierako onespena eman zaionetik kontatuta. Epe hori 

ebazpenik jakinarazi gabe igarotakoan, plan partziala alderdietako batek eskatuta 

aurkeztu baldin bada, interesdunak ezetsia izan dela iritzi ahal izango dio. 

5.- (...)3.000 biztanletik gorako udalerrietan, udalaren bigarren onespena behin betiko 

onespena izango da. 

6.- (...)3.000 biztanletik gorako udalerrietako udalek eskuordetzan utz diezaiekete plan 

partzialak behin betiko onartzeko ahalmena estatutuen arabera horretarako eskumena 

duten udalaz gaineko erakunde publikoei edo foru-aldundiari, betiere horiek eskuordetza 

onartzen badute. 

Udalaren barruan, Tokiko Administrazinoen Oinarriak arautzen dauzan 7/85 

Legeko 21. artikuluaren arabera, hasikerako onespena erabagiteko eskumena 

Tokiko Gobernu Batzarrari jagoko. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Atunsa enpresearen eraikin barria antolatzeko Plan Bereziari 

hasikerako onespena emotea, eta hogei eguneko alegazinoetarako epea 

zabaltzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta egunkari baten argitaratuta.  

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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11.- SAN MIGEL AUZOAN ANIMALIA ETA LAN TRESNAK GORDETZEKO 

ETXOLA BAT ERAIKITZEKO J.I. JAUNAREN OBRA LIZENTZIA ESKARIA 

ONARTZEA. 

Xedea  

San Migel auzoan animalia eta lan tresnak gordetzeko etxola bat eraikitzeko J. I. 

jaunak eskatutako obra lizentzia. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko martxoaren 28an J.I. jaunak, San Migel auzoan animalia eta 

lan tresnak gordetzeko etxola bat eraikitzeko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2018ko maiatzaren 9an Urdaibai Biosfera Erreserbako txostena jaso 

zan. 

Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 24an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko maiatzaren 28an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Bosgarrena: 2018ko maiatzaren 28an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusirik, proiektua bat 

dator urigintza araudiagaz.     

Erabagia 

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

LEHENENGOA: Eskatutako lizentzia emotea 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.  
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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. 

 Etxolaren kokapena mugitu behar denez, lanak hasi aurretik haien zuinketa 

egiazta dezaten eskatu beharko zaie Udal Zerbitzu Teknikoei.  

 Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuak bere txostenean zehazten 

dituen bandintzak errespetatu beharko dira.  

 Gaur egungo lursailaren itxitura kendu beharko da, ez dituelako betetzen 

Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Erabilera eta Kudeaketa zuzentzeko 

planak ezartzen dituen zehaztapenak. 

 Lursailean pilatuta dauden eraikuntza materialak eta txatarra erretiratu egin 

beharko da lursailetik etxola erabiltzen hasi aurretik, ez daudelako onartuta 

lurzoru ez urbanizagarrian. 

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

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

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

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen 

artean eraikuntza obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartzerakoan.  

BIGARRENA: Instalazio obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udaletxean: 

 Instalazioei eta egindako lanei jagoken obra amaiera ziurtagiria eta 

likidazinoa. Obra amaierako dokumentazinoa obra-zuzendari izan diran 

Arkitektoak eta Arkitekto Teknikoak sinatuta aurkeztu beharko da, baita 

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

lanek, indarrean dagoan araudiagazko daukien egokiera eta Udalaren 

zuzenketa neurrien gauzatzea.  

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

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bezala kudeatu dirala egiaztatzeko. 

1.– Obra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 
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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 23.145,91 €koa da. Obrak egiteko 

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

badago, epea hilabetekoa izatea.  

LAUGARRENA: Obra lizentzia honek balioa izateko, hondakinen kudeaketarako 

142,86 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. 

 

12.- AREILZA KALEA 3 ZENBAKIKO LOKAL BATEAN GARAJEKO ATEA 

ALDATZEKO F.V.C. JAUNAREN OBRA LIZENTZIA ESKARIA EZ ONARTZEA. 

Xedea  

Areilza kalea 3 zenbakiko lokal batean garajeko atea aldatzeko F.V.C. jaunak 

eskatutako obra lizentzia. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko maiatzaren 11n F.V.C. jaunak, Areilza kalea 3 zenbakiko 

lokal batean garajeko atearen aldaketa  egiteko obra lizentzia eskatu eban. 

Bigarrena: 2018ko maiatzaren 25ean udal arkitektoak kontrako txostena egin 

eban. 

Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 28an Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko maiatzaren 28an Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusirik, proiektua ez 

dator  bat urigintza araudiagaz: 

Areilza kalea Bermeoko Alde Zaharrean kokatuta dago eta Bermeoko Alde 

Zaharra Birgaitzeko Plan Bereziak dioena errespetatu beharko da. Plan 

Bereziak dio garaje erabilera alde zaharrean debekatuta dagoela, hala 

ere, Plan Berezia onartu aurretik zeuden garajeak erabilera toleratua 

bezala onartuko liratekeela.  

Areilza kaleko 3 zenbakiko lokalak ez du ibi iraunkorraren baimena 

izapideturik, beraz, ezin liteke garaje erabilerarako bideratu lokal 

hori. Ondorioz, ezin liteke baimendu garaje ate berri bat jartzea 

bertan.  

Erabagia 

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

LEHENENGOA: F.V.C. jaunak eskatutako lizentzia ez emotea  

BIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 
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HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

13.- J.Z.S. JAUNAK BERMEOKO ABESTI ZAHARREN BILDUMEN KOPIAK 

BERRARGITARATZEKO EGINDAKO ESKARIA ONARTZEA. 

Xedea 

J.Z.S. jaunak Bermeoko abesti zaharren bildumen kopiak berrargitaratzeko 

egindako eskaria. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: J.Z.S. jaunak 2018ko maiatzaren 15ean Bermeoko abesti zaharren 

bildumen kopiak barriro argitaratzeko eskaria egin dau. 

Bigarrena: 1998ko abuztuaren 5ean, Bermeoko Udalak A.L.F.B. andreagaz, 

J.Z.S. jaunagaz eta A.T.B.I. andreagaz ez ohiko lanen kontratua sinatu eban 

Bermeoko kantu zaharren grabaketari buruzkoa. 

Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 23an Kulturako teknikari-koordinatzaileak 

txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko maiatzaren 29an Kulturako batzordeak proposamena egin 

eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Klausula partikularren 2. puntuan isladatzen da: “…kopia gehiago 

argitaratuko balira, irabaziaren banaketari buruz negoziaketa barri batera 

bultzatuta egongo lirateke Udaletxea eta abeslariak”. 

Bigarrena: A.T.B. Iriondo andreak eta J.Z.S. jaunak 200 CD barriro argitaratzeko 

proposamena egin dabe. 

Hirugarrena: Bermeoko Udalak ez dauka interesik CDak barriro argitaratzeko eta 

Kultura eta Hezkuntza Sailak ez dauka aurreikusita gastu hori egitea. 

Laugarrena: A.T.B. Iriondo andreak eta J.Z.S. jaunak euren kontura egiten 

badabe gastua CDak argitaratzeko, eurei jagokez irabaziak, izan be, gastuak 

estaltzeko baino ez dira izango. 
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Erabagia 

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

LEHENENGOA: J.Z.S. jaunak Bermeoko abesti zaharren kopiak berrargitaratzeko 

eskatutako baimena onartzea. 

BIGARRENA: Bermeoko abesti zaharren bildumen kopiak berrargitaratzearen 

gastuak eta irabaziak eskatzaileei jagokezala adieraztea. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Kultura Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

14.- ALKATETZEAREN DEKRETUAK. 

Alkatetzearen dekretuen barri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra 

jakitun geratu daiten. 

 

Gai zerrendatik kanpo aho batez erabaki da hurrengo gaia sartzea: 

15.- AUZO BIDEAREN GARBIKETA ETA DESBROZEA EGITEKO OBRA 

KONTRATUA ESLEITZEA. 

Idazkariak adierazi du ez dela ezarritako prozedurea bete: ez dago kontratuaren 

arduradunaren adierazpenik dinoana ez direla ekidin kontratazinoaren arau 

orokorrak, kontratuaren xedea ez dela moldatu, ezta zatitu eta ez dela aurreko 

baten jarraipena, ezta aurreikusitakoa; ezarritako prozeduraren arabera ez da 

5.000 eurotik gorako kontratu horretan hiru aurrekontu eskatu; eta ez dagoela 

kontabilidadeko arduradunaren txostenik dinoana kontratatzea proposatzen dan 

enpreseari, azkenengo gastua onartu baino urtebete lehenagoko epean ez jakola 

bestelako kontratu txikirik esleitu edota esleitu jakozanak, kontratu hau barne, ez 

direla 40.000 euro gainditu. 

Hortaz, idazkariaren irizpiena kontrakoa da, ez baita bermatzen Sektore Publikoko 

Kontratuen Legeak adierazten duena betetzen dela kontratu txikia burutu ahal 

izateko. 
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Xedea 

Auzo bidearen garbiketa eta desbrozea egiteko obra kontratua esleitzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Bermeoko Udalak, urtero, auzo bidearen garbiketa (desbrozea) 

egiten dau. 

Auzokideen eta herritarren ibilera segurtasunez bermatzeko, ezinbestekoa da 

auzo bidearen garbiketa egitea (desbrozea). Aurten dagozan eguraldiekin, bide 

ertzak bedarraz beteta dagoz, eta derrigorrezkoa ikusten da, lehen bait lehen, 

mozketa bat egitea. Lan honek jarraipena dauke, baina kontratu prozedura irekia 

prestazen dagoz gaur egun. 

Bigarrena: 2018ko maiatzaren 10an, Lugintza Sailako Zinegotzi Delegatuak, auzo 

bideetako ertzak daukien egoera dala ta, obra kontratua esleitzeko premiatasuna 

agertzen dau. 

Hirugarrena: 2018ko maiatzaren 15ean, DESBROCES ORDORIKA enpresearen 

proposamen ekonomikoa jaso zan. Aurrekontua 13.550,00 € (BEZ barik) eta 

14.905,00 (BEZ barne) da. 

Laugarrena: 2018ko maiatzaren 31n Lugintzako Zinegotzi Delegatuak 

proposamena egin dau. 

Bosgarrena: Idazkariaren irizpiena kontrakoa da, ez baita bermatzen Sektore 

Publikoko Kontratuen Legeak adierazten duena betetzen dela kontratu txikia 

burutu ahal izateko. 

Argudioak 

Lehenengoa: Gastuak, beharrezko atxekipena dauka. RC 2018-269 

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

29.8, 63.4 eta 118. artikuluak kontuan izanda. 

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

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

Dekretuz Tokiko Gobernu Batzarrak dauka eskuordetuta. 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 
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LEHENENGOA: 14.905,00 euroko gastua baimentzea, auzo bideetako garbiketa 

eta desbrozea egiteko, eta indarreango udal aurrekontuaren 00600-17100-

227.99.56 partidan zorduntzea. 

BIGARRENA: Auzo bidearen garbiketa eta desbrozea egiteko obra kontratua, 

DESBROCES ORDORICA, IFZ 30.649.056-S zenbakidun enpreseari esleitzea 

13.550,00 eurotan BEZ kanpo. BEZari jagokon kopurua 1.355,00€ direlarik. 

Guztira 14.905,00 €tan, 2018ko maiatzaren 15eko aurrekontuagaz bat etorriz. 

HIRUGARRENA: Interesdunari, Lugintza Sailari eta Kontuhartzailetzari erabagi 

honen barri emotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

16.- ESKARI ETA ITAUNAK. 

Ez da egon. 

 

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 

Jarduneko Alkatea, Idazkaria, 

 

 

Benito Ibarrolaza Munitiz Jurdana Uriarte Lejarraga 

 

 

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

.......(e)rainoko zenbakidun paperean jaso da. 
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2., 3. eta 11. PUNTUETAKO 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.- Hasitako obrak ezin izango dira itzi amaitu barik. Hori gertatzen bada, udalak beharrezkoak 
diran xedapenak aginduko dauz. Lanak amaitzea agindu ahal izango dau, orubearen eta 
eraikinaren kargura. 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

 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 
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kolarretik edo ataritik eukiko dau eta banaketea, bertikala izango da, eskegitokietako 
barruko aldetik jarria; ezin izango da ikusi fatxadatik. 

 

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

 

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

 

 Obra hondakinak eta lurrak mobitea. 
 

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

 
Eraikitze era eraiste lanetako hondakinak kudeatzea: Ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuak  
ezarritakoa beteko da. Horrek esan gura dau, honeek hondakinak derrigorrez eroan behar dirala 
legeztatutako obra-hondakindegira. Lanak hasi orduko, obra-hondakindegiko titularrak emondako 
baimen-konpromisoa aurkeztu beharko da.     
 
Lurrak mobiteko lanetatik datozen hatx edo lurren kasuan, lurrak bete eta egokitzeko be erabili 
leikez. Horretarako, Eusko Jaurlaritzearen (Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Saila) baimena 
beharko da eta udalarena be bai, 5.000 m3tik beherako bolumenekoentzat. 
 
Lizentzia emoten dauen erabagia behin betikoa da administrazino bidean, eta, erabagi horren 
aurka eta hemen jarritako edozein baldintzaren aurka, administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Auzitegi Nagusiko Eskumeneko Salan. Aitatutako errekurtsoa jarri aurretik, 
baldintza legez, administrazino honi holan egingo dala jakinarazo beharko jako. 
 
Administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa ipinteko epea hilebete bikoa izango da, erabagi honen 
jakinarazpena hartzen dan hurrengo egunetik hasita. 
 
 
Guzti hori, 1956ko abenduaren 27ko Administrazinoarekiko Auzien Jurisdikzinoaren 58. 
artikuluaren eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.  

 

 

HIZTEGITXOA 
 

Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Recurso Contencioso-Administrativo 

Aireztatze-hodiak Conductos de ventilación 

Aireztatze-tximinia Chimenea de ventilación 

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 
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Iraungi Caducar 

Jabeen erkidegoa Comunidad de propietarios 

Kitapena Liquidación 

Legegintzako Errege-Dekretua Real Decreto Legislativo 

Lerrokadurea Alineación 

Loiea Lonja 

Meategia Mina 

Objektu narriagarria Objeto que puede deteriorarse 

Obra-hondakindegia Escombrera 

Oholtzea Tablado 

Oina Planta 

Onuraduna Beneficiado 

Orubea Solar 

Oztopo arkitektonikoak Trabas arquitectónicas 

Salbuetsita Exento 

Sarbidea Acceso 

Trenkadea Mampara, tabique 

Urbidea Conducción de agua 

Urigintzea Urbanismo 

Zergea Impuesto 

Zigilua Sello 

Zuinketa Aktea Acta de Replanteo 

 


