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BE R ME O K O  UDAL E K O  TO K IK O  G O BE R NU BATZAR R A 

(2 0 2 2 -1 1 -1 5 )

Batz arraren izaera: O hikoa

Deialdia 1 . deialdia

Data: 2 0 2 2 -1 1 -1 5  (Asteartea)

L ekua: Irakaskintz a  ka lea 1 4 -1 6  (G iz arte  eta  K ultura  
E txeko batz ar ge la)

Hasiera-ordua: 0 8 :0 4

Amaiera-ordua: 0 8 :2 1

Alkate-P residentea: ABAR O A C ANTUAR IE NS E  AR ITZ  

Batz ordekideak:
P L ATAS  AR E NAZA M. IDO Y A 
L E IZAO L A ZUL UE TA MAITANE  
ZUME TA G AR R O  AL AZNE  
L E G AR R E TA E R K IAG A IBO N 
ZUME TA G AR R O  K E P A

Bertaratu ez  direnak:

Idazkaria: L E JAR R AG A UR IAR TE  JUR DANA
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Az tergaiak

1 .- Aurreko akta irakurri eta onestea: 2 0 2 2 -1 1 -0 8  TG B (3 2 )

2 .- Batzarkideek gai zerrendako puntuetan interes pertsonalik edo familiakorik 

daukaten adieraz tea.

3 .- Bermeoko saihesbide berriaren eraikuntza lanetan eraitsitako txabola 

berreraikitzeko lizentz ia eskaera ezez tatzea.

4 .- Bidebarrieta kalea 1 9 ko eraikinaren egitura sendotzeko obra lizentz ia eskaria 

onartzea.

5 .- 2 1 .1  areako Baratz  E der urbanizaz ioko 3 2  zenbakidun partzelan etxebiz itza 

eraikitzeko obra lizentz ia eskaria onartzea.

6 .- E upeme Deuna kalea 1 1 ko eraikinaren fatxadak birgaitzeko obra lizentz ia eskaria 

onartzea.

7 .- Nardiz  tar Jon kalea 9 ko eraikinaren egitura sendotzea eta atzekaldeko fatxada 

birgaitzeko obra lizentz ia eskaria onartzea.

8 .- Almike kalean 2 an kokatutako O lalde etxearen ingurua berroneratzeko H iri 

Berrikuntzarako P lan Berez ia hasieraz  onartzea.

9 .- 1 2 .1 .1  exekuz ino unidadea hitzarmen-sistemaren bidez  gauzatzeko, hitzarmen 

proposamena onartz ea eta hitz armen-batzarra eratzeko estatutu proposamena 

onartzea.

1 0 .- Alkatetz a dekretuen berri emotea.

1 1 .- E skari eta itaunak

Alkateak, legez ko kopuru nahikoa dagoela ikusita, batzarra hasi du eta jarraian 

deialdiko az tergaien zerrendan jasota dauden gaiei heldu diete. E maitza honakoa 

izan da:

1 .- AUR R E K O  AK TA IR AK UR R I E TA O NE S TE A: 2 0 2 2 -1 1 -0 8  TG B (3 2 )

Bertaratutako batzarkideek 2 0 2 2 ko azaroaren 8 ko 3 2 /2 0 2 2  akta irakurrita, aho batez  

onartzea erabaki dute.
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2 .- BATZAR K IDE E K  G AI ZE R R E NDAK O  P UNTUE TAN INTE R E S  P E R TS O NAL IK  

E DO  F AMIL IAK O R IK  DAUK ATE N ADIE R AZTE A.

Batzarkideek gai zerrendako puntuetan interes pertsonalik edo familiakorik ez  

daukatela adieraz i dute.

3 .- BE R ME O K O  S AIHE S BIDE  BE R R IAR E N E R AIK UNTZA L ANE TAN 

E R AITS ITAK O  TX ABO L A BE R R E R AIK ITZE K O  L IZE NTZIA E S K AE R A 

E ZE ZTATZE A.

X edea

Bermeoko saihesbide berriaren eraikuntza lanetan eraitsitako txabola berreraikitzeko 

espedientearen tramitaz ioarekin jarraitzeko eskaria.

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 1 4 ko urriaren 3 0 ean ***3 4 8 0 ** NAN zenbakidun jaunak Bermeoko 

saihesbide berriaren eraikuntz a lanetan eraitsitako txabola berreraikitzeko obra 

lizentz ia eskatu eban.

Bigarrena: 2 0 1 5 eko urtean z ehar dokumentaz io osagarria aurkez tu eban hainbat 

aldiz , baina az kenean, az ken dokumentaz io osagarriaren eskariari ez  eutson 

erantzun, beraz  espedientea artxibatu egin zan obra lizentz ia emon aurretik.

H irugarrena: 2 0 2 2 ko apirilaren 1 4 an, ***3 4 8 0 ** NAN zenbakidun jaunak txabola 

berreraikitzeko eskaria barriz  hartu eta amaitzeko eskaria aurkez tu eban udalean.

Argudioak

L ehenengoa: Udal arkitektoak bere txostenean honakoa hau esaten dau: 

L urzoru eta H irigintza 2 /2 0 0 6  L egeak adieraz ten du, lurzoru urbanizaez inean 

berreraikitzeko baimena eman ahal izango dela, horiek ustekabeagatik edo 

halabeharragatik geratu direnean baliaez in, baldin eta hori behar bezala egiaz tatzen 

bada; eta sistema orokorrak ezarri behar z irela eta jabetza kentzeko prozedura 

bategatik eraitsi direnean ere bai.

Berreraiki nahi duenak udal-administraz ioari egin beharko dio eskaera, baliaez in 

geratzea eragin z uen arraz oia gertatu zenetik kontatzen hasita urtebeteko epearen 

barruan edo, hala badagokio, ondasunak jabetza kentzeko prozeduraren barruan 

benetan okupatu z irenetik kontatzen hasita. 

Jabetza kentzearen kasu horretan, lurzoru urbanizaez inean egin beharreko 
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berreraikitzea babes berez irik ez  duen lurzoruan egingo da. 

Bestalde, 2 0 1 3 ko urtarrilaren 2 5 ean Bizkaiko Aldizkari O fiz ialean argitaratu zen 

Bermeoko Udalaren ordenantza, ez  jabetza espedienteengatik eragindako 

laborantz a tresneriko txabolak berreraikitzeko udal ordenantza.

Bertan adieraz ten da urbanizagarria ez  den lurzoruan S istema O rokorreko 

hornidurak ez artz eko z ioak direla eta, nahitaezko ez -jabetze prozeduraren ondorioz  

eraitsi edo lurrera bota diren txabolak berreraikitzeko baimena eman daitekeela. 

Berreraikitze baimena Udal Administraz ioaren aurrean eskatu beharko du 

interesdunak txabola erabilez in geratu zen momentutik, urte bateko epearen 

barruan, eta edozein kasutan ez -jabetza z ioaren okupaz ioa bete zenetik.

Hau da, espedientea artxibaturik, eta urte beteko epea igarota, ez in liteke ***3 4 8 0 ** 

NAN zenbakidun jaunak eskatu bezala, Bermeoko saihesbide berriaren eraikuntza 

lanetan eraitsitako txabola berreraikitzeko obra baimena eman.

Hala, txabola eraiki nahiko balitz , prozedura berria hasi beharko litzateke eta 

Urdaibaiko Biosfera E rreserbaren E rabilera eta K udeaketa Zuzentzeko P lanak 

ezarritakora egokitu beharko litzateke. (1 3 9 /2 0 1 6  Dekretua)

Bigarrena: Beraz , L urz oru eta H irigintza 2 /2 0 0 6  L egeak eta ez  jabetza 

espedienteengatik eragindako laborantza tresneriko txabolak berreraikitzeko udal 

ordenantz ak, urte bateko epea emoten dabe txabolak berreraikitzeko lizentz iak 

eskatzeko.

K asu honetan, txabola berreraikitzeko urte bateko epe hori igarota dago. 

Nahiz  eta interesdunak 2 0 1 4 . urtean eskatu eban txabola berreraikitzeko lizentz ia, 

interesdunak lizentz ia-eskaera iz apidetzeko behar eban dokumentaz io guz tia ez  

eban aurkez tu. Beraz , Administraz io P ublikoen Administraz io-P rozedura E rkideari 

buruzko 3 9 /2 0 1 5  L egearen 6 6 . eta 6 8 . artikuluekin bat, interesdunak bere eskaeran 

atzera egin ebala ulertu beharra dago.

Beraz , orain txabola bat eraiki nahi izanez  gero, espediente barria zabaldu beharko 

litzateke eta eskaria Urdaibaiko Biosfera E rreserbaren E rabilera eta K udeaketa 

Zuzentzeko P lanak ez arritakora egokitu beharko litzateke. 

H irugarrena: Urigintz a eta L urz oruari buruzko 2 /2 0 0 6  L egeko 2 0 9 .2  artikulua eta 

Toki- administraz ioen O inarriak arautzen dauan 7 /1 9 8 5  L egearen 2 1 .1 .q) artikulua 

kontutan hartuta, obra liz entz iak emoteko eskumena alkatearena da, beraz  

ezez tatzea be bere eskumena da, baina eskumen hori 2 0 2 2 ko ekainaren 1 6 ko 2 0 3 7 . 

C
S

V
: 

07
E

60
00

B
10

7D
00

J5
X

9G
3Q

1S
1K

5

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E6000B107D00J5X9G3Q1S1K5

Sinadurea eta datea
JURDANA URIARTE LEJARRAGA(-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-IDAZKARI NAGUSIA  -

16/11/2022
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE(-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-BERMEOKO ALKATEA  -

16/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  16/11/2022

13:54:28

DOCUMENTO: 20220725117

Datea: 16/11/2022

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



3 3 /2 0 2 2

5

zenbakidun Alkatetz a Dekretuz  Tokiko G obernu Batzarrak eskuordetuta dauka.

E rabakia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAK I DU:

L E HE NE NG O A: Bermeoko saihesbide berriaren eraikuntza lanetan eraitsitako 

txabola berreraikitz eko espedientearen tramitaz ioarekin jarraitzeko ***3 4 8 0 ** NAN 

zenbakidun jaunak egindako eskaria ezez tatzea.

BIG AR R E NA: ***3 4 8 0 ** NAN zenbakidun jaunari jakinaraz tea, txabola bat eraiki nahi 

izanez  gero, eskari barria egin beharko dala eta horretarako, Urdaibaiko Biosfera 

E rreserbaren E rabilera eta K udeaketa Zuzentzeko P lanak ezarritakoarekin bat 

datorren proiektu bat aurkez tu beharko dala.

4 .- BIDE BAR R IE TA K AL E A 1 9 K O  E R AIK INAR E N E G ITUR A S E NDO TZE K O  O BR A 

L IZE NTZIA E S K AR IA O NAR TZE A.

X edea 

Bidebarrieta kalea 1 9 an kokatutako eraikinaren egitura sendotzeko obra lizentz ia 

eskaria.

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 2 2 ko urriaren 1 8 an Bidebarrieta kalea 1 9 ko jaube alkarteak, 

eraikinaren lehen solairuko forjatuan sendotze lanak egiteko obra lizentz ia eskatzen 

du udalean. 

Bigarrena: 2 0 2 2 ko urriaren 1 9 an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban.

H irugarrena: 2 0 2 2 ko azaroaren 2 an eskatutako fidantzak ipini dira udal D iruzaintzan.

L augarrena: 2 0 2 2 ko azaroaren 8 an Urigintza S aileko teknikariak txostena eta 

erabagi proposamena egin ebaz an.

Argudioak

Bakarra: Bai txosten teknikoan bai txosten juridikoan azaltzen dan lez , Bidebarrieta 

kalea 1 9 ko jaube alkartearen eskaria bat dator be hirigintza araudiarekin.

Bestalde, Urigintza eta L urzoruari buruzko 2 /2 0 0 6  L egeko 2 0 7  eta 2 1 0  artikuluek eta 

Urigintza D iz iplina arautz en dauan ekainaren 2 3 ko 2 1 8 7 / 1 9 7 8  E rrege Dekretuaren 3  

eta 4  artikuluek xedatutakoari jarraituz , espedientearen tramitaz ioa indarrean 

dagoan araudiarekin bat dator. 
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Urigintza eta L urzoruari buruz ko 2 /2 0 0 6  L egeko 2 0 9 .2  artikulua eta Toki- 

administraz ioen O inarriak arautzen dauan 7 /1 9 8 5  L egearen 2 1 .1 .q) artikulua 

kontutan hartuta, obra lizentz iak emoteko eskumena alkatearena da, baina eskumen 

hori 2 0 2 2 ko ekainaren 1 6 ko 2 0 3 7 . zenbakidun Alkatetza Dekretuz  Tokiko G obernu 

Batzarrak eskuordetuta dauka.

E rabakia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAK I DU:

L E HE NE NG O A: Bidebarrieta kalea 1 9 ko jaube alkarteari, H9 5 1 4 8 2 6 8  IF Z  

zenbakidunari, eskatutako obra lizentz ia emotea eraikinaren egitura  sendotzeko, 

aurkez tutako proiektuaren arabera. 

BIG AR R E NA: L izentz iaren eraginkortasuna baldintza honeek betetzera 

baldintzatuko da: 

 1 1 2 /2 0 1 2  DE K R E TUAK , ekainaren 2 6 koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoiz pena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen kudeaketari 

dagokion aurrekontua H irigintza S ailean az tertu ostean, obrak hasi aurretik, 5 . 

artikuluan zehaz ten den fidantza ezarri da udalean. 

 L anak direla eta, espaz io publikoan edo lur-azpian leudekeen instalaz ioetan 

kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau eskatzen 

duenaren kontura izango da.

 L anak hasi aurretik haien zuinketa egiaz ta dezaten eskatu beharko zaie, Udal 

Zerbitz u Teknikoei. 

 K ontainerra behar izanez  gero, bide publikoaren okupaz iorako lizentz ia 

eskatuko da eta Udaltzainekin adostu beharko da kontainerraren kokapena. 

 E raikinaren sendotze lanak gauzatzen direla, eraikinaren kanpoaldean 

aldaketarik egin behar iz anez  gero, Bermeoko Alde Zaharra Birgaitzeko P lan 

Berez iak dioena errespetatu beharko da.

 E raikinean egingo diren lanetan, E K Tari dagokionez , abenduaren 2 0 ko 

7 3 2 /2 0 1 9  dekretuak ez arritakoa eta bere garapenerako oinarrizko 

dokumentuek ezarritakoa beteko da.

 Azaroaren 8 ko 3 1 /1 9 9 5  L an-arriskuen P rebentz ioari buruzko legean 

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

xedapenak ez artz en dituen 1 6 2 7 /1 9 9 7  E rrege Dekretuaren eta 3 3 7 /2 0 1 0  

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

ez artzerakoan. 

Baldintza honeetaz  gain, obrea egiteko lizentz ia eraginkorra izateko, lizentz ia honeri 

erantsita doazan baldintza orokorrak bete beharko dira.

O hartarazoten da baimen hau ez  dala eraginkorra izango, baldintza guz tiak betetzen 

ez  diran bitartean.

HIR UG AR R E NA: O brak amaitutakoan, ondorengo z iurtagiriak aurkez tu beharko dira 

udalean:

 Instalaz ioei eta egindako lanei jagoken obra amaiera z iurtagiria eta 

likidaz inoa. O bra amaierako dokumentaz inoa obra-zuzendari izan diran 

Arkitektoak eta Arkitekto Teknikoak sinatuta aurkez tu beharko da, baita 

jagokon E lkargo O fiz ialak ikus-onetsia, non besteak beste ageriko dan, lanek, 

indarrean dagoan araudiagazko daukien egokiera eta udalaren zuzenketa 

neurrien gauzatzea. 

 1 1 2 /2 0 1 2  Dekretuaren 6 . artikuluan zehaz ten dan dokumentaz inoa, O bra 

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bez ala kudeatu dirala egiaz tatzeko.

1 .– O bra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 

egiaz tatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

aurkez tu beharko du eraikuntza-hondakinen eta –materialen ekoiz leak. 

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaz tutako ereduari jarraikiz  

egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate independente 

batek egiaz tatu behar du, hargatik eragotz i gabe xedapen iragankor 

bakarrean ezartzen dena.

2 .– Aurreko ataletan aipatz en den azken txostenarekin batera, dokumentaz io 

hau aurkez tu behar da: 

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

dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentz iaren kopia aurkez tu 

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

baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 

betelanak eginda ezabatzea arautzen duen E uskal Autonomia E rkidegoko 

araudian ez arritakoari jarraikiz . 

b) Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaz tatzen duten z iurtagiriak, 

haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, edo 
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betelanetarako lur eta arroka ez  poluituak jaso dituz ten pertsona baimendu 

titularrek egindakoak. 

c) Hondakin baloriz atuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta eraispen-

materialen erabileraren eta kantitatearen z inpeko aitorpena. 

L AUG AR R E NA: E gin beharreko obrak lizentz iaren bidez  baimendutakoak baino ez  

dira izango. Baimendutako obretan egin nahi dan aldaketa oro udalari jakinaraz i 

beharko jako, eta beste liz entz ia bat eskatu beharko da. O brak gainditzeak edo 

lizentz ia baldintz ak ez  betetz eak obrak geldiaraz tea eta dagokiozan administraz io-

zehapenak ez artz ea ekarriko dau.

BO S G AR R E NA: L iz entz ia hau edo haren kopia kautotua obrak egiten diren lekuan 

egongo da, udal zerbitzu teknikoen eskura, eta zerbitzu horrei ikuskapenetarako eta 

egiaz tapenetarako sarbidea eman beharko jake, 2 /2 0 0 6  L egearen 2 1 7 . eta 2 1 8 . 

artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz .

S E IG AR R E NA: O brearen aurrekontua 5 .4 7 3 ,6 5  € koa da. O brak gehienez  ere sei 

hilabeteko epean hasi beharko dira, lizentz ia jakinaraz i eta biharamunetik hasita, eta 

gehienez  ere hiru hilabetez  eten ahalko dira. E ra berean, obrak egiteko epea 

hilabetekoa iz ango da, eta ohartaraz ten da adieraz itako  epeak obra hasi, jarraitu 

edo amaitu barik badaoz , hurrenez  hurren, udalak lizentz ia iraungitzeko espedientea 

hasiko dauala, interesdunak aipatutako obra egiteko luzapena eskatzen ez  badau 

behintzat.

ZAZP IG AR R E NA: O brak egiten diran bitartean, legez  eskatu daitekeezan 

segurtasun neurri guz tiak hartuko dira, obretatik hurbil dagozan pertsonei kalterik ez  

egiteko.

ZO R TZIG AR R E NA: L izentz iaren titularraren kontura izango dira bidean eta kasuan 

kasuko zerbitz u publikoetan sortu daitekeezan kalteen edo ukipenen ondorioz  

beharrezkoak diren birjartzeak, baldin eta obrak gauzatzearen ondorio badira.

BE DE R ATZIG AR R E NA: O bretako hesi, aldamio eta gainerako elementu 

osagarriekin eremu publikoa okupatzen bada, dagokion eskaera aurkez tu beharko 

da udalean.

HAMAR G AR R E NA: L iz entz ia hau emandakotzat joko da jabetza-eskubidea izan ez ik 

eta hirugarrenaren eskubideari kalterik egin gabe, eta lizentz iaren titularraren 

erantzukizun esklusibopean.

HAMAIK AG AR R E NA: Baimen honek eragina izango dau udalaren eta lizentz iaren 
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titularraren artean, baina ez  dauz  aldatzen haren eta gainerako pertsonen arteko 

egoera juridiko pribatuak.

HAMABIG AR R E NA: E rrenta S ailari erabaki hau igortzea, dagokizan tasak eta 

tributuak likidatzeko.

HAMAHIR UG AR R E NA: E bazpen hau interesdunari jakinaraz tea, bidezkoak diren 

errekurtsoak adieraz iz .

O BR A HANDIE T AN BE T E  BE HAR R E KO  BALDINT Z A O R O KO R R AK

O bra liz entz ia emoten dauen erabagian agertz en diran baldintz akaz  batera, beste baldintz a honeek 
be, bete beharko dira:

1 .- Dagokion arkitektoak idatz i eta jagokon alkargoak behar dan moduan oneretxia emonda 
aurkez tuko da proiektu teknikoa, eta, bai honi eta bai emoten dan liz entz iari be z ehatz  lotuta egingo 
dira obrak.

2 .- Berau kokaturik dagoan kaleko lerrokadura ofiz ialetara egokituko da eraikuntz ea. Udal arkitektoak 
az alduko dau horreek lerrokadurak z eintz uk diran.

3 .- O bra liz entz iaren kopia kanpotik ikusteko moduko leku baten egon beharko da lanak egiten diren 
bitartean, esaterako kolarreko kristalean, atarian, auz oko iragarki taulan…

4.- L iz entz ia eskatu eta lortu ostean, eskatz ailea honako honeetara egongo da behartuta:

a) Urigintz a arloko arauak eta ez arritako baldintz ak oso-osorik betetera. Honeen baldintz en 
artean, funtsez koa iz ango da, aplikagarria dan kasuetan, jarritako ildo ofiz ialetara z ehatz  
atxikitz ea obrea.

b) O rdenantz a fiskalek ez arten dabez an z ergak ordaintz era. E skaria egiten dan momentutik 
onartz en da betebehar hori.

c) L iz entz ia dala-eta, sortz en diran gastu guz tiak ordaintz era, bardin, bide publikoan, harri-
z oletan, pasealekuetan, espaloietan, urbideetan, faroletan eta abarrean be; orokorrean, jabari 
publikoko objektu narriagarrietan sortu leikez an kalteak ordaintz era.

d) Bai obrea burutz en dagoan bitartean, bai honen amaieran be, udal z erbitz uei ikuskapena 
egiteko aukerea emotera. E z arritako baldintz ak bete dirala frogatuko dabe honeek 
ikuskapenak.

e) Lanek irauten daben bitartean gertatu leikez an intz identz ia guz tien erantz ulea iz atera.

f) Indarrean dagoan legediak esijitutako ganerako betebeharrak betetera.

g) Ur kontagailua ipini beharko da, obrea burutz en dan bitartean kontsumitz en dan ura 
neurtz eko. Z uinketa Aktea iz enpetu aurretik jarri beharko da kontagailu hori, Ur Hornidurea eta 
Ur Z erbitz uaren Kudeaketarako E rregelamenduaren 78 . artikuluak xedatutakoa betez . 
Kontagailua ipinteko beharrez koa dan eskaria egin beharko da udaletxe honetan, 
erregelamendu horren 5 . artikuluak xedatz en dauenaren arabera.

h) Biz kaiko Aldiz kari O fiz ialean 2016ko uz tailaren 19an argitaratu z an Bermeoko Udaleko Z aratei 
eta dardarei buruz ko Udal O rdenantz ea beteko da.

i) Hormigoi kamioiak ez in iz ango dira garbitu obran bertan, kamioiak garbitz ean sortz en dan 
z ementuz ko karesnedun ura kainu-z uloetara joaten dalako eta kainu-z uloak itxi egiten 
diralako.
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j) Udalak obrea hartu orduko Udal Z erbitz uek kainu-z uloak ikuskatu egingo dabez , eta itxita 
egon ez kero, esleipendunak garbitu egin beharko dauz , beti be udalak obrea hartu baino 
lehenago.

k) Z uinketa aktan kalearen egoerea z ehaz tuko da (galtz ada-harriak eta espaloia), beharrez koa 
bada, biz igarritasuna emon baino lehen konpondu ahal iz ateko.

5 .- Horretarako legez  baimenduta dagoan pertsona baten z uz endaritz a fakultatibopean burutuko dira 
obrak; z uz endari fakultatibo horrek obran jarduteari iz ten badeutso, hiru egunen barruan eta jagokon 
alkargo ofiz ialak onetsitako ofiz io bidez , obren sekz inoari emongo deutso horren barri. Jabeak, 
orduan, z uz endari fakultatibo barria iz endatuko dau eta sekz inoari idatz iz  jakinaraz o enkargu-orri 
egokia eta oneretxia emondakoan. O brearen z uz endari fakultatiboak uko egin eta hiru egun igaro eta 
gero, iz apide hori oraindino bete ez  badau, O bra Sekz inoak lanen jarraipena etengo dau formalidade 
hori bete arte.

6 .- O break irauten dauen bitartean proiektuan aldaketarik sartz ea beharrez koa bada, aurretik obra 
printz ipalarentz at egin dan moduan, jagokon baimena eskatuko dau. Proiektua aurkez tu z anean 
eskatu bada edo egindako kitapenarena baino diru-kopuru handiagoa iz ateko arraz oirik eragiten ez  
bada, ez  da sortuko eskubiderik. Holan iz an ez ean, diferentz ia bakarrik ordainduko da.

7 .- E skatz aileak udaleko funtz ionarioen esku itz iko dauz  planoen aleak onartuta eta z igilua emonda.

8 .- Berehala erabiliko ez  diran hutsune guz tiak itxi egin beharko dira. Itxierea itxurosoa iz ango da eta 
ez  da onartuko barrualdea ikusteko modurik iz atea, ez ta leundu eta pintatu bako trenkadarik, 
oholtz arik edo antz eko materialik be.

9 .- Hasitako obrak ez in iz ango dira itz i amaitu barik. Hori gertatz en bada, udalak beharrez koak diran 
xedapenak aginduko dauz . Lanak amaitz ea agindu ahal iz ango dau, orubearen eta eraikinaren 
kargura.

10 .-O brak amaitu eta gero, jabeak jakinaren ganean ipiniko dau udala hamabost eguneko epe 
barruan. Jakinaraz pen honegaz  batera, obrea, onartutako proiektuaren arabera eginda dagoala 
frogatuko dauen obrako z uz endari fakultatiboaren z iurtagiria aurkez tu beharko dau.

11 .- E txebiz itz ak okupatu aurretik, Alkatetz eari eskatuko jako biz igarritasun-z edulea. Udal aginteak ez  
dau baimenduko altz ariak etxe-aldatz erik, ez ta establez imendua irekiterik be, aurreko esan-multz oan 
ez arri dan moduan, emondako eraikuntz a-liz entz iaren baldintz etara lotuta egin dirala obrak 
egiaz tatz en ez  bada.

E ra berean, solairu bakotxari ur-hornidurea moz ten ez  jakon arte ez  jako emongo liz entz iarik. G eroko 
erabiltz aileek formaliz atuko dabe udaletxeko bulegoetan ur z erbitz uan abonadua iz ateko inskripz inoa. 
Kontratisteak iz ango dau solairu bakotxean ur-hodia ebagiteko baldintz ea ez  betetearen 
erantz ukiz una.

12 .- O bra liz entz ia, kasu honeetan iraungiko da, ordaindutakoa itz ultz eko eskubide barik:
- Udalak ez arritako epe barruan obrak hasi ez  diranean.
- O brak hasi eta gero, sei hilebetetan etenda geratu diranean.
- Horretarako ez arri dan epe z ehatz ean, edo, egon leitekeen luz apenean obrak amaitu ez  

diranean.

E peak amaitu aurretik, arraz oitutako geldiaraz pena edo berandutz ea jakinaraz o ez kero udalari, edo 
ez inbestekoagaitik iz an dala frogatu ez kero, ez  da kontuan hartuko epemugarik. 

13 .- Jabego eskubidea kenduta eta hirugarren pertsonen eskubideak gordeta emon dala baimena 
ulertuko da, eta onuradunak ez in iz ango dau erabili bere jardunean iz andako erantz ukiz un z ibila edo 
penala baz tertz eko z ein gitxitz eko.

14 .- L iz entz ia honetan aurreikusten ez  dan guz tirako, herriko arau subsidiarioek eta urigintz ako 
ordenantz ek xedatutakora egongo gara.

15 .- E uskerearen Normaliz az inorako Udal O rdenantz eak dinoana bete beharko da, era honetara: 
O brearen seinaleak eta moeta guz tietako oharrak, segurtasun arauen panelak… euskeraz  idatz ita 
egongo dira. E uskeraz  eta gaz telaniaz  idatz i ez kero, euskeraz ko testua bi aldiz  handiagoa iz ango da.
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O brea egingo daben enpresek obran publiz idaderik egitekotan, euskeraz  egingo dabe; euskeraz  eta 
gaz telaniaz  egitekotan, lehentasun osoa emongo jako euskereari.

16 .- Beste baldintz a batz uk:

 E raikinaren barruan ipiniko da putz u septikoa eta 3 .3 . erregistro-tapea eukiko dau. 
E rkidegoaren jabetz ako tokietan (kolarrean edo atarian, garajean, arrapalan eta abarrean) 
jarriko da eta debekatuta dago loian ipintea. 

 100  metro koadru bakotxeko eta teilaturainoko airez tatz e-tximiniaz  horniduko da loiea. 
T ximinia barrukoa iz ango da eta ez  da joango inoiz  fatxadatik. E txebiz itz en airez tatz e-
hodietatik kanpo egongo da.

 O inaren okupaz inoa 100  metro koadrura heltz en ez  diran orube txikietan, aitatutako 
airez tatz e-tximinia aurreikusi beharko da, aurreko esan-multz oan az aldutako baldintz etan.

 C T E -DB-SI arauak ez arritakoa betez , kolar edo ataria, loia eta beste establez imendu 
enparaduetako ateak kanporantz  ireki beharko dira, kanpoko espaz io publikoaren gunean 
sartu barik.

 E skegita dagoz an erropak ikustea guz tiz  eragotz iko 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. E uki leiken edo leikez an atea edo ateak 
barrurantz  z abalduko dira eta lanorduetatik kanpo itxita egongo dira. 

 Kontuan euki beharko da, oz topo arkitektonikoak kentz eari buruz  indarrean dagoan araudi 
guz tian ez arritakoa.

 E raikin barrien fatxadak kable edo linea ez arpenak ipintetik salbuetsita geratuko dira 
(elektriz idadea, telefonia, eta abar). Lurraz pikoak iz ango dira honeek nahitaez .

 O breagaz  hasi aurretik, eskatz aileak obraren eraginez  kaltetuta geratu leikez an kanaliz az ino 
eta z erbitz u guz tiak ez agutu beharko dauz , eta, horrretarako, hartu-emonak iz an beharko dauz  
kalteak jasan leikez an enpresa guz tiakaz , bakotxaren araudia kontuan iz ateko eta 
instalaz inoak z ehatz -mehatz  non dagoz an jakiteko. E skatz ailearen erantz ukiz una da 
aitatutakoak ez  ez agutz ea.

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

- C T E
- C T E -DB-SI
- C T E -DB-SE
- C T E -DB-SUA
- C T E -DB-HS
- C T E -DB-HE
- C T E -DB-HR

 O brak hasi aurretik, behar dan Z uinketa Aktea egin beharko da. Horretarako Bermeoko 
Udaleko Sail T eknikoari esan beharko jako, indarrean dagoan araudiak ez arten dauen 
moduan. 

Akta horretan, obran gastau daitekeen ura neurtz eko kontagailurik dagoan egiaz tatu beharko 
da. Kontagailurik ez  badago ez in iz ango da aktarik iz enpetu.

 1/1998  eta 346 /2011  errege-dekretuek ez arritakoaren arabera, telekomunikaz inoetako 
az piegitura komunentz at proiektu berez ia agertu behar da obrak burutz eko proiektuan.

 G as kontagailua eraikinaren barru aldean ipiniko da. Kanpora aireatuko da eta sarbideko atea 
barru aldetik eukiko dau. G as instalaz inoa udaleko araudiari egokituko jako, sarbidea 
kolarretik edo ataritik eukiko dau eta banaketea, bertikala iz ango da, eskegitokietako barruko 
aldetik jarria; ez in iz ango da ikusi fatxadatik.

C
S

V
: 

07
E

60
00

B
10

7D
00

J5
X

9G
3Q

1S
1K

5

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E6000B107D00J5X9G3Q1S1K5

Sinadurea eta datea
JURDANA URIARTE LEJARRAGA(-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-IDAZKARI NAGUSIA  -

16/11/2022
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE(-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-BERMEOKO ALKATEA  -

16/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  16/11/2022

13:54:28

DOCUMENTO: 20220725117

Datea: 16/11/2022

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



3 3 /2 0 2 2

12

 1991ko apirilaren 22ko erabagia, industria eta meategiak administratz eko z uz endariarena, 
etxeetan, jendea batz en dan lokaletan eta dendetan, gas-instalaz inoen ikuskapenei buruz ko 
indarreko arau teknikoak ulertu eta apliketako behin betiko jarraibideak emoten dauz ena.

 O brearen hesian, kartel bat ipini beharko da, eta, bertan az alduko dira, lanaren hasierako 
datea, eta amaitz eko epea be, horren barri guz tiek iz ateko.

 O bra hondakinak eta lurrak mobitea.

 Az aroaren 8ko 31 /1995  Lan Arriskuen Prebentz iorako “Prevención de R iesgos Laborales” 
Legea eta baliokideak bete beharko da.

E raikitz e era eraiste lanetako hondakinak kudeatz ea: E kainaren 26ko 112 /2012  Dekretuak  ez arritakoa 
beteko da. Horrek esan gura dau, honeek hondakinak derrigorrez  eroan behar dirala legez tatutako 
obra-hondakindegira. Lanak hasi orduko, obra-hondakindegiko titularrak emondako baimen-
konpromisoa aurkez tu beharko da.    

Lurrak mobiteko lanetatik datoz en hatx edo lurren kasuan, lurrak bete eta egokitz eko be erabili leikez . 
Horretarako, E usko Jaurlaritz earen (H irigintz a, E txebiz itz a eta Ingurumen Saila) baimena beharko da 
eta udalarena be bai, 5 .000  m3tik beherako bolumenekoentz at.

L iz entz ia emoten dauen erabagia behin betikoa da administraz ino bidean, eta, erabagi horren aurka 
eta hemen jarritako edoz ein baldintz aren aurka, administraz inoarekiko auz i-errekurtsoa jarri ahal 
iz ango da Auz itegi Nagusiko E skumeneko Salan. Aitatutako errekurtsoa jarri aurretik, baldintz a legez , 
administraz ino honi holan egingo dala jakinaraz o beharko jako.

Administraz inoarekiko auz i-errekurtsoa ipinteko epea hilebete bikoa iz ango da, erabagi honen 
jakinaraz pena hartz en dan hurrengo egunetik hasita.

G uz ti hori, 1956ko abenduaren 27ko Administraz inoarekiko Auz ien Jurisdikz inoaren 58 . artikuluaren 
eta urriaren 1eko 39 /2015  Legearen 40 .2  artikuluan xedatutakoaren arabera. 
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HIZ T E G IT XO A

Administraz ioarekiko auz i-errekurtsoa R ecurso C ontencioso-Administrativo
Airez tatz e-hodiak C onductos de ventilación
Airez tatz e-tximinia C himenea de ventilación
Arau subsidiarioak Normas subsidiarias
Araudia Normativa
Auz itegi Nagusiko E skumenaren Sala Sala de la Jurisdicción del T ribunal Superior de 

Justicia
Az piegiturea Infraestructura
Baldintz ea C ondición
Biz igarritasun-z edulea C édula de habitabilidad
E pemugea Vencimiento
E raikina E dificio
E rantz ukiz una R esponsabilidad
E san-multz oa Párrafo
E skegitokia T endedero
Harri-z olea E mpedrado
Ildo ofiz ialak L íneas oficiales
Iraungi C aducar
Jabeen erkidegoa C omunidad de propietarios
Kitapena L iquidación
Legegintz ako E rrege-Dekretua R eal Decreto Legislativo
Lerrokadurea Alineación
Loiea Lonja
Meategia Mina
O bjektu narriagarria O bjeto que puede deteriorarse
O bra-hondakindegia E scombrera
O holtz ea T ablado
O ina Planta
O nuraduna Beneficiado
O rubea Solar
O z topo arkitektonikoak T rabas arquitectónicas
Salbuetsita E xento
Sarbidea Acceso
T renkadea Mampara, tabique
Urbidea C onducción de agua
Urigintz ea Urbanismo
Z ergea Impuesto
Z igilua Sello
Z uinketa Aktea Acta de R eplanteo

5 .- 2 1 .1  AR E AK O  BAR AT Z E DE R  UR BANIZAZIO K O  3 2  ZE NBAK IDUN 

P AR TZE L AN E TX E BIZITZA E R AIK ITZE K O  O BR A L IZE NTZIA E S K AR IA 

O NAR TZE A.

X edea

2 1 .1  areako Baratz  E der urbaniz az ioko 3 2  zenbakidun partzelan familia bakarreko 

etxebiz itz a berria eraikitzeko obra lizentz ia eskaria. 

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 2 2 ko apirilaren 1 2 an ***2 3 2 8 ** NAN zenbakidun andreak obra 

baimena eskatu z uen 2 1 .1  areako Baratz  E der urbanizaz ioko 3 2  zenbakidun 
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partzelan familia bakarreko etxebiz itza berria eraikitzeko. 2 0 2 2 ko abuz tuaren 3 0 ean 

eta urriaren 1 1 n dokumentaz io osagarriak aurkez tu z iran. 

Bigarrena: 2 0 2 2 ko urriaren 2 0 an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban.

H irugarrena: 2 0 2 2 ko urriaren 2 1 ean eskatutako fidantzak ipini dira udal D iruzaintzan. 

L augarrena: 2 0 2 2 ko azaroaren 8 an Urigintza S aileko teknikariak txostena eta 

erabagi proposamena egin ebaz an.

Argudioak

Bakarra: Bai txosten teknikoan bai txosten juridikoan azaltzen dan lez , Baratz  E der 

urbanizaz ioko 3 2  zenbakidun partzelan familia bakarreko etxebiz itza berria 

eraikitzearen eskaria bat dator be hirigintza araudiarekin.

Bestalde, Urigintza eta L urzoruari buruzko 2 /2 0 0 6  L egeko 2 0 7  eta 2 1 0  artikuluek eta 

Urigintza D iz iplina arautz en dauan ekainaren 2 3 ko 2 1 8 7 / 1 9 7 8  E rrege Dekretuaren 3  

eta 4  artikuluek xedatutakoari jarraituz , espedientearen tramitaz ioa indarrean 

dagoan araudiarekin bat dator. 

Urigintza eta L urzoruari buruz ko 2 /2 0 0 6  L egeko 2 0 9 .2  artikulua eta Toki- 

administraz ioen O inarriak arautzen dauan 7 /1 9 8 5  L egearen 2 1 .1 .q) artikulua 

kontutan hartuta, obra lizentz iak emoteko eskumena alkatearena da, baina eskumen 

hori 2 0 2 2 ko ekainaren 1 6 ko 2 0 3 7 . zenbakidun Alkatetza Dekretuz  Tokiko G obernu 

Batzarrak eskuordetuta dauka.

E rabakia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAK I DU:

L E HE NE NG O A: ***2 3 2 8 ** NAN zenbakidun andreari, eskatutako obra lizentz ia 

emotea familia bakarreko etxebiz itza berria eraikitzeko, aurkez tutako proiektuaren 

arabera. 

BIG AR R E NA: L izentz iaren eraginkortasuna baldintza honeek betetzera 

baldintzatuko da: 

 1 1 2 /2 0 1 2  DE K R E TUAK , ekainaren 2 6 koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoiz pena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen kudeaketari 

dagokion aurrekontua H irigintza S ailean az tertu ostean, obrak hasi aurretik, 5 . 

artikuluan zehaz ten den fidantza ezarri da udalean. 

 L anak direla eta, espaz io publikoan edo lur-azpian leudekeen instalaz ioetan 

kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau eskatzen 

duenaren kontura izango da. 
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 L anak hasi aurretik haien zuinketa egiaz ta dezaten eskatu beharko zaie, Udal 

Zerbitz u Teknikoei. 

 L anak hasi aurretik dagokion elkargoak ikus-onetsitako exekuz io proiektua 

aurkez tu beharko da Bermeoko Udalean. 

 O bra baimena aurkez tutako proiektuan eta 2 0 2 2 ko urriaren 1 1 n aurkez tutako 

zuzenketetan oinarritzen da, proiektuaren aldaketarik balego, udalari aldaketa 

horien egokitasuna zuzena den ala ez  adieraz tea eskatu beharko zaio. Hala 

egin ezean, obra baimenera egokitzen ez  diren lanak ezkutuko jarduketatzat 

hartuko dira. 

 E txebiz itza eraikin berriak definitzen dituen proiektuak Bermeoko H iri 

Antolamendurako P lan O rokorreko eraikuntza ordenantzen xedapenak 

errespetatu beharko ditu. 

 E txebiz itza eraikin berriak A.I. 2 1 .1  areako partzelak antolatzen dituen P lan 

P artz ialak xedatutakoa errespetatu beharko du, txostenean azaldutako 

parametro urbanistikoak kontuan izanaz . 

 E raikinaren altuerak 2 0 2 2 ko urriaren 1 1 n aurkez tutako dokumentaz io 

osagarrian ez arritakora egokituko dira. E raikinaren erremate gisa bolumena 

bateratzeko elementu estetikoak ere 2 0 2 2 ko urriaren 1 1 n aurkez tutako 

dokumentaz ioan zehatz en den altuera ez in izango du gainditu. 

 E K Tari dagokionez , abenduaren 2 0 ko 7 3 2 /2 0 1 9  dekretuak ezarritakoa eta 

bere garapenerako oinarrizko dokumentuek ezarritakoa beteko da. 

 E raikigarritasuna ez in iz ango da gainditu, gehienezko eraikigarritasuna sestra 

azpian 5 9  m 2  -koa iz ango da eta sestra gainean 1 8 5  m 2  -koa. 

 Bermeoko HAP O ak bere 3 .2 .5  artikuluan zehaz ten du etxebiz itzek gutxienez , 

E txebiz itza eta G izarte G aietarako S ailburuaren 2 0 0 9 ko otsailaren 1 2 ko 

agindua bete beharko dutela, Babes O fiz ialeko E txebiz itzen diseinurako 

ordenantz ak onartzen dituena. 

 E raikuntz a lanetan obrako hondakinen edukiontz ia kalean jartzea 

beharrez koa balitz , aurretik udalari baimena eskatuko zaio, dagokion 

dokumentaz ioa aurkez tuz , eta Udaltzainekin adostu beharko da 

kontainerraren kokapena. 

 Urbanizaz ioan sor daitezkeen kalteak direla eta, lanak hasi aurretik 2 .0 0 0  € -

ko bermea jarri da. 

 Azaroaren 8 ko 3 1 /1 9 9 5  L an-arriskuen P rebentz ioari buruzko legean 

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

xedapenak ez artz en dituen 1 6 2 7 /1 9 9 7  E rrege Dekretuaren eta 3 3 7 /2 0 1 0  
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dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen artean 

eraikuntza obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ez artzerakoan.

Baldintz a honeetaz  gain, obrea egiteko lizentz ia eraginkorra izateko, lizentz ia 

honeri erantsita doazan baldintza orokorrak bete beharko dira.

O hartaraz oten da baimen hau ez  dala eraginkorra izango, baldintza guz tiak 

betetzen ez  diran bitartean.

HIR UG AR R E NA: O brak amaitutakoan, ondorengo z iurtagiriak aurkez tu beharko 

dira udalean:

 Instalaz ioei eta egindako lanei dagokien obra amaiera z iurtagiria eta 

likidaz ioa. O bra amaierako dokumentaz ioa obra-zuzendari izan diren 

Arkitektoak eta Arkitekto Teknikoak sinatua aurkez tu beharko da, baita 

dagokion E lkargo O fiz ialak ikus-onetsia, non besteak beste ageriko den, 

lanek, indarrean dagoen araudiarekiko duten egokiera eta udalaren zuzenketa 

neurrien gauzatzea. 

 1 1 2 /2 0 1 2  Dekretuaren 6 . artikuluan zehaz ten den dokumentaz ioa, O bra 

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bez ala kudeatu direla egiaz tatzeko. 

1 .– O bra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 

egiaz tatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

aurkez tu beharko du eraikuntza-hondakinen eta – materialen ekoiz leak. 

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaz tutako ereduari jarraikiz  

egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate independente 

batek egiaz tatu behar du, hargatik eragotz i gabe xedapen iragankor 

bakarrean ezartzen dena. 

2 .– Aurreko ataletan aipatz en den azken txostenarekin batera, dokumentaz io 

hau aurkez tu behar da: 

a) L ur eta arroka ez  poluituak betelan bat egiteko erabiltzen badira, dagokion 

udalak betelana egiteko emandako lizentz iaren kopia aurkez tu behar da, edo, 

az piegitura-lan linealen kasuan, organo eskudunaren baimenaren kopia, 

hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea 

arautzen duen E uskal Autonomia E rkidegoko araudian ezarritakoari jarraikiz . 

b) Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaz tatzen duten z iurtagiriak, 
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haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, edo betelanetarako 

lur eta arroka ez  poluituak jaso dituz ten pertsona baimendu titularrek 

egindakoak. 

c) Hondakin baloriz atuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta eraispen-

materialen erabileraren eta kantitatearen z inpeko aitorpena. 

- Instalatzaileak emandako z iurtagiria, instalaz ioaren egokitasunarena, 

Industria ordezkaritzak abalatua. 

- E raikinaren alta aitorpena hiri ondasunak zergapetzeko. 

- O bra berriaren aitorpena. 

- O bra amaierako dokumentaz ioa, memoria eta planoak barne. 

- Airez tapen sistema abiaraz tearen z iurtagiria. 

- K alitate kontrolaren dokumentaz ioa. 

- Udal kartografia eguneratzeko planoa digitalki aurkez tua.

L AUG AR R E NA: E gin beharreko instalaz ioak lizentz iaren bidez  baimendutakoak 

baino ez  dira iz ango. Baimendutako obretan egin nahi dan aldaketa oro udalari 

jakinaraz i beharko jako, eta beste lizentz ia bat eskatu beharko da. O brak gainditzeak 

edo lizentz ia baldintz ak ez  betetzeak obrak geldiaraz tea eta dagokiozan 

administraz io-zehapenak ez artz ea ekarriko dau.

BO S G AR R E NA: L iz entz ia hau edo haren kopia kautotua obrak egiten diren lekuan 

egongo da, udal zerbitzu teknikoen eskura, eta zerbitzu horrei ikuskapenetarako eta 

egiaz tapenetarako sarbidea eman beharko jake, 2 /2 0 0 6  L egearen 2 1 7 . eta 2 1 8 . 

artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz .

S E IG AR R E NA: O brearen aurrekontua 3 4 7 .7 5 6 ,8 6  € koa da. O brak gehienez  ere sei 

hilabeteko epean hasi beharko dira, lizentz ia jakinaraz i eta biharamunetik hasita, eta 

gehienez  ere hiru hilabetez  eten ahalko dira. E ra berean, obrak egiteko epea hamabi 

hilabetekoa iz ango da, eta ohartaraz ten da adieraz itako  epeak obra hasi, jarraitu 

edo amaitu barik badaoz , hurrenez  hurren, udalak lizentz ia iraungitzeko espedientea 

hasiko dauala, interesdunak aipatutako obra egiteko luzapena eskatzen ez  badau 

behintzat.

ZAZP IG AR R E NA: O brak egiten diran bitartean, legez  eskatu daitekeezan 

segurtasun neurri guz tiak hartuko dira, obretatik hurbil dagozan pertsonei kalterik ez  

egiteko.
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ZO R TZIG AR R E NA: L izentz iaren titularraren kontura izango dira bidean eta kasuan 

kasuko zerbitz u publikoetan sortu daitekeezan kalteen edo ukipenen ondorioz  

beharrezkoak diren birjartzeak, baldin eta obrak gauzatzearen ondorio badira.

BE DE R ATZIG AR R E NA: O bretako hesi, aldamio eta gainerako elementu 

osagarriekin eremu publikoa okupatzen bada, dagokion eskaera aurkez tu beharko 

da udalean.

HAMAR G AR R E NA: L iz entz ia hau emandakotzat joko da jabetza-eskubidea izan ez ik 

eta hirugarrenaren eskubideari kalterik egin gabe, eta lizentz iaren titularraren 

erantzukizun esklusibopean.

HAMAIK AG AR R E NA: Baimen honek eragina izango dau udalaren eta lizentz iaren 

titularraren artean, baina ez  dauz  aldatzen haren eta gainerako pertsonen arteko 

egoera juridiko pribatuak.

HAMABIG AR R E NA: E rrenta S ailari erabaki hau igortzea, dagokizan tasak eta 

tributuak likidatzeko.

HAMAHIR UG AR R E NA: E bazpen hau interesdunari jakinaraz tea, bidezkoak diren 

errekurtsoak adieraz iz .

O BR A HANDIE T AN BE T E  BE HAR R E KO  BALDINT Z A O R O KO R R AK

O bra liz entz ia emoten dauen erabagian agertz en diran baldintz akaz  batera, beste baldintz a honeek 
be, bete beharko dira:

1 .- Dagokion arkitektoak idatz i eta jagokon alkargoak behar dan moduan oneretxia emonda 
aurkez tuko da proiektu teknikoa, eta, bai honi eta bai emoten dan liz entz iari be z ehatz  lotuta egingo 
dira obrak.

2 .- Berau kokaturik dagoan kaleko lerrokadura ofiz ialetara egokituko da eraikuntz ea. Udal arkitektoak 
az alduko dau horreek lerrokadurak z eintz uk diran.

3 .- O bra liz entz iaren kopia kanpotik ikusteko moduko leku baten egon beharko da lanak egiten diren 
bitartean, esaterako kolarreko kristalean, atarian, auz oko iragarki taulan…

4.- L iz entz ia eskatu eta lortu ostean, eskatz ailea honako honeetara egongo da behartuta:

a) Urigintz a arloko arauak eta ez arritako baldintz ak oso-osorik betetera. Honeen baldintz en 
artean, funtsez koa iz ango da, aplikagarria dan kasuetan, jarritako ildo ofiz ialetara z ehatz  
atxikitz ea obrea.

b) O rdenantz a fiskalek ez arten dabez an z ergak ordaintz era. E skaria egiten dan momentutik 
onartz en da betebehar hori.

c) L iz entz ia dala-eta, sortz en diran gastu guz tiak ordaintz era, bardin, bide publikoan, harri-
z oletan, pasealekuetan, espaloietan, urbideetan, faroletan eta abarrean be; orokorrean, jabari 
publikoko objektu narriagarrietan sortu leikez an kalteak ordaintz era.
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d) Bai obrea burutz en dagoan bitartean, bai honen amaieran be, udal z erbitz uei ikuskapena 
egiteko aukerea emotera. E z arritako baldintz ak bete dirala frogatuko dabe honeek 
ikuskapenak.

e) Lanek irauten daben bitartean gertatu leikez an intz identz ia guz tien erantz ulea iz atera.

f) Indarrean dagoan legediak esijitutako ganerako betebeharrak betetera.

g) Ur kontagailua ipini beharko da, obrea burutz en dan bitartean kontsumitz en dan ura 
neurtz eko. Z uinketa Aktea iz enpetu aurretik jarri beharko da kontagailu hori, Ur Hornidurea eta 
Ur Z erbitz uaren Kudeaketarako E rregelamenduaren 78 . artikuluak xedatutakoa betez . 
Kontagailua ipinteko beharrez koa dan eskaria egin beharko da udaletxe honetan, 
erregelamendu horren 5 . artikuluak xedatz en dauenaren arabera.

h) Biz kaiko Aldiz kari O fiz ialean 2016ko uz tailaren 19an argitaratu z an Bermeoko Udaleko Z aratei 
eta dardarei buruz ko Udal O rdenantz ea beteko da.

i) Hormigoi kamioiak ez in iz ango dira garbitu obran bertan, kamioiak garbitz ean sortz en dan 
z ementuz ko karesnedun ura kainu-z uloetara joaten dalako eta kainu-z uloak itxi egiten 
diralako.

j) Udalak obrea hartu orduko Udal Z erbitz uek kainu-z uloak ikuskatu egingo dabez , eta itxita 
egon ez kero, esleipendunak garbitu egin beharko dauz , beti be udalak obrea hartu baino 
lehenago.

k) Z uinketa aktan kalearen egoerea z ehaz tuko da (galtz ada-harriak eta espaloia), beharrez koa 
bada, biz igarritasuna emon baino lehen konpondu ahal iz ateko.

5 .- Horretarako legez  baimenduta dagoan pertsona baten z uz endaritz a fakultatibopean burutuko dira 
obrak; z uz endari fakultatibo horrek obran jarduteari iz ten badeutso, hiru egunen barruan eta jagokon 
alkargo ofiz ialak onetsitako ofiz io bidez , obren sekz inoari emongo deutso horren barri. Jabeak, 
orduan, z uz endari fakultatibo barria iz endatuko dau eta sekz inoari idatz iz  jakinaraz o enkargu-orri 
egokia eta oneretxia emondakoan. O brearen z uz endari fakultatiboak uko egin eta hiru egun igaro eta 
gero, iz apide hori oraindino bete ez  badau, O bra Sekz inoak lanen jarraipena etengo dau formalidade 
hori bete arte.

6 .- O break irauten dauen bitartean proiektuan aldaketarik sartz ea beharrez koa bada, aurretik obra 
printz ipalarentz at egin dan moduan, jagokon baimena eskatuko dau. Proiektua aurkez tu z anean 
eskatu bada edo egindako kitapenarena baino diru-kopuru handiagoa iz ateko arraz oirik eragiten ez  
bada, ez  da sortuko eskubiderik. Holan iz an ez ean, diferentz ia bakarrik ordainduko da.

7 .- E skatz aileak udaleko funtz ionarioen esku itz iko dauz  planoen aleak onartuta eta z igilua emonda.

8 .- Berehala erabiliko ez  diran hutsune guz tiak itxi egin beharko dira. Itxierea itxurosoa iz ango da eta 
ez  da onartuko barrualdea ikusteko modurik iz atea, ez ta leundu eta pintatu bako trenkadarik, 
oholtz arik edo antz eko materialik be.

9 .- Hasitako obrak ez in iz ango dira itz i amaitu barik. Hori gertatz en bada, udalak beharrez koak diran 
xedapenak aginduko dauz . Lanak amaitz ea agindu ahal iz ango dau, orubearen eta eraikinaren 
kargura.

10 .-O brak amaitu eta gero, jabeak jakinaren ganean ipiniko dau udala hamabost eguneko epe 
barruan. Jakinaraz pen honegaz  batera, obrea, onartutako proiektuaren arabera eginda dagoala 
frogatuko dauen obrako z uz endari fakultatiboaren z iurtagiria aurkez tu beharko dau.

11 .- E txebiz itz ak okupatu aurretik, Alkatetz eari eskatuko jako biz igarritasun-z edulea. Udal aginteak ez  
dau baimenduko altz ariak etxe-aldatz erik, ez ta establez imendua irekiterik be, aurreko esan-multz oan 
ez arri dan moduan, emondako eraikuntz a-liz entz iaren baldintz etara lotuta egin dirala obrak 
egiaz tatz en ez  bada.

E ra berean, solairu bakotxari ur-hornidurea moz ten ez  jakon arte ez  jako emongo liz entz iarik. G eroko 
erabiltz aileek formaliz atuko dabe udaletxeko bulegoetan ur z erbitz uan abonadua iz ateko inskripz inoa. 
Kontratisteak iz ango dau solairu bakotxean ur-hodia ebagiteko baldintz ea ez  betetearen 
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erantz ukiz una.

12 .- O bra liz entz ia, kasu honeetan iraungiko da, ordaindutakoa itz ultz eko eskubide barik:
- Udalak ez arritako epe barruan obrak hasi ez  diranean.
- O brak hasi eta gero, sei hilebetetan etenda geratu diranean.
- Horretarako ez arri dan epe z ehatz ean, edo, egon leitekeen luz apenean obrak amaitu ez  

diranean.

E peak amaitu aurretik, arraz oitutako geldiaraz pena edo berandutz ea jakinaraz o ez kero udalari, edo 
ez inbestekoagaitik iz an dala frogatu ez kero, ez  da kontuan hartuko epemugarik. 

13 .- Jabego eskubidea kenduta eta hirugarren pertsonen eskubideak gordeta emon dala baimena 
ulertuko da, eta onuradunak ez in iz ango dau erabili bere jardunean iz andako erantz ukiz un z ibila edo 
penala baz tertz eko z ein gitxitz eko.

14 .- L iz entz ia honetan aurreikusten ez  dan guz tirako, herriko arau subsidiarioek eta urigintz ako 
ordenantz ek xedatutakora egongo gara.

15 .- E uskerearen Normaliz az inorako Udal O rdenantz eak dinoana bete beharko da, era honetara: 
O brearen seinaleak eta moeta guz tietako oharrak, segurtasun arauen panelak… euskeraz  idatz ita 
egongo dira. E uskeraz  eta gaz telaniaz  idatz i ez kero, euskeraz ko testua bi aldiz  handiagoa iz ango da.

O brea egingo daben enpresek obran publiz idaderik egitekotan, euskeraz  egingo dabe; euskeraz  eta 
gaz telaniaz  egitekotan, lehentasun osoa emongo jako euskereari.

16 .- Beste baldintz a batz uk:

 E raikinaren barruan ipiniko da putz u septikoa eta 3 .3 . erregistro-tapea eukiko dau. 
E rkidegoaren jabetz ako tokietan (kolarrean edo atarian, garajean, arrapalan eta abarrean) 
jarriko da eta debekatuta dago loian ipintea. 

 100  metro koadru bakotxeko eta teilaturainoko airez tatz e-tximiniaz  horniduko da loiea. 
T ximinia barrukoa iz ango da eta ez  da joango inoiz  fatxadatik. E txebiz itz en airez tatz e-
hodietatik kanpo egongo da.

 O inaren okupaz inoa 100  metro koadrura heltz en ez  diran orube txikietan, aitatutako 
airez tatz e-tximinia aurreikusi beharko da, aurreko esan-multz oan az aldutako baldintz etan.

 C T E -DB-SI arauak ez arritakoa betez , kolar edo ataria, loia eta beste establez imendu 
enparaduetako ateak kanporantz  ireki beharko dira, kanpoko espaz io publikoaren gunean 
sartu barik.

 E skegita dagoz an erropak ikustea guz tiz  eragotz iko 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. E uki leiken edo leikez an atea edo ateak 
barrurantz  z abalduko dira eta lanorduetatik kanpo itxita egongo dira. 

 Kontuan euki beharko da, oz topo arkitektonikoak kentz eari buruz  indarrean dagoan araudi 
guz tian ez arritakoa.

 E raikin barrien fatxadak kable edo linea ez arpenak ipintetik salbuetsita geratuko dira 
(elektriz idadea, telefonia, eta abar). Lurraz pikoak iz ango dira honeek nahitaez .

 O breagaz  hasi aurretik, eskatz aileak obraren eraginez  kaltetuta geratu leikez an kanaliz az ino 
eta z erbitz u guz tiak ez agutu beharko dauz , eta, horrretarako, hartu-emonak iz an beharko dauz  
kalteak jasan leikez an enpresa guz tiakaz , bakotxaren araudia kontuan iz ateko eta 
instalaz inoak z ehatz -mehatz  non dagoz an jakiteko. E skatz ailearen erantz ukiz una da 
aitatutakoak ez  ez agutz ea.

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

- C T E
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- C T E -DB-SI
- C T E -DB-SE
- C T E -DB-SUA
- C T E -DB-HS
- C T E -DB-HE
- C T E -DB-HR

 O brak hasi aurretik, behar dan Z uinketa Aktea egin beharko da. Horretarako Bermeoko 
Udaleko Sail T eknikoari esan beharko jako, indarrean dagoan araudiak ez arten dauen 
moduan. 

Akta horretan, obran gastau daitekeen ura neurtz eko kontagailurik dagoan egiaz tatu beharko 
da. Kontagailurik ez  badago ez in iz ango da aktarik iz enpetu.

 1/1998  eta 346 /2011  errege-dekretuek ez arritakoaren arabera, telekomunikaz inoetako 
az piegitura komunentz at proiektu berez ia agertu behar da obrak burutz eko proiektuan.

 G as kontagailua eraikinaren barru aldean ipiniko da. Kanpora aireatuko da eta sarbideko atea 
barru aldetik eukiko dau. G as instalaz inoa udaleko araudiari egokituko jako, sarbidea 
kolarretik edo ataritik eukiko dau eta banaketea, bertikala iz ango da, eskegitokietako barruko 
aldetik jarria; ez in iz ango da ikusi fatxadatik.

 1991ko apirilaren 22ko erabagia, industria eta meategiak administratz eko z uz endariarena, 
etxeetan, jendea batz en dan lokaletan eta dendetan, gas-instalaz inoen ikuskapenei buruz ko 
indarreko arau teknikoak ulertu eta apliketako behin betiko jarraibideak emoten dauz ena.

 O brearen hesian, kartel bat ipini beharko da, eta, bertan az alduko dira, lanaren hasierako 
datea, eta amaitz eko epea be, horren barri guz tiek iz ateko.

 O bra hondakinak eta lurrak mobitea.

 Az aroaren 8ko 31 /1995  Lan Arriskuen Prebentz iorako “Prevención de R iesgos Laborales” 
Legea eta baliokideak bete beharko da.

E raikitz e era eraiste lanetako hondakinak kudeatz ea: E kainaren 26ko 112 /2012  Dekretuak  ez arritakoa 
beteko da. Horrek esan gura dau, honeek hondakinak derrigorrez  eroan behar dirala legez tatutako 
obra-hondakindegira. Lanak hasi orduko, obra-hondakindegiko titularrak emondako baimen-
konpromisoa aurkez tu beharko da.    

Lurrak mobiteko lanetatik datoz en hatx edo lurren kasuan, lurrak bete eta egokitz eko be erabili leikez . 
Horretarako, E usko Jaurlaritz earen (H irigintz a, E txebiz itz a eta Ingurumen Saila) baimena beharko da 
eta udalarena be bai, 5 .000  m3tik beherako bolumenekoentz at.

L iz entz ia emoten dauen erabagia behin betikoa da administraz ino bidean, eta, erabagi horren aurka 
eta hemen jarritako edoz ein baldintz aren aurka, administraz inoarekiko auz i-errekurtsoa jarri ahal 
iz ango da Auz itegi Nagusiko E skumeneko Salan. Aitatutako errekurtsoa jarri aurretik, baldintz a legez , 
administraz ino honi holan egingo dala jakinaraz o beharko jako.

Administraz inoarekiko auz i-errekurtsoa ipinteko epea hilebete bikoa iz ango da, erabagi honen 
jakinaraz pena hartz en dan hurrengo egunetik hasita.

G uz ti hori, 1956ko abenduaren 27ko Administraz inoarekiko Auz ien Jurisdikz inoaren 58 . artikuluaren 
eta urriaren 1eko 39 /2015  Legearen 40 .2  artikuluan xedatutakoaren arabera. 
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HIZ T E G IT XO A

Administraz ioarekiko auz i-errekurtsoa R ecurso C ontencioso-Administrativo
Airez tatz e-hodiak C onductos de ventilación
Airez tatz e-tximinia C himenea de ventilación
Arau subsidiarioak Normas subsidiarias
Araudia Normativa
Auz itegi Nagusiko E skumenaren Sala Sala de la Jurisdicción del T ribunal Superior de 

Justicia
Az piegiturea Infraestructura
Baldintz ea C ondición
Biz igarritasun-z edulea C édula de habitabilidad
E pemugea Vencimiento
E raikina E dificio
E rantz ukiz una R esponsabilidad
E san-multz oa Párrafo
E skegitokia T endedero
Harri-z olea E mpedrado
Ildo ofiz ialak L íneas oficiales
Iraungi C aducar
Jabeen erkidegoa C omunidad de propietarios
Kitapena L iquidación
Legegintz ako E rrege-Dekretua R eal Decreto Legislativo
Lerrokadurea Alineación
Loiea Lonja
Meategia Mina
O bjektu narriagarria O bjeto que puede deteriorarse
O bra-hondakindegia E scombrera
O holtz ea T ablado
O ina Planta
O nuraduna Beneficiado
O rubea Solar
O z topo arkitektonikoak T rabas arquitectónicas
Salbuetsita E xento
Sarbidea Acceso
T renkadea Mampara, tabique
Urbidea C onducción de agua
Urigintz ea Urbanismo
Z ergea Impuesto
Z igilua Sello
Z uinketa Aktea Acta de R eplanteo

6 .- E UP E ME  DE UNA K AL E A 1 1 K O  E R AIK INAR E N F ATX ADAK  BIR G AITZE K O  

O BR A L IZE NTZIA E S K AR IA O NAR TZE A.

Xedea 

E upeme Deuna kalea 11n kokatutako eraikinaren fatxadak birgaitzeko obra 

lizentz ia eskaria.

Aurrekariak

L ehenengoa: 2 0 2 2 ko irailaren 2 3 an E upeme Deuna kaleko 1 1 n kokatutako 

eraikineko jabe elkarteak bere eraikinaren fatxadak birgaitzeko obra lizentz ia eskaria 

aurkez tu eban udalean. 2 0 2 2 ko urriaren 2 6 an dokumentaz io osagarria aurkez tu zan. 
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Bigarrena: 2 0 2 2 ko urriaren 2 7 an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban. 

H irugarrena: 2 0 2 2 ko az aroaren 4 an eta 8 an eskatutako fidantzak ipini dira udal 

D iruz aintz an.

L augarrena: 2 0 2 2 ko azaroaren 8 an Urigintza S aileko teknikariak txostena eta 

erabagi proposamena egin ebaz an.

Argudioak

Bakarra: Bai txosten teknikoan bai txosten juridikoan azaltzen dan lez , E upeme 

Deuna kaleko 1 1 ko jaube alkartearen eskaria  bat dator be hirigintza araudiarekin.

Bestalde, Urigintza eta L urzoruari buruzko 2 /2 0 0 6  L egeko 2 0 7  eta 2 1 0  artikuluek eta 

Urigintza D iz iplina arautz en dauan ekainaren 2 3 ko 2 1 8 7 / 1 9 7 8  E rrege Dekretuaren 3  

eta 4  artikuluek xedatutakoari jarraituz , espedientearen tramitaz ioa indarrean 

dagoan araudiarekin bat dator. 

Urigintza eta L urzoruari buruz ko 2 /2 0 0 6  L egeko 2 0 9 .2  artikulua eta Toki- 

administraz ioen O inarriak arautzen dauan 7 /1 9 8 5  L egearen 2 1 .1 .q) artikulua 

kontutan hartuta, obra lizentz iak emoteko eskumena alkatearena da, baina eskumen 

hori 2 0 2 2 ko ekainaren 1 6 ko 2 0 3 7 . zenbakidun Alkatetza Dekretuz  Tokiko G obernu 

Batzarrak eskuordetuta dauka.

E rabakia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAK I DU:

L E HE NE NG O A: E upeme Deuna kaleko 1 1 ko jaube alkarteari, H9 5 3 1 5 1 0 7  IF Z  

zenbakidunari, eskatutako obra lizentz ia emotea eraikinaren fatxadak birgaitzeko, 

aurkez tutako proiektuaren arabera. 

BIG AR R E NA: L izentz iaren eraginkortasuna baldintza honeek betetzera 

baldintzatuko da: 

 1 1 2 /2 0 1 2  DE K R E TUAK , ekainaren 2 6 koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoiz pena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen kudeaketari 

dagokion aurrekontua H irigintza S ailean az tertu ostean, obrak hasi aurretik, 5 . 

artikuluan zehaz ten den fidantza ezarri dira udalean. 

 L anak direla eta, espaz io publikoan edo lur-azpian leudekeen instalaz ioetan 

kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau eskatzen 

duenaren kontura izango da. 

 L anak hasi aurretik haien zuinketa egiaz ta dezaten eskatu beharko zaie, Udal 

Zerbitz u Teknikoei. 
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 Aldamua jartzerakoan inguruan 1 ,5 0  metroko zabalera geratu beharko da 

libre, oinezkoen joan etorria ez  oz topatzeko. 

 E raikinaren fatxadaren konposiz io estetikoa mantendu beharko da, hala, 6 2 . 

artikuluak z ehaz ten duen bezala, ez  dira onartuko fatxadaren jatorrizko 

elementuak estaltz en dituz ten tratamendu edo gainestaldurak, hala, iturri, 

armarri, moldura, markesina, zutoin, inskripz io, estuko eta eraikinak jatorriz  

dituen ezaugarrien bestelako adierazpideak mantendu egin beharko dira. 

Beraz , S ATE  sistema jartzerakoan eraikinaren moldurak eta elementu 

estetikoak errespetatu beharko dira, dokumentaz io osagarrian azaltzen den 

bezala. 

 F atxadaren koloreak ez  dira proiektuan definitzen, beraz , fatxadek kolore 

aldetik izango duten konposaketa erabakitzen denean, udalari jakinaraz i 

beharko z aio oniritz ia eman dezan.

 P V C z ko zorrotenak eta kanaletak margoz tu egin beharko dira. 

 Arotz eriari dagokionez , egurrezko forratuak eta estalki hegalak ez in dira 

barniz atu, margoz tu egin behar dira. 

 Barandillak mantendu egin beharko dira eta eraberritzekotan, tratamendua 

eman ondoren kolore beltzarekin margotu beharko dira, eraikineko jatorrizko 

eraikuntz ako ereduari jarraiki berriz tatuko dira, jatorriz  erabilitako material 

berdinez  eta konposiz ioko orduko diseinua aintzat hartuta. 

 E z in izango da altz airu herdoilgaitzezko materialik erabili.

S ATE  sisteman erabilitako materialek, suteen aurkako araudiari jarraituz , B-

s3 _d0  ezaugarriak izan beharko dituz te gutxienez . 

 Azaroaren 8 ko 3 1 /1 9 9 5  L an-arriskuen P rebentz ioari buruzko legean 

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

xedapenak ez artz en dituen 1 6 2 7 /1 9 9 7  E rrege Dekretuaren eta 3 3 7 /2 0 1 0  

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen artean 

eraikuntz a obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartz erakoan.

Baldintza honeetaz  gain, obrea egiteko lizentz ia eraginkorra izateko, lizentz ia honeri 

erantsita doazan baldintza orokorrak bete beharko dira.

O hartarazoten da baimen hau ez  dala eraginkorra izango, baldintza guz tiak betetzen 

ez  diran bitartean.

HIR UG AR R E NA: O brak amaitutakoan, ondorengo z iurtagiriak aurkez tu beharko 

dira Udalean:
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 Instalaz ioei eta egindako lanei dagokien obra amaiera z iurtagiria eta 

likidaz ioa. O bra amaierako dokumentaz ioa obra-zuzendari izan diren 

Arkitektoak eta Arkitekto Teknikoak sinatua aurkez tu beharko da, baita 

dagokion E lkargo O fiz ialak ikus-onetsia, non besteak beste ageriko den, 

lanek, indarrean dagoen araudiarekiko duten egokiera eta udalaren zuzenketa 

neurrien gauzatzea. 

 1 1 2 /2 0 1 2  Dekretuaren 6 . artikuluan zehaz ten den dokumentaz ioa, O bra 

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bez ala kudeatu direla egiaz tatzeko. 

1 .– O bra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 

egiaz tatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

aurkez tu beharko du eraikuntza-hondakinen eta –materialen ekoiz leak. 

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaz tutako ereduari jarraikiz  

egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate independente 

batek egiaz tatu behar du, hargatik eragotz i gabe xedapen iragankor 

bakarrean ezartzen dena. 

2 .– Aurreko ataletan aipatz en den azken txostenarekin batera, dokumentaz io 

hau aurkez tu behar da: 

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

dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentz iaren kopia 

aurkez tu behar da, edo, azpiegitura-lan linealen kasuan, organo 

eskudunaren baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan 

biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen E uskal 

Autonomia E rkidegoko araudian ezarritakoari jarraikiz . 

b) Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaz tatzen duten 

z iurtagiriak, haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, 

edo betelanetarako lur eta arroka ez  poluituak jaso dituz ten pertsona 

baimendu titularrek egindakoak. 

c) Hondakin balorizatuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta 

eraispen-materialen erabileraren eta kantitatearen z inpeko aitorpena.

L AUG AR R E NA: E gin beharreko obrak lizentz iaren bidez  baimendutakoak baino ez  

dira izango. Baimendutako obretan egin nahi dan aldaketa oro udalari jakinaraz i 

beharko jako, eta beste liz entz ia bat eskatu beharko da. O brak gainditzeak edo 

lizentz ia baldintz ak ez  betetz eak obrak geldiaraz tea eta dagokiozan administraz io-
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zehapenak ez artz ea ekarriko dau.

BO S G AR R E NA: L iz entz ia hau edo haren kopia kautotua obrak egiten diren lekuan 

egongo da, udal zerbitzu teknikoen eskura, eta zerbitzu horrei ikuskapenetarako eta 

egiaz tapenetarako sarbidea eman beharko jake, 2 /2 0 0 6  L egearen 2 1 7 . eta 2 1 8 . 

artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz .

S E IG AR R E NA: O brearen aurrekontua 4 8 .3 4 0 ,7 1  € koa da. O brak gehienez  ere sei 

hilabeteko epean hasi beharko dira, lizentz ia jakinaraz i eta biharamunetik hasita, eta 

gehienez  ere hiru hilabetez  eten ahalko dira. E ra berean, obrak egiteko epea hiru 

hilabetekoa iz ango da, eta ohartaraz ten da adieraz itako  epeak obra hasi, jarraitu 

edo amaitu barik badaoz , hurrenez  hurren, udalak lizentz ia iraungitzeko espedientea 

hasiko dauala, interesdunak aipatutako obra egiteko luzapena eskatzen ez  badau 

behintzat.

ZAZP IG AR R E NA: O brak egiten diran bitartean, legez  eskatu daitekeezan 

segurtasun neurri guz tiak hartuko dira, obretatik hurbil dagozan pertsonei kalterik ez  

egiteko.

ZO R TZIG AR R E NA: L izentz iaren titularraren kontura izango dira bidean eta kasuan 

kasuko zerbitz u publikoetan sortu daitekeezan kalteen edo ukipenen ondorioz  

beharrezkoak diren birjartzeak, baldin eta obrak gauzatzearen ondorio badira.

BE DE R ATZIG AR R E NA: O bretako hesi, aldamio eta gainerako elementu 

osagarriekin eremu publikoa okupatzen bada, dagokion eskaera aurkez tu beharko 

da udalean.

HAMAR G AR R E NA: L iz entz ia hau emandakotzat joko da jabetza-eskubidea izan ez ik 

eta hirugarrenaren eskubideari kalterik egin gabe, eta lizentz iaren titularraren 

erantzukizun esklusibopean.

HAMAIK AG AR R E NA: Baimen honek eragina izango dau udalaren eta lizentz iaren 

titularraren artean, baina ez  dauz  aldatzen haren eta gainerako pertsonen arteko 

egoera juridiko pribatuak.

HAMABIG AR R E NA: E rrenta S ailari erabaki hau igortzea, dagokizan tasak eta 

tributuak likidatzeko.

HAMAHIR UG AR R E NA: E bazpen hau interesdunari jakinaraz tea, bidezkoak diren 

errekurtsoak adieraz iz .
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O BR A HANDIE T AN BE T E  BE HAR R E KO  BALDINT Z A O R O KO R R AK

O bra liz entz ia emoten dauen erabagian agertz en diran baldintz akaz  batera, beste baldintz a honeek 
be, bete beharko dira:

1 .- Dagokion arkitektoak idatz i eta jagokon alkargoak behar dan moduan oneretxia emonda 
aurkez tuko da proiektu teknikoa, eta, bai honi eta bai emoten dan liz entz iari be z ehatz  lotuta egingo 
dira obrak.

2 .- Berau kokaturik dagoan kaleko lerrokadura ofiz ialetara egokituko da eraikuntz ea. Udal arkitektoak 
az alduko dau horreek lerrokadurak z eintz uk diran.

3 .- O bra liz entz iaren kopia kanpotik ikusteko moduko leku baten egon beharko da lanak egiten diren 
bitartean, esaterako kolarreko kristalean, atarian, auz oko iragarki taulan…

4.- L iz entz ia eskatu eta lortu ostean, eskatz ailea honako honeetara egongo da behartuta:

a) Urigintz a arloko arauak eta ez arritako baldintz ak oso-osorik betetera. Honeen baldintz en 
artean, funtsez koa iz ango da, aplikagarria dan kasuetan, jarritako ildo ofiz ialetara z ehatz  
atxikitz ea obrea.

b) O rdenantz a fiskalek ez arten dabez an z ergak ordaintz era. E skaria egiten dan momentutik 
onartz en da betebehar hori.

c) L iz entz ia dala-eta, sortz en diran gastu guz tiak ordaintz era, bardin, bide publikoan, harri-
z oletan, pasealekuetan, espaloietan, urbideetan, faroletan eta abarrean be; orokorrean, jabari 
publikoko objektu narriagarrietan sortu leikez an kalteak ordaintz era.

d) Bai obrea burutz en dagoan bitartean, bai honen amaieran be, udal z erbitz uei ikuskapena 
egiteko aukerea emotera. E z arritako baldintz ak bete dirala frogatuko dabe honeek 
ikuskapenak.

e) Lanek irauten daben bitartean gertatu leikez an intz identz ia guz tien erantz ulea iz atera.

f) Indarrean dagoan legediak esijitutako ganerako betebeharrak betetera.

g) Ur kontagailua ipini beharko da, obrea burutz en dan bitartean kontsumitz en dan ura 
neurtz eko. Z uinketa Aktea iz enpetu aurretik jarri beharko da kontagailu hori, Ur Hornidurea eta 
Ur Z erbitz uaren Kudeaketarako E rregelamenduaren 78 . artikuluak xedatutakoa betez . 
Kontagailua ipinteko beharrez koa dan eskaria egin beharko da udaletxe honetan, 
erregelamendu horren 5 . artikuluak xedatz en dauenaren arabera.

h) Biz kaiko Aldiz kari O fiz ialean 2016ko uz tailaren 19an argitaratu z an Bermeoko Udaleko Z aratei 
eta dardarei buruz ko Udal O rdenantz ea beteko da.

i) Hormigoi kamioiak ez in iz ango dira garbitu obran bertan, kamioiak garbitz ean sortz en dan 
z ementuz ko karesnedun ura kainu-z uloetara joaten dalako eta kainu-z uloak itxi egiten 
diralako.

j) Udalak obrea hartu orduko Udal Z erbitz uek kainu-z uloak ikuskatu egingo dabez , eta itxita 
egon ez kero, esleipendunak garbitu egin beharko dauz , beti be udalak obrea hartu baino 
lehenago.

k) Z uinketa aktan kalearen egoerea z ehaz tuko da (galtz ada-harriak eta espaloia), beharrez koa 
bada, biz igarritasuna emon baino lehen konpondu ahal iz ateko.

5 .- Horretarako legez  baimenduta dagoan pertsona baten z uz endaritz a fakultatibopean burutuko dira 
obrak; z uz endari fakultatibo horrek obran jarduteari iz ten badeutso, hiru egunen barruan eta jagokon 
alkargo ofiz ialak onetsitako ofiz io bidez , obren sekz inoari emongo deutso horren barri. Jabeak, 
orduan, z uz endari fakultatibo barria iz endatuko dau eta sekz inoari idatz iz  jakinaraz o enkargu-orri 
egokia eta oneretxia emondakoan. O brearen z uz endari fakultatiboak uko egin eta hiru egun igaro eta 
gero, iz apide hori oraindino bete ez  badau, O bra Sekz inoak lanen jarraipena etengo dau formalidade 
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hori bete arte.

6 .- O break irauten dauen bitartean proiektuan aldaketarik sartz ea beharrez koa bada, aurretik obra 
printz ipalarentz at egin dan moduan, jagokon baimena eskatuko dau. Proiektua aurkez tu z anean 
eskatu bada edo egindako kitapenarena baino diru-kopuru handiagoa iz ateko arraz oirik eragiten ez  
bada, ez  da sortuko eskubiderik. Holan iz an ez ean, diferentz ia bakarrik ordainduko da.

7 .- E skatz aileak udaleko funtz ionarioen esku itz iko dauz  planoen aleak onartuta eta z igilua emonda.

8 .- Berehala erabiliko ez  diran hutsune guz tiak itxi egin beharko dira. Itxierea itxurosoa iz ango da eta 
ez  da onartuko barrualdea ikusteko modurik iz atea, ez ta leundu eta pintatu bako trenkadarik, 
oholtz arik edo antz eko materialik be.

9 .- Hasitako obrak ez in iz ango dira itz i amaitu barik. Hori gertatz en bada, udalak beharrez koak diran 
xedapenak aginduko dauz . Lanak amaitz ea agindu ahal iz ango dau, orubearen eta eraikinaren 
kargura.

10 .-O brak amaitu eta gero, jabeak jakinaren ganean ipiniko dau udala hamabost eguneko epe 
barruan. Jakinaraz pen honegaz  batera, obrea, onartutako proiektuaren arabera eginda dagoala 
frogatuko dauen obrako z uz endari fakultatiboaren z iurtagiria aurkez tu beharko dau.

11 .- E txebiz itz ak okupatu aurretik, Alkatetz eari eskatuko jako biz igarritasun-z edulea. Udal aginteak ez  
dau baimenduko altz ariak etxe-aldatz erik, ez ta establez imendua irekiterik be, aurreko esan-multz oan 
ez arri dan moduan, emondako eraikuntz a-liz entz iaren baldintz etara lotuta egin dirala obrak 
egiaz tatz en ez  bada.

E ra berean, solairu bakotxari ur-hornidurea moz ten ez  jakon arte ez  jako emongo liz entz iarik. G eroko 
erabiltz aileek formaliz atuko dabe udaletxeko bulegoetan ur z erbitz uan abonadua iz ateko inskripz inoa. 
Kontratisteak iz ango dau solairu bakotxean ur-hodia ebagiteko baldintz ea ez  betetearen 
erantz ukiz una.

12 .- O bra liz entz ia, kasu honeetan iraungiko da, ordaindutakoa itz ultz eko eskubide barik:
- Udalak ez arritako epe barruan obrak hasi ez  diranean.
- O brak hasi eta gero, sei hilebetetan etenda geratu diranean.
- Horretarako ez arri dan epe z ehatz ean, edo, egon leitekeen luz apenean obrak amaitu ez  

diranean.

E peak amaitu aurretik, arraz oitutako geldiaraz pena edo berandutz ea jakinaraz o ez kero udalari, edo 
ez inbestekoagaitik iz an dala frogatu ez kero, ez  da kontuan hartuko epemugarik. 

13 .- Jabego eskubidea kenduta eta hirugarren pertsonen eskubideak gordeta emon dala baimena 
ulertuko da, eta onuradunak ez in iz ango dau erabili bere jardunean iz andako erantz ukiz un z ibila edo 
penala baz tertz eko z ein gitxitz eko.

14 .- L iz entz ia honetan aurreikusten ez  dan guz tirako, herriko arau subsidiarioek eta urigintz ako 
ordenantz ek xedatutakora egongo gara.

15 .- E uskerearen Normaliz az inorako Udal O rdenantz eak dinoana bete beharko da, era honetara: 
O brearen seinaleak eta moeta guz tietako oharrak, segurtasun arauen panelak… euskeraz  idatz ita 
egongo dira. E uskeraz  eta gaz telaniaz  idatz i ez kero, euskeraz ko testua bi aldiz  handiagoa iz ango da.

O brea egingo daben enpresek obran publiz idaderik egitekotan, euskeraz  egingo dabe; euskeraz  eta 
gaz telaniaz  egitekotan, lehentasun osoa emongo jako euskereari.

16 .- Beste baldintz a batz uk:

 E raikinaren barruan ipiniko da putz u septikoa eta 3 .3 . erregistro-tapea eukiko dau. 
E rkidegoaren jabetz ako tokietan (kolarrean edo atarian, garajean, arrapalan eta abarrean) 
jarriko da eta debekatuta dago loian ipintea. 

 100  metro koadru bakotxeko eta teilaturainoko airez tatz e-tximiniaz  horniduko da loiea. 
T ximinia barrukoa iz ango da eta ez  da joango inoiz  fatxadatik. E txebiz itz en airez tatz e-
hodietatik kanpo egongo da.
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 O inaren okupaz inoa 100  metro koadrura heltz en ez  diran orube txikietan, aitatutako 
airez tatz e-tximinia aurreikusi beharko da, aurreko esan-multz oan az aldutako baldintz etan.

 C T E -DB-SI arauak ez arritakoa betez , kolar edo ataria, loia eta beste establez imendu 
enparaduetako ateak kanporantz  ireki beharko dira, kanpoko espaz io publikoaren gunean 
sartu barik.

 E skegita dagoz an erropak ikustea guz tiz  eragotz iko 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. E uki leiken edo leikez an atea edo ateak 
barrurantz  z abalduko dira eta lanorduetatik kanpo itxita egongo dira. 

 Kontuan euki beharko da, oz topo arkitektonikoak kentz eari buruz  indarrean dagoan araudi 
guz tian ez arritakoa.

 E raikin barrien fatxadak kable edo linea ez arpenak ipintetik salbuetsita geratuko dira 
(elektriz idadea, telefonia, eta abar). Lurraz pikoak iz ango dira honeek nahitaez .

 O breagaz  hasi aurretik, eskatz aileak obraren eraginez  kaltetuta geratu leikez an kanaliz az ino 
eta z erbitz u guz tiak ez agutu beharko dauz , eta, horrretarako, hartu-emonak iz an beharko dauz  
kalteak jasan leikez an enpresa guz tiakaz , bakotxaren araudia kontuan iz ateko eta 
instalaz inoak z ehatz -mehatz  non dagoz an jakiteko. E skatz ailearen erantz ukiz una da 
aitatutakoak ez  ez agutz ea.

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

- C T E
- C T E -DB-SI
- C T E -DB-SE
- C T E -DB-SUA
- C T E -DB-HS
- C T E -DB-HE
- C T E -DB-HR

 O brak hasi aurretik, behar dan Z uinketa Aktea egin beharko da. Horretarako Bermeoko 
Udaleko Sail T eknikoari esan beharko jako, indarrean dagoan araudiak ez arten dauen 
moduan. 

Akta horretan, obran gastau daitekeen ura neurtz eko kontagailurik dagoan egiaz tatu beharko 
da. Kontagailurik ez  badago ez in iz ango da aktarik iz enpetu.

 1/1998  eta 346 /2011  errege-dekretuek ez arritakoaren arabera, telekomunikaz inoetako 
az piegitura komunentz at proiektu berez ia agertu behar da obrak burutz eko proiektuan.

 G as kontagailua eraikinaren barru aldean ipiniko da. Kanpora aireatuko da eta sarbideko atea 
barru aldetik eukiko dau. G as instalaz inoa udaleko araudiari egokituko jako, sarbidea 
kolarretik edo ataritik eukiko dau eta banaketea, bertikala iz ango da, eskegitokietako barruko 
aldetik jarria; ez in iz ango da ikusi fatxadatik.

 1991ko apirilaren 22ko erabagia, industria eta meategiak administratz eko z uz endariarena, 
etxeetan, jendea batz en dan lokaletan eta dendetan, gas-instalaz inoen ikuskapenei buruz ko 
indarreko arau teknikoak ulertu eta apliketako behin betiko jarraibideak emoten dauz ena.

 O brearen hesian, kartel bat ipini beharko da, eta, bertan az alduko dira, lanaren hasierako 
datea, eta amaitz eko epea be, horren barri guz tiek iz ateko.

 O bra hondakinak eta lurrak mobitea.

 Az aroaren 8ko 31 /1995  Lan Arriskuen Prebentz iorako “Prevención de R iesgos Laborales” 
Legea eta baliokideak bete beharko da.
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E raikitz e era eraiste lanetako hondakinak kudeatz ea: E kainaren 26ko 112 /2012  Dekretuak  ez arritakoa 
beteko da. Horrek esan gura dau, honeek hondakinak derrigorrez  eroan behar dirala legez tatutako 
obra-hondakindegira. Lanak hasi orduko, obra-hondakindegiko titularrak emondako baimen-
konpromisoa aurkez tu beharko da.    

Lurrak mobiteko lanetatik datoz en hatx edo lurren kasuan, lurrak bete eta egokitz eko be erabili leikez . 
Horretarako, E usko Jaurlaritz earen (H irigintz a, E txebiz itz a eta Ingurumen Saila) baimena beharko da 
eta udalarena be bai, 5 .000  m3tik beherako bolumenekoentz at.

L iz entz ia emoten dauen erabagia behin betikoa da administraz ino bidean, eta, erabagi horren aurka 
eta hemen jarritako edoz ein baldintz aren aurka, administraz inoarekiko auz i-errekurtsoa jarri ahal 
iz ango da Auz itegi Nagusiko E skumeneko Salan. Aitatutako errekurtsoa jarri aurretik, baldintz a legez , 
administraz ino honi holan egingo dala jakinaraz o beharko jako.

Administraz inoarekiko auz i-errekurtsoa ipinteko epea hilebete bikoa iz ango da, erabagi honen 
jakinaraz pena hartz en dan hurrengo egunetik hasita.

G uz ti hori, 1956ko abenduaren 27ko Administraz inoarekiko Auz ien Jurisdikz inoaren 58 . artikuluaren 
eta urriaren 1eko 39 /2015  Legearen 40 .2  artikuluan xedatutakoaren arabera. 
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HIZ T E G IT XO A

Administraz ioarekiko auz i-errekurtsoa R ecurso C ontencioso-Administrativo
Airez tatz e-hodiak C onductos de ventilación
Airez tatz e-tximinia C himenea de ventilación
Arau subsidiarioak Normas subsidiarias
Araudia Normativa
Auz itegi Nagusiko E skumenaren Sala Sala de la Jurisdicción del T ribunal Superior de 

Justicia
Az piegiturea Infraestructura
Baldintz ea C ondición
Biz igarritasun-z edulea C édula de habitabilidad
E pemugea Vencimiento
E raikina E dificio
E rantz ukiz una R esponsabilidad
E san-multz oa Párrafo
E skegitokia T endedero
Harri-z olea E mpedrado
Ildo ofiz ialak L íneas oficiales
Iraungi C aducar
Jabeen erkidegoa C omunidad de propietarios
Kitapena L iquidación
Legegintz ako E rrege-Dekretua R eal Decreto Legislativo
Lerrokadurea Alineación
Loiea Lonja
Meategia Mina
O bjektu narriagarria O bjeto que puede deteriorarse
O bra-hondakindegia E scombrera
O holtz ea T ablado
O ina Planta
O nuraduna Beneficiado
O rubea Solar
O z topo arkitektonikoak T rabas arquitectónicas
Salbuetsita E xento
Sarbidea Acceso
T renkadea Mampara, tabique
Urbidea C onducción de agua
Urigintz ea Urbanismo
Z ergea Impuesto
Z igilua Sello
Z uinketa Aktea Acta de R eplanteo

7 .- NAR DIZ  TAR  JO N K AL E A 9 K O  E R AIK INAR E N E G ITUR A S E NDO TZE A E TA 

ATZE K AL DE K O  F ATX ADA BIR G AITZE K O  O BR A L IZE NTZIA E S K AR IA 

O NAR TZE A.

X edea

Nardiz  tar Jon kaleko 9 an kokatutako eraikinaren egitura sendotzea eta atzealdeko 

fatxada birgaitzeko obra liz entz ia eskaria.

Aurrekariak

L ehenengoa: 2 0 2 2 ko urriaren 1 0 ean Nardiz  tar Jon kalea 9 ko jaube elkarteak, 

eraikinaren z imenduak sendotu, beheko solairuko, lehen solairuko eta bigarren 
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solairuko forjatuak sendotu eta patiora ematen duen atzealdeko fatxada birgaitzeko 

obra lizentz ia eskaria aurkez tu eban udalean. 2 0 2 2 ko urriaren 1 9 an eta azaroaren 

2 an dokumentaz io osagarriak aurkez tu z iran. 

Bigarrena: 2 0 2 2 ko azaroaren 3 an udal arkitektoak aldeko txostena egin eban.

H irugarrena: 2 0 2 2 ko azaroaren 7 an eskatutako fidantzak ipini dira udal D iruzaintzan.

L augarrena: 2 0 2 2 ko azaroaren 8 an Urigintza S aileko teknikariak txostena eta 

erabagi proposamena egin ebaz an.

Argudioak

Bakarra: Bai txosten teknikoan bai txosten juridikoan azaltzen dan lez , Nardiz  tar Jon 

kalea 9 ko jaube elkartearen eskaria bat dator be hirigintza araudiarekin. 

Bestalde, Urigintza eta L urzoruari buruzko 2 /2 0 0 6  L egeko 2 0 7  eta 2 1 0  artikuluek eta 

Urigintza eta D iz iplina arautz en dauan ekainaren 2 3 ko 2 1 8 7 /1 9 7 8  E rrege 

Dekretuaren 3  eta 4  artikuluek xedatutakoari jarraituz , espedientearen tramitaz ioa 

indarrean dagoan araudiarekin bat dator.

Urigintza eta L urzoruari buruz ko 2 /2 0 0 6  L egeko 2 0 9 .2  artikulua eta Toki-

administraz ioen O inarriak arautzen dauan 7 /1 9 8 5  L egearen 2 1 .1  q) artikulua 

kontutan hartuta, obra lizentz iak emoteko eskumena alkatearena da, baina eskumen 

hori 2 0 2 2 ko ekainaren 1 6 ko 2 0 3 7 . zenbakidun Alkatetza Dekretuz  Tokiko G obernu 

Batzarrak eskuordetuta dauka.

E rabakia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAK I DU:

L E HE NE NG O A: Nardiz  tar Jon kalea 9 ko jaube elkarteari, H9 5 7 3 4 2 7 3  IF Z  

zenbakidunari, eskatutako obra lizentz ia emotea eraikinaren egitura sendotzeko eta 

atzealdeko fatxada birgaitzeko, aurkez tutako proiektuaren arabera. 

BIG AR R E NA: L izentz iaren eraginkortasuna baldintza honeek betetzera 

baldintzatuko da:

 1 1 2 /2 0 1 2  DE K R E TUAK , ekainaren 2 6 koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoiz pena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen kudeaketari 

dagokion aurrekontua H irigintza S ailean az tertu ostean, obrak hasi aurretik, 5 . 

artikuluan zehaz ten den fidantza ezarri da udalean.

 L anak direla eta, espaz io publikoan edo lur-azpian leudekeen instalaz ioetan 

kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau eskatzen 

duenaren kontura izango da. 
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 L anak hasi aurretik haien zuinketa egiaz ta dezaten eskatu beharko zaie, Udal 

Zerbitz u Teknikoei. 

 K ontainerra behar izanez  gero, bide publikoaren okupaz iorako lizentz ia 

eskatuko da eta Udaltzainekin adostu beharko da kontainerraren kokapena. 

 E raikinaren sendotze lanak gauzatzen direla, eraikinaren kanpoaldean 

aldaketarik egin behar iz anez  gero, Bermeoko Alde Zaharra Birgaitzeko P lan 

Berez iak dioena errespetatu beharko da. 

 Arotz eria berria eraikineko bestelako arotzeria erabiliz  gauzatuko da. 

 S ATE  sistemaren material guz tiak sutearen kontrako B s1 _d0  ezaugarriak 

izango dituz te. 

 E raikinean egingo diren lanetan, E K Tari dagokionez , abenduaren 2 0 ko 

7 3 2 /2 0 1 9  dekretuak ez arritakoa eta bere garapenerako oinarrizko 

dokumentuek ezarritakoa beteko da. 

 Azaroaren 8 ko 3 1 /1 9 9 5  L an-arriskuen P rebentz ioari buruzko legean 

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

xedapenak ez artz en dituen 1 6 2 7 /1 9 9 7  E rrege Dekretuaren eta 3 3 7 /2 0 1 0  

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen artean 

eraikuntz a obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartz erakoan.

Baldintza honeetaz  gain, obrea egiteko lizentz ia eraginkorra izateko, lizentz ia 

honeri erantsita doaz an baldintza orokorrak bete beharko dira.

O hartarazoten da baimen hau ez  dala eraginkorra izango, baldintza guz tiak 

betetzen ez  diran bitartean. 

H IR UG AR R E NA: O brak amaitutakoan, ondorengo z iurtagiriak aurkez tu beharko 

dira Udalean: 

 Instalaz ioei eta egindako lanei dagokien obra amaiera z iurtagiria eta 

likidaz ioa. O bra amaierako dokumentaz ioa obra-zuzendari izan diren 

Arkitektoak eta Arkitekto Teknikoak sinatua aurkez tu beharko da, baita 

dagokion E lkargo O fiz ialak ikus-onetsia, non besteak beste ageriko den, 

lanek, indarrean dagoen araudiarekiko duten egokiera eta Udalaren 

zuzenketa neurrien gauzatzea. 

 1 1 2 /2 0 1 2  Dekretuaren 6 . artikuluan zehaz ten den dokumentaz ioa, O bra 

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bezala kudeatu direla egiaz tatzeko. 
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1 .– O bra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 

egiaz tatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

aurkez tu beharko du eraikuntza-hondakinen eta – materialen ekoiz leak. 

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaz tutako ereduari jarraikiz  

egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate 

independente batek egiaz tatu behar du, hargatik eragotz i gabe xedapen 

iragankor bakarrean ezartzen dena. 

2 .– Aurreko ataletan aipatzen den azken txostenarekin batera, 

dokumentaz io hau aurkez tu behar da: 

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

dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentz iaren kopia aurkez tu 

behar da, edo, az piegitura-lan linealen kasuan, organo eskudunaren 

baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 

betelanak eginda ez abatzea arautzen duen E uskal Autonomia E rkidegoko 

araudian ezarritakoari jarraikiz . 

b) Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaz tatzen duten z iurtagiriak, 

haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, edo 

betelanetarako lur eta arroka ez  poluituak jaso dituz ten pertsona baimendu 

titularrek egindakoak. 

c) Hondakin baloriz atuen eta in situ erabilitako eraikuntza- eta eraispen-

materialen erabileraren eta kantitatearen z inpeko aitorpena.

L AUG AR R E NA: E gin beharreko obrak lizentz iaren bidez  baimendutakoak baino ez  

dira izango. Baimendutako obretan egin nahi dan aldaketa oro udalari jakinaraz i 

beharko jako, eta beste liz entz ia bat eskatu beharko da. O brak gainditzeak edo 

lizentz ia baldintzak ez  betetz eak obrak geldiaraz tea eta dagozkiozan administraz io-

zehapenak ez artz ea ekarriko dau. 

BO S G AR R E NA: L iz entz ia hau edo haren kopia kautotua obrak egiten diren lekuan 

egongo da, udal zerbitzu teknikoen eskura, eta zerbitzu horrei ikuskapenetarako eta 

egiaz tapenetarako sarbidea eman beharko jake, 2 /2 0 0 6  L egearen 2 1 7 . eta 2 1 8 . 

artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz .

S E IG AR R E NA: O brearen aurrekontua 1 2 8 .9 9 6 ,4 9  € koa da. O brak gehienez  ere sei 

hilabeteko epean hasi beharko dira, lizentz ia jakinaraz i eta biharamunetik hasita, eta 

gehienez  ere hiru hilabetez  eten ahalko dira. E ra berean, obrak egiteko epea sei 

hilabetekoa izango da, eta ohartaraz ten da adieraz itako epeak obra hasi, jarraitu edo 
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amaitu barik badaoz , hurrenez  hurren, udalak lizentz ia iraungitzeko espedientea 

hasiko dauala, interesdunak aipatutako obra egiteko luzapena eskatzen ez  badau 

behintzat. 

ZAZP IG AR R E NA: O brak egiten diran bitartean, legez  eskatu daitekeezan 

segurtasun neurri guz tiak hartuko dira, obretatik hurbil dagozan pertsonei kalterik ez  

egiteko.

ZO R TZIG AR R E NA: L izentz iaren titularraren kontura izango dira bidean eta kasuan 

kasuko zerbitz u publikoetan sortu daitekeezan kalteen edo ukipenen ondorioz  

beharrezkoak diren birjartzeak, baldin eta obrak gauzatzearen ondorio badira. 

BE DE R ATZIG AR R E NA: O bretako hesi, aldamio eta gainerako elementu 

osagarriekin eremu publikoa okupatzen bada, dagokion eskaera aurkez tu beharko 

da udalean. 

HAMAR G AR R E NA: L iz entz ia hau emandakotzat joko da jabetza-eskubidea izan ez ik 

eta hirugarrenaren eskubideari kalterik egin gabe, eta lizentz iaren titularraren 

erantzukizun esklusibopean. 

HAMAIK AG AR R E NA: Baimen honek eragina izango dau udalaren eta lizentz iaren 

titularraren artean, baina ez  dauz  aldatzen haren eta gainerako pertsonen arteko 

egoera juridiko pribatuak.

HAMABIG AR R E NA: E rrenta S ailari erabaki hau igortzea, dagokizan tasak eta 

tributuak likidatzeko.

HAMAHIR UG AR R E NA: E bazpen hau interesdunari jakinaraz tea, bidezkoak diren 

errekurtsoak adieraz iz . 

O BR A HANDIE T AN BE T E  BE HAR R E KO  BALDINT Z A O R O KO R R AK

O bra liz entz ia emoten dauen erabagian agertz en diran baldintz akaz  batera, beste baldintz a honeek 
be, bete beharko dira:

1 .- Dagokion arkitektoak idatz i eta jagokon alkargoak behar dan moduan oneretxia emonda 
aurkez tuko da proiektu teknikoa, eta, bai honi eta bai emoten dan liz entz iari be z ehatz  lotuta egingo 
dira obrak.

2 .- Berau kokaturik dagoan kaleko lerrokadura ofiz ialetara egokituko da eraikuntz ea. Udal arkitektoak 
az alduko dau horreek lerrokadurak z eintz uk diran.

3 .- O bra liz entz iaren kopia kanpotik ikusteko moduko leku baten egon beharko da lanak egiten diren 
bitartean, esaterako kolarreko kristalean, atarian, auz oko iragarki taulan…

4.- L iz entz ia eskatu eta lortu ostean, eskatz ailea honako honeetara egongo da behartuta:
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a) Urigintz a arloko arauak eta ez arritako baldintz ak oso-osorik betetera. Honeen baldintz en 
artean, funtsez koa iz ango da, aplikagarria dan kasuetan, jarritako ildo ofiz ialetara z ehatz  
atxikitz ea obrea.

b) O rdenantz a fiskalek ez arten dabez an z ergak ordaintz era. E skaria egiten dan momentutik 
onartz en da betebehar hori.

c) L iz entz ia dala-eta, sortz en diran gastu guz tiak ordaintz era, bardin, bide publikoan, harri-
z oletan, pasealekuetan, espaloietan, urbideetan, faroletan eta abarrean be; orokorrean, jabari 
publikoko objektu narriagarrietan sortu leikez an kalteak ordaintz era.

d) Bai obrea burutz en dagoan bitartean, bai honen amaieran be, udal z erbitz uei ikuskapena 
egiteko aukerea emotera. E z arritako baldintz ak bete dirala frogatuko dabe honeek 
ikuskapenak.

e) Lanek irauten daben bitartean gertatu leikez an intz identz ia guz tien erantz ulea iz atera.

f) Indarrean dagoan legediak esijitutako ganerako betebeharrak betetera.

g) Ur kontagailua ipini beharko da, obrea burutz en dan bitartean kontsumitz en dan ura 
neurtz eko. Z uinketa Aktea iz enpetu aurretik jarri beharko da kontagailu hori, Ur Hornidurea eta 
Ur Z erbitz uaren Kudeaketarako E rregelamenduaren 78 . artikuluak xedatutakoa betez . 
Kontagailua ipinteko beharrez koa dan eskaria egin beharko da udaletxe honetan, 
erregelamendu horren 5 . artikuluak xedatz en dauenaren arabera.

h) Biz kaiko Aldiz kari O fiz ialean 2016ko uz tailaren 19an argitaratu z an Bermeoko Udaleko Z aratei 
eta dardarei buruz ko Udal O rdenantz ea beteko da.

i) Hormigoi kamioiak ez in iz ango dira garbitu obran bertan, kamioiak garbitz ean sortz en dan 
z ementuz ko karesnedun ura kainu-z uloetara joaten dalako eta kainu-z uloak itxi egiten 
diralako.

j) Udalak obrea hartu orduko Udal Z erbitz uek kainu-z uloak ikuskatu egingo dabez , eta itxita 
egon ez kero, esleipendunak garbitu egin beharko dauz , beti be udalak obrea hartu baino 
lehenago.

k) Z uinketa aktan kalearen egoerea z ehaz tuko da (galtz ada-harriak eta espaloia), beharrez koa 
bada, biz igarritasuna emon baino lehen konpondu ahal iz ateko.

5 .- Horretarako legez  baimenduta dagoan pertsona baten z uz endaritz a fakultatibopean burutuko dira 
obrak; z uz endari fakultatibo horrek obran jarduteari iz ten badeutso, hiru egunen barruan eta jagokon 
alkargo ofiz ialak onetsitako ofiz io bidez , obren sekz inoari emongo deutso horren barri. Jabeak, 
orduan, z uz endari fakultatibo barria iz endatuko dau eta sekz inoari idatz iz  jakinaraz o enkargu-orri 
egokia eta oneretxia emondakoan. O brearen z uz endari fakultatiboak uko egin eta hiru egun igaro eta 
gero, iz apide hori oraindino bete ez  badau, O bra Sekz inoak lanen jarraipena etengo dau formalidade 
hori bete arte.

6 .- O break irauten dauen bitartean proiektuan aldaketarik sartz ea beharrez koa bada, aurretik obra 
printz ipalarentz at egin dan moduan, jagokon baimena eskatuko dau. Proiektua aurkez tu z anean 
eskatu bada edo egindako kitapenarena baino diru-kopuru handiagoa iz ateko arraz oirik eragiten ez  
bada, ez  da sortuko eskubiderik. Holan iz an ez ean, diferentz ia bakarrik ordainduko da.

7 .- E skatz aileak udaleko funtz ionarioen esku itz iko dauz  planoen aleak onartuta eta z igilua emonda.

8 .- Berehala erabiliko ez  diran hutsune guz tiak itxi egin beharko dira. Itxierea itxurosoa iz ango da eta 
ez  da onartuko barrualdea ikusteko modurik iz atea, ez ta leundu eta pintatu bako trenkadarik, 
oholtz arik edo antz eko materialik be.

9 .- Hasitako obrak ez in iz ango dira itz i amaitu barik. Hori gertatz en bada, udalak beharrez koak diran 
xedapenak aginduko dauz . Lanak amaitz ea agindu ahal iz ango dau, orubearen eta eraikinaren 
kargura.

10 .-O brak amaitu eta gero, jabeak jakinaren ganean ipiniko dau udala hamabost eguneko epe 
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barruan. Jakinaraz pen honegaz  batera, obrea, onartutako proiektuaren arabera eginda dagoala 
frogatuko dauen obrako z uz endari fakultatiboaren z iurtagiria aurkez tu beharko dau.

11 .- E txebiz itz ak okupatu aurretik, Alkatetz eari eskatuko jako biz igarritasun-z edulea. Udal aginteak ez  
dau baimenduko altz ariak etxe-aldatz erik, ez ta establez imendua irekiterik be, aurreko esan-multz oan 
ez arri dan moduan, emondako eraikuntz a-liz entz iaren baldintz etara lotuta egin dirala obrak 
egiaz tatz en ez  bada.

E ra berean, solairu bakotxari ur-hornidurea moz ten ez  jakon arte ez  jako emongo liz entz iarik. G eroko 
erabiltz aileek formaliz atuko dabe udaletxeko bulegoetan ur z erbitz uan abonadua iz ateko inskripz inoa. 
Kontratisteak iz ango dau solairu bakotxean ur-hodia ebagiteko baldintz ea ez  betetearen 
erantz ukiz una.

12 .- O bra liz entz ia, kasu honeetan iraungiko da, ordaindutakoa itz ultz eko eskubide barik:
- Udalak ez arritako epe barruan obrak hasi ez  diranean.
- O brak hasi eta gero, sei hilebetetan etenda geratu diranean.
- Horretarako ez arri dan epe z ehatz ean, edo, egon leitekeen luz apenean obrak amaitu ez  

diranean.

E peak amaitu aurretik, arraz oitutako geldiaraz pena edo berandutz ea jakinaraz o ez kero udalari, edo 
ez inbestekoagaitik iz an dala frogatu ez kero, ez  da kontuan hartuko epemugarik. 

13 .- Jabego eskubidea kenduta eta hirugarren pertsonen eskubideak gordeta emon dala baimena 
ulertuko da, eta onuradunak ez in iz ango dau erabili bere jardunean iz andako erantz ukiz un z ibila edo 
penala baz tertz eko z ein gitxitz eko.

14 .- L iz entz ia honetan aurreikusten ez  dan guz tirako, herriko arau subsidiarioek eta urigintz ako 
ordenantz ek xedatutakora egongo gara.

15 .- E uskerearen Normaliz az inorako Udal O rdenantz eak dinoana bete beharko da, era honetara: 
O brearen seinaleak eta moeta guz tietako oharrak, segurtasun arauen panelak… euskeraz  idatz ita 
egongo dira. E uskeraz  eta gaz telaniaz  idatz i ez kero, euskeraz ko testua bi aldiz  handiagoa iz ango da.

O brea egingo daben enpresek obran publiz idaderik egitekotan, euskeraz  egingo dabe; euskeraz  eta 
gaz telaniaz  egitekotan, lehentasun osoa emongo jako euskereari.

16 .- Beste baldintz a batz uk:

 E raikinaren barruan ipiniko da putz u septikoa eta 3 .3 . erregistro-tapea eukiko dau. 
E rkidegoaren jabetz ako tokietan (kolarrean edo atarian, garajean, arrapalan eta abarrean) 
jarriko da eta debekatuta dago loian ipintea. 

 100  metro koadru bakotxeko eta teilaturainoko airez tatz e-tximiniaz  horniduko da loiea. 
T ximinia barrukoa iz ango da eta ez  da joango inoiz  fatxadatik. E txebiz itz en airez tatz e-
hodietatik kanpo egongo da.

 O inaren okupaz inoa 100  metro koadrura heltz en ez  diran orube txikietan, aitatutako 
airez tatz e-tximinia aurreikusi beharko da, aurreko esan-multz oan az aldutako baldintz etan.

 C T E -DB-SI arauak ez arritakoa betez , kolar edo ataria, loia eta beste establez imendu 
enparaduetako ateak kanporantz  ireki beharko dira, kanpoko espaz io publikoaren gunean 
sartu barik.

 E skegita dagoz an erropak ikustea guz tiz  eragotz iko 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. E uki leiken edo leikez an atea edo ateak 
barrurantz  z abalduko dira eta lanorduetatik kanpo itxita egongo dira. 

 Kontuan euki beharko da, oz topo arkitektonikoak kentz eari buruz  indarrean dagoan araudi 
guz tian ez arritakoa.

C
S

V
: 

07
E

60
00

B
10

7D
00

J5
X

9G
3Q

1S
1K

5

Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E6000B107D00J5X9G3Q1S1K5

Sinadurea eta datea
JURDANA URIARTE LEJARRAGA(-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-IDAZKARI NAGUSIA  -

16/11/2022
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE(-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-BERMEOKO ALKATEA  -

16/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  16/11/2022

13:54:28

DOCUMENTO: 20220725117

Datea: 16/11/2022

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia



3 3 /2 0 2 2

38

 E raikin barrien fatxadak kable edo linea ez arpenak ipintetik salbuetsita geratuko dira 
(elektriz idadea, telefonia, eta abar). Lurraz pikoak iz ango dira honeek nahitaez .

 O breagaz  hasi aurretik, eskatz aileak obraren eraginez  kaltetuta geratu leikez an kanaliz az ino 
eta z erbitz u guz tiak ez agutu beharko dauz , eta, horrretarako, hartu-emonak iz an beharko dauz  
kalteak jasan leikez an enpresa guz tiakaz , bakotxaren araudia kontuan iz ateko eta 
instalaz inoak z ehatz -mehatz  non dagoz an jakiteko. E skatz ailearen erantz ukiz una da 
aitatutakoak ez  ez agutz ea.

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

- C T E
- C T E -DB-SI
- C T E -DB-SE
- C T E -DB-SUA
- C T E -DB-HS
- C T E -DB-HE
- C T E -DB-HR

 O brak hasi aurretik, behar dan Z uinketa Aktea egin beharko da. Horretarako Bermeoko 
Udaleko Sail T eknikoari esan beharko jako, indarrean dagoan araudiak ez arten dauen 
moduan. 

Akta horretan, obran gastau daitekeen ura neurtz eko kontagailurik dagoan egiaz tatu beharko 
da. Kontagailurik ez  badago ez in iz ango da aktarik iz enpetu.

 1/1998  eta 346 /2011  errege-dekretuek ez arritakoaren arabera, telekomunikaz inoetako 
az piegitura komunentz at proiektu berez ia agertu behar da obrak burutz eko proiektuan.

 G as kontagailua eraikinaren barru aldean ipiniko da. Kanpora aireatuko da eta sarbideko atea 
barru aldetik eukiko dau. G as instalaz inoa udaleko araudiari egokituko jako, sarbidea 
kolarretik edo ataritik eukiko dau eta banaketea, bertikala iz ango da, eskegitokietako barruko 
aldetik jarria; ez in iz ango da ikusi fatxadatik.

 1991ko apirilaren 22ko erabagia, industria eta meategiak administratz eko z uz endariarena, 
etxeetan, jendea batz en dan lokaletan eta dendetan, gas-instalaz inoen ikuskapenei buruz ko 
indarreko arau teknikoak ulertu eta apliketako behin betiko jarraibideak emoten dauz ena.

 O brearen hesian, kartel bat ipini beharko da, eta, bertan az alduko dira, lanaren hasierako 
datea, eta amaitz eko epea be, horren barri guz tiek iz ateko.

 O bra hondakinak eta lurrak mobitea.

 Az aroaren 8ko 31 /1995  Lan Arriskuen Prebentz iorako “Prevención de R iesgos Laborales” 
Legea eta baliokideak bete beharko da.

E raikitz e era eraiste lanetako hondakinak kudeatz ea: E kainaren 26ko 112 /2012  Dekretuak  ez arritakoa 
beteko da. Horrek esan gura dau, honeek hondakinak derrigorrez  eroan behar dirala legez tatutako 
obra-hondakindegira. Lanak hasi orduko, obra-hondakindegiko titularrak emondako baimen-
konpromisoa aurkez tu beharko da.    

Lurrak mobiteko lanetatik datoz en hatx edo lurren kasuan, lurrak bete eta egokitz eko be erabili leikez . 
Horretarako, E usko Jaurlaritz earen (H irigintz a, E txebiz itz a eta Ingurumen Saila) baimena beharko da 
eta udalarena be bai, 5 .000  m3tik beherako bolumenekoentz at.

L iz entz ia emoten dauen erabagia behin betikoa da administraz ino bidean, eta, erabagi horren aurka 
eta hemen jarritako edoz ein baldintz aren aurka, administraz inoarekiko auz i-errekurtsoa jarri ahal 
iz ango da Auz itegi Nagusiko E skumeneko Salan. Aitatutako errekurtsoa jarri aurretik, baldintz a legez , 
administraz ino honi holan egingo dala jakinaraz o beharko jako.

Administraz inoarekiko auz i-errekurtsoa ipinteko epea hilebete bikoa iz ango da, erabagi honen 
jakinaraz pena hartz en dan hurrengo egunetik hasita.

G uz ti hori, 1956ko abenduaren 27ko Administraz inoarekiko Auz ien Jurisdikz inoaren 58 . artikuluaren 
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eta urriaren 1eko 39 /2015  Legearen 40 .2  artikuluan xedatutakoaren arabera. 

HIZ T E G IT XO A

Administraz ioarekiko auz i-errekurtsoa R ecurso C ontencioso-Administrativo
Airez tatz e-hodiak C onductos de ventilación
Airez tatz e-tximinia C himenea de ventilación
Arau subsidiarioak Normas subsidiarias
Araudia Normativa
Auz itegi Nagusiko E skumenaren Sala Sala de la Jurisdicción del T ribunal Superior de 

Justicia
Az piegiturea Infraestructura
Baldintz ea C ondición
Biz igarritasun-z edulea C édula de habitabilidad
E pemugea Vencimiento
E raikina E dificio
E rantz ukiz una R esponsabilidad
E san-multz oa Párrafo
E skegitokia T endedero
Harri-z olea E mpedrado
Ildo ofiz ialak L íneas oficiales
Iraungi C aducar
Jabeen erkidegoa C omunidad de propietarios
Kitapena L iquidación
Legegintz ako E rrege-Dekretua R eal Decreto Legislativo
Lerrokadurea Alineación
Loiea Lonja
Meategia Mina
O bjektu narriagarria O bjeto que puede deteriorarse
O bra-hondakindegia E scombrera
O holtz ea T ablado
O ina Planta
O nuraduna Beneficiado
O rubea Solar
O z topo arkitektonikoak T rabas arquitectónicas
Salbuetsita E xento
Sarbidea Acceso
T renkadea Mampara, tabique
Urbidea C onducción de agua
Urigintz ea Urbanismo
Z ergea Impuesto
Z igilua Sello
Z uinketa Aktea Acta de R eplanteo

8 .- AL MIK E  K AL E AN 2 AN K O K ATUTAK O  O L AL DE  E TX E AR E N ING UR UA 

BE R R O NE R ATZE K O  HIR I BE R R IK UNTZAR AK O  P L AN BE R E ZIA HAS IE R AZ 

O NAR TZE A.

Xedea

Almike kalean 2 an kokatutako O lalde etxearen ingurua berroneratzeko H iri 

Berrikuntzarako P lan Berez ia hasieraz  onartzea.

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 1 9 ko urrian, Almike kalea 2 an kokatuta dagoen O lalde etxearen E .A. 
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5 -8  esku hartze areari dagokion H iri Berrikuntzako P lan Berez ia izapidetzen hasi zen 

Bermeoko Udala, eta P lan Berez ia, UR A Ur agentz iara, E usko Jaurlaritzako K ultura 

eta H izkuntz a P olitika S ailera eta E usko Jaurlaritzaren Ingurumen, L urralde 

P langintz a eta E txebiz itz a S ailera bideratu zen.

Bigarrena: 2 0 1 9 ko abenduaren 3 an E usko Jaurlaritzako K ultura eta H izkuntza 

P olitika S aileko txostena jaso z en eta bertan esaten zen H iri Berrikuntzarako P lan 

Berez iak O lalde etxerako proposatzen dituen esku-hartzeak ahalbidetzeko, eraikin 

hori aldez  aurretik, deskatalogatu egin beharko litzatekeela. 

H irugarrena: 2 0 2 2 ko apirilaren 2 0 n UR A Ur Agentz iaren txostena jaso zan Almike 

kalean 2 an kokatutako O lalde etxearen ingurua berroneratzeko H iri Berrikuntzarako 

P lan Berez iaren ingurukoa.

L augarrena:2 0 2 0 ko ekainaren 2 3 an E usko Jaurlaritzako Ingurumen 

Administraz ioaren Zuzendariaren E bazpen bidez , H iri Berrikuntzarako P lan 

Berez iaren ingurumen txosten estrategikoa egiten zan. E rabagia 2 0 2 ko uz tailaren 

9 an argitaratu zan E HAAn.

Bosgarrena: 2 0 2 1 eko maiatzaren 1 5 ean E usko Jaurlaritzako K ultura eta H izkuntza 

P olitika S aileko K ultura O ndarearen Zuzendaritzako E uskal K ultura O ndarearen 

E AE ko Zentroaren txostena jaso zen Almike kalea 2 an kokatuta dagoen O lalde 

etxea deskatalogatzeari buruz koa.

S eigarrena: 2 0 2 1 eko irailaren 3 0 ean Bizkaiko F oru Aldundiko E uskara, K ultura eta 

K irola K ultura O ndarearen Zerbitz uaren txostena jaso zen Almike kalea 2 an kokatuta 

dagoen O lalde etxea deskatalogatzeari buruzkoa. 

Zazpigarrena: 2 0 2 2 ko urtarrilaren 2 8 an izandako O soko Bilkuran, Bermeoko 

HAP O aren katalogoaren aldaketa hasieraz  onartzea ebatz i zan. Bizkaiko Aldizkari 

O fiz ialean (2 7 . zenbakia, 2 0 2 2 ko otsailaren 9 koa) iragarkia argitaratuta, jendaurrean 

jarri eta 3 0  eguneko epean, ez  zanez  inolako alegaz iorik jaso, Toki Araubidearen 

O inarriak arautzen dituen apirilaren 2 ko 7 /1 9 8 5  L egearen 4 9 . artikuluan 

xedatutakoarekin bat etorriz , katalogoaren aldaketa behin betiko onartutzat jotzen 

zan eta iragarkia argitaratu egiten zan 2 0 2 2 ko martxoaren 2 1 eko BAO ean.

Zortz igarrena: 2 0 2 2 ko irailaren 2 9 an Niretxe S .L . enpresak, A.5  L urralde Areako E .A. 

5 -8  E sku Hartze Areako H iri Berrikuntzako P lan Berez iaren testu-bategina aurkez tu 

eban.

Bederatz igarrena: 2 0 2 2 ko urriaren 2 8 an udal arkitektoak txostena egin eban.
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Hamargarrena: 2 0 2 2 ko urriaren 3 1 m Urigintza S aileko teknikariak txostena eta 

erabagi proposamnea egin ebaz an.

Argudioak

L ehenengoa: Udal arkitektoak egindako txostenean adierazoten dan lez , Bermeoko 

HAP O aren 1 .3 .3  artikuluaren arabera, Antolamendu xehatuko planeamenduaren 

ekimena udalari dagokio, hala ere, edozein pertsona fisiko edo juridikok egin 

dezake. 1 .3 .4  artikuluaren arabera, pertsona pribatuek ahal izango dute HAP O a 

garatzen dituz ten P lanak formulatu: P artz ialak, Berez iak eta Urbanizaz io P roiektuak.

Bermeoko HAP O aren 1 .3 .5  artikuluak zehaz ten du hiri lurzoruen garapen plangintza 

dokumentuak P lan Berez iak iz ango direla.

HAP O aren ordenantzetako 6 .2 .6  artikuluan xedatzen da A.5  L urralde Areako E .A. 5 -

8  E sku-Hartze Areako Almike K alea 2  zenbakian kokatutako O lalde etxearen 

birgaikuntza P lan Berez i baten bidez  gauzatuko dela. (E raikin balio kulturalduntzat 

hartzen da katalogoan). P lan Berez iak bertako ingurune urbanoaren egokitzapena 

eduki beharko du barne eta bere xedea zera izango da: Mehelinen eta 

urbanizaz ioaren araz oak konpontzea baita eraikinaren esku-hartzearen izaera 

zehaz tea.

Udalak O lade etxea katalogotik kanpo utz i du, 2 0 2 2 ko martxoaren 2 1 eko Bizkaiko 

Aldizkari O fiz ialean (5 5 . Zenbakian) O lalde etxea deskatalogatu eta HAP O aren 

katalogoaren aldaketa behin betiko onartu ondoren. 

Hala ere, 2 0 2 1 eko irailaren 3 0 ean Bizkaiko F oru Aldundiko E uskara, K ultura eta 

K irol S aileko K ultura Zuz endaritzaren txostenean jasotako baldintzak, H iri 

Berrikuntzako P lan Berez iaren testu-bategineko HAP O aren arauak garatzeko 

hirigintza-arauen atalean txertatu dira. 

Testu- bateginean txertatu dira baita, UR A ur agentz iak eskatutako zehaz tapenak.

E kainaren 3 0 eko L urzoru eta H irigintzari buruzko 2 /2 0 0 6  legearen 1 0 3 . artikuluan 

xedatzen da, HAP O aren z ehaz tapenen aldaketek kontuan izango dutela, aldaketen 

izaera, eta horiei dagokien antolamendu-figurak erabiliz  gauzatuko direla, 5 8 . 

artikuluan ezarritakoaren arabera.

H iri Berrikuntz ako P lan Berez i honen xedea da hiri lurzoruaren antolamendu xehatua 

egokitzea, antolamendu orokorreko parametroak errespetatuz , beraz , horretarako 

antolamendu figura egokia da P lan Berez iarena.

H iri Berrikuntz ako P lan Berez i honen helburua da, O lalde etxearen inguruko 
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urbanizaz io araz oak konpondu eta gaur egungo araudira egokitu, O lalde etxearen 

ondoko mehelinak estali eta eraikinari erabilera ematea, egoitzazkoa eta 

komertz iala.

Horretarako, P lan Berez i honetan, O lalde etxearen eraikigarritasun ponderatua hartu 

da erreferentz iatzat, H iri Berrikuntzako P lan Berez iak onartuko lukeen 

eraikigarritasuna kalkulatz eko, hala, hasierako eraikigarritasun ponderatua ez  da 

gainditzen. 

H iri Berrikuntz ako P lan berez i honen bidez , jabari publikoari kalean 3 7 ,4 1  m 2-ko 

lagapena egiten z aio, Almike kalea 4 an kokatutako eraikinaren lerrokadurara 

atzeratzen baita eraikin berriaren lerrokadura. Bestalde, gaur egun eremu pribatua 

litzatekeen aterpea, erabilera publikoa izatera pasatuko litzateke, hortaz , erabilera 

horrek 5 2 ,5 3  m 2  hartuko lituz ke.

Almike kaleak lerrokadura bateratuko luke Almike kalea 4  eta Almike kalea 2  

eraikinen artean. Almike kalean zati horretan kalea bateratu, O lalde etxearen 

kontrako espaloia eraiki eta aterpera sartzeko irisgarritasuna egokituko lirateke.

Hurrengoak lirateke H iri Berrikuntzako P lan Berez iaren antolamendu xehatuko 

parametroak: 

S ailkapena: H iri L urzoru F inkatua.

K alifikaz io O rokorra: R .2  _ E goitzazko erabilera mistoa. 

E raikigarritasuna: 8 7 3 ,1 7  m 2  egoitzazko erabilera, eraikineko sarrera barne.

1 0 6 ,2 2  m 2  erabilera komertz iala beheko plantan.

T ipologia: B+4 +AT 

Zuzkidura publikoa: Jabari publikoari lagapena, 3 7 ,4 1  m 2+ aterpean 5 2 ,5 3  m 2

L urzoru eta hirigintza 2 /2 0 0 6  legearen 7 1 . artikuluan adieraz ten da H iri Berrikuntzako 

P lan Berez ien helburua honako jarduketa zehatz  hauek garatzea izan litekeela: hiri-

lurzorua deskongestionatzea, zuzkidura publikoak eta ekipamendu kolektibo 

pribatuak sortzea, auzoak saneatzea, hiria berroneratzea eta birgaitzea, barne-

erreforma, mugigarritasun-araz oak edo estetika-arazoak konpontzea, ingurumena 

edo zerbitz u publikoak hobetzea, eta antzeko beste batzuk. Helburu horiek 

betetzeko, jarduketa z ehatz ak egingo dira, eta jarduketa horiek aurreko 

antolamenduaren funtsez ko egitura gordeko dute. 

O lalde etxearen inguruko H iri Berrikuntzarako P lan Berez iaren helburuen artean 

leudeke, hiri-lurz orua deskongestionatzea, zuzkidura publikoak sortzea, ingurua 
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saneatzea, hiria berroneratz ea eta birgaitzea, barne-erreforma, irisgarritasun-

arazoak edo estetika-araz oak konpontzea, etab.

6 9 . artikuluan  az altz en da P lan Berez ien edukia P lan P artz ialenera egokituko dela. 

6 8 . artikuluan P lan P artz ialek eta P lan berez iek izan behar dituz ten dokumentuak 

zehaz ten dira:

a) Mem oria inform atiboa eta justifikatiboa. P langintz a ahalm ena baliatz eko beharrez ko 

iriz pen elem enduak dakartz an inform az io guz tia jaso beharko du; z ehaz ki, erabakiak 

hartz eko alternatibak form ulatz eko eta hautatz eko proz esuaren az alpena, herritarrek 

egindako alegaz ioen, iradokiz unen eta erreklam az ioen az terketa, eta plan orokorrak 

ez arritako egituraz ko eta z uz entarauz ko antolam enduari egokitz ea.

b) Inform az io-planoak.

c) Antolam endu xehatuaren planoak.

d) E gikaritz ea antolatz eko eta kudeatz eko jarraibideen az terketa.

e) P lan orokorreko arauak garatz eko hirigintz a-arauak.

f) E konom iaren eta finantz en aldetik duen bideragarritasunaren az terketa.

Ingurum en-ebaluaz io estrategiko sinplifikatua:

E usko Jaurlaritz ako Ingurum en, L urralde P langintz a eta E txebiz itz a Sailaren ingurum en-

ebaluaz io estrategiko sinplifikatuaren txostena jaso z en 2 0 2 0 ko uz tailaren 9 an.

Iraunkortasun ekonom ikoari buruz ko m em oria:

Horrez  gain, oro har, araudi ez berdinen eguneratz eak beste hainbat dokum entaz io gehitu 

beharra dakar, hala, P lan Berez iari iraunkortasun ekonom ikoari buruz ko txostena gehitu z aio 

(7 /2 0 1 5  L egearen 2 2 .4  artikuluaren arabera). P lan Berez iaren atal horrek, P lan Berez iak 

Udal ogasunean duen eragina az tertz en du, Udal finantz a jasangarritasun berm atz e aldera. 

P lan Berez iak positiboki balioesten du esku-hartz eak Udal finantz etan iz an lez akeen eragina.

G enero ikuspegitik P lan Berez iak lukeen eragina:

P lan berez iak genero ikuspegitik eginiko az terketan ez  du eragin negatiborik aurreikusten. 

Kontuan iz an behar da, genero ikuspegitik hobekuntz a bez ala hartz en direla hiri-espaz ioaren 

kalitatea hobetz ea m odu naturalean irisgarritasunarekin lotuta, segurtasun-pertz epz ioa eta 

erabileren nahasketa.

Hala, H iri Berrikuntz arako P lan Berez iaren helburuek ildo hori jarraitzen dute. 

E ragin linguistikoaren E baluaz ioa: 

Bestalde, E uskadiko toki-erakundeetan hiz kuntz a ofiz ialen erabilera instituz ionala eta 

adm inistratiboa norm aliz atz eari buruz ko 1 7 9 /2 0 1 9  dekretuaren 5 3  artikuluan xedatz en da 

P lanek hiz kuntz a az terlanean iz ango duten irism ena z ehaz tuko dela.
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E usko Jaurlaritz aren H iz kuntz a Politika Sailak eragin linguistikoaren ebaluaz ioa burutz eko 

ez arri dituen bideak hurrengoak dira. L ehenengo eta behin, planek hiz kuntz an iz ango duten 

eragin linguistikoaren irism ena nolakoa iz ango den jakin beharko da. Irism en horren arabera, 

P lanaren eragin linguistikoaren ebaluaz ioa burutu behar den ala ez  jakingo da.

Aipatutako irismen dokumentuan datuak sartuz , ondorioz ta liteke, P lan Berez i honek 

ez  duela eragin linguistiko negatiborik izango.

Beraz ,  1 7 9 /2 0 1 9  dekretuaren 5 3  artikuluan xedatzen da:

2 .- Adieraz leok az tertu ondoren, udal-z erbitz u teknikoek hiz kuntz a-az terlanaren 

irism enari buruz ko txostena bidaliko diote plan edo proiektuari funtsez ko onarpena 

em ateko eskum ena duen udal-organo eskudunari. 

a) Baldin plan edo proiektuaren irism enari buruz ko proposam enak ondorioz tatz en badu 

ez  dagoela hiz kuntz a-inpaktu esanguratsurik, hiz kuntz a-inpaktuaren az terlanik ez  

egiteko gom endatuko du.

Aipatu bez ala ez  denez  hiz kuntza-inpaktu esanguratsurik aurreikusten, E L E  

hizkuntza-inpaktuaren az terlana egitea ez  litzateke beharrezkoa.

Bigarrena: P lan berez ien tramitaz inoari buruz  hauxe ezarten dau 2 /2 0 0 6  L egeak:

9 7 . artikulua.– Plan berez iak iz apidetu eta onartz ea.

1 .– P lan berez iak plan partz ialetarako ez arritakoaren arabera egin, iz apidetu eta onartuko 

dira. L urz oru urbaniz aez inari edo lurz oru urbaniz agarri sektoriz atu gabeari eragiten dioten 

babes- eta kontserbaz io-plan berez iak direnean, hasierako onespena em an ondoren, foru- 

aldundiko ingurum en-organora bidaliko dira, edo lurralde historiko batean baino gehiagotan 

eragina badute E usko Jaurlaritz akora, ingurum en-eraginaren baterako ebaluaz ioari buruz  

aurretiaz ko txostena egin dez an bi hilabeteko epean. E pe hori am aituta, aurrera egin ahal 

iz ango da iz apideekin, proz edurari jarraipena em anez  aurrean adieraz itakoaren arabera. 

L ege honetan arautz en diren hiri antolam endurako plan berez ien kasuan, ez  da eskatuko 

ingurum en-eraginaren baterako ebaluaz iorik.

9 5 . artikulua.– Plan partz ialak iz apidetz ea.

1 .– P lan partz iala egitea udalei dagokie, berez , baina beste edoz ein pertsona fisiko edo 

juridikok ere egin dez ake.

2 .– Udalak hasierako onespena edo ez espen arraz oitua em ango dio plan partz ialari. 

L ehenengo kasuan, jendaurrean jarriko du, udalerriari dagokion lurralde historikoko aldiz kari 

ofiz ialean eta lurralde horretan tirada gehien duen egunkarian edo egunkarietan hasirako 

onespena em ateko erabakia argitaratuz . P lana 2 0  egunez  egongo da, gutxienez , 

jendaurrean, az ken argitalpenaren egunetik aurrera.(...).
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3 .– Jendaurrean egondako epean aurkez tutako alegaz ioak ikusita, udalak behin-behingoz  

edo behin betiko onartuko du plana, bidez ko diren aldaketak egin ondoren. Aldaketak 

funtsez koak badira, plan partz ialaren testu bategin berri bat egingo da. Testu horri hasierako 

onespena em ango z aio eta berriz  ere jendaurrean jarriko da.

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

iz ango ditu gehienez  ere, hasierako onespena em an z aionetik kontatuta. E pe hori ebaz penik 

jakinaraz i gabe igarotakoan, plan partz iala alderdietako batek eskatuta aurkez tu baldin bada, 

interesdunak ez etsia iz an dela iritz i ahal iz ango dio.

5 .- (...)3 .0 0 0  biz tanletik gorako udalerrietan, udalaren bigarren onespena behin betiko 

onespena iz ango da.

6 .- (...)3 .0 0 0  biz tanletik gorako udalerrietako udalek eskuordetz an utz  diez aiekete plan 

partz ialak behin betiko onartz eko ahalm ena estatutuen arabera horretarako eskum ena duten 

udalaz  gaineko erakunde publikoei edo foru-aldundiari, betiere horiek eskuordetz a onartz en 

badute.

Toki- administraz ioen O inarriak arautzen dauan 7 /1 9 8 5  L egearen 2 1 .1 . artikulua 

kontutan hartuta, eskumena alkatearena da, baina eskumen hori 2 0 2 2 ko ekainaren 

1 6 ko 2 0 3 7 . zenbakidun Alkatetz a Dekretuz  Tokiko G obernu Batzarrak eskuordetuta 

dauka.

H irugarrena: Ingurumen E baluaz ioari buruzko 2 1 /2 0 1 3  L egea eta, planen eta 

programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluaz io estrategikoa egiteko 

prozedura arautzen duen 2 1 1 /2 0 1 2  Dekretuan oinarrituz , ingurumen-ebaluaz io 

estrategiko sinplifikatua iz apidetu da E usko Jaurlaritzako ingurumen, lurralde 

plangintz a eta etxebiz itz a sailean. Ingurumen Administraz ioaren zuzendariak, H iri 

Berrikuntzarako P lan Berez iaren ingurumen-txosten estrategikoa igorri du. Hori 

horrela, ebazpen horretan ezartz en diren neurrien babesle eta zuzentzaileak bete 

beharko dira.

2 0 2 2 ko irailaren 2 9 an Niretxe S .L . enpresak, A.5  L urralde Areako E .A. 5 -8  E sku 

Hartze Areako H iri Berrikuntz ako P lan Berez iaren testu-bateginean, honako 

dokumentaz io hau sartu da:

 Bizkaiko F oru Aldundiko E uskara, K ultura eta K irol S aileko K ultura 

Zuzendaritz aren txostenean jasotako baldintzak.

 UR A ur agentz iak eskatutako zehaz tapenak.

 Iraunkortasun ekonomikoari buruzko txostena: positiboki balioesten da esku-

hartz eak Udal finantzetan izan lezakeen eragina.
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 G enero ikuspegiaren inguruko az terketa: ez  da eragin negatiborik 

aurreikusten

 E ragin linguistikoaren ebaluaz ioa: ez  da eragin linguistiko negatiborik 

aurreikusten, beraz , ez  danez  hizkuntza-inpaktu esanguratsurik aurreikusten, 

E L E  hiz kuntza-inpaktuaren az terlana egitea ez  da beharrezkoa.   

Beraz , O lalde etxearen ingurua berroneratzeko H iri Berrikuntzarako P lan Berez ia, 

L urzoru eta H irigintz a 2 /2 0 0 6  legeak ezarritako araubide eta irizpideetara egokitzen 

danez , hasieraz  onartu daiteke.

E rabakia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAK I DU:

L E HE NE NG O A: Almike kalean 2 an kokatutako O lalde etxearen ingurua 

berroneratz eko H iri Berrikuntz arako P lan Berez ia hasieraz  onartzea.

BIG AR R E NA: E rabaki hau jendaurrean jartzea, eta 2 0  eguneko alegaz io epea 

zabaltzea Bizkaiko Aldiz kari O fiz ialean eta egunkari batean argitaratuta.

HIR UG AR R E NA: Hurrengo O soko Bilkuran erabaki honen barri ematea.

9 .- 1 2 .1 .1  E X E K UZINO  UNIDADE A HITZAR ME N-S IS TE MAR E N BIDE Z  

G AUZATZE K O , HITZAR ME N P R O P O S AME NA O NAR TZE A E TA HITZAR ME N-

BATZAR R A E R ATZE K O  E S TATUTU P R O P O S AME NA O NAR TZE A.

Xedea

1 2 .1 .1  exekuz ino unidadea hitzarmen-sistemaren bidez  gauzatzeko, hitzarmen 

proposamena onartz ea eta hitz armen-batzarra eratzeko estatutu proposamena 

onartzea.

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 2 2 ko apirilaren 1 2 an, 2 0 2 2 /1 1 7 0  Alkatetza Dekretu bidez , 1 2 .1 .1  

exekuz ino unidaderako Urbanizatzeko Jarduketa P rograma behin betiko onartzea 

erabagi zan.

Bigarrena: ***6 2 8 5 ** NAN z enbakidunak, Multigestion G alway, S L  enpresearen 

izenean; eta ***6 5 8 3 ** NAN zenbakidunak, ***2 0 6 4 ** NAN zenbakidunak, ***5 8 7 4 ** 

NAN zebakidunak, ***6 5 4 4 ** NAN zenbakidunak, ***2 6 3 5 ** NAN zenbakidunak, 

***4 7 7 4 ** NAN zebakidunak, ***5 2 6 5 ** NAN zenbakidunak eta ***3 3 1 4 ** NAN 

zenbakidun jaun-andreen iz enean; 1 2 .1 .1  exekuz ino unidadeko hitzarmen 
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proposamena aurkez tu eban, aipatutako exekuz ino unidadearen hirigintza-

exekuz iorako hitzarmen-sistema ezartzeko, eta hitzarmen-batzarraren estatutuak ere 

aurkez tu dira, hitz armen-batz arra eratzearen ondorioetarako.

H irugarrena: 2 0 2 2 ko urriaren 2 1 ean Urigintza S aileko teknikariak txostena egin 

eban.

L augarrena: 2 0 2 2 ko az aroaren 1 0 ean udal arkitektoak txostena egin eban.

Bosgarrena: 2 0 2 2 ko az aroaren 1 0 ean Urigintza S aileko teknikariak erabagi 

proposamena egin eban.

Argudioak

L ehenengoa: H itz armen sistemari dagokionez , honako hau xedatzen dau Urigintza 

eta L urz oruari buruzko 2 /2 0 0 6  L egeko 1 6 0  artikuluak:

1 .– Udalak hitz arm en-sistem a hautatu ahal iz ango du jarduketa-sistem a m odura, 

urbaniz atz eko jarduketa-program a behin betiko onartz erakoan hala erabakitz en duenean, 

bere ekim enez  edo lurz oruaren jabetz aren %  5 0  baino gehiagoren eskariz .

2 .– H itz arm en-sistem az  jardun ahal iz ateko, beharrez koa iz ango da betiere hitz arm en bat 

sinatz ea eta hitz arm en horretan gutxienez  lurz oruaren jabetz aren %  5 0  baino gehiagok 

honako konprom iso hauek bere egitea:

a) H itz arm en-batz arra osatz ea hurrengo artikuluan aurreikusitakoaren arabera.

b) Batz arraren bidez  birpartz elatz e-agiria egitea, jarduketaren onurak eta kargak ekitatez  

banatz eko.

c) Nahitaez  eta doan laga beharreko lursailen eta ondasunen ekarpena egitea, legean, 

plangintz an edo hitz arm enean ez arritako bez ala.

d) Jarduketa-unitateari legeak, plangintz ak edo hitz arm enak iz endatutako urbaniz atz e-karga 

guz tiak bere kontura iz atea eta urbaniz atz earen, az piegituren eta z erbitz uen obra guz tiak 

egikaritz ea.

H itz arm enaren eduki z ehatz a udalak ez arriko du program arekin batera, interesdunek edo 

udal-adm inistraz ioak berak proposatuta.

3 .– H itz arm en-sistem a plangintz ak ez artz en duenean, prem iaz koa iz ango da hitz arm en-

batz arra eratz eko beharrez ko diren jabeek aurreko paragrafoan araututako hitz arm en-

proposam ena aurkez tea udalari, proposam ena behin betiko onartu eta sei hilabeteko epean 

gehienez  ere. E pe hori betetz en ez  bada, jarduketa pribatuko sistem aren ordez  lehiaketa-

sistem a erabiliko da lege honetan aurreikusitako eragile urbaniz atz ailea hautatz eko.

4 .– Baldin eta, urbaniz atz eko jarduketa-program an hitz arm en bidez  jarduteko sistem a ez arri 

z enetik bi hilabete pasa ondoren, behar den gehiengoarekin hitz arm enik sinatz en ez  bada, 
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udalak aldatu egingo du jarduketa-sistem a, eta eragile urbaniz atz ailearen sistem a edo 

egikaritz e publikoko bat erabiliko du.

5 .– H itz arm en-batz arra eratz ea ez  da beharrez koa iz ango eragindako lurraz al guz tia jabe 

bakarrarena baldin bada. O rduan, jabeak bereganatuko ditu lege honek batz arrari ez arritako 

betebehar guz tiak eta hitz arm ena ere hark sinatuko du.

6 .– Jabeek adm inistraz ioaren aurrean bereganatz en dituz ten konprom isoei dagokienez , 

hitz arm enaren sinatz aileek urbaniz atz e-kargen z enbatekoaren %  7 ren abala form aliz atu eta 

entregatuz  berm atuko dituz te konprom isook.

7 .– Nolanahi ere, artikulu honetan berariaz  xedatu gabeko guz tian, lege honetan hirigintz a-

hitz arm enei

buruz  xedatutakoari lotuko z aio sinatutako hitz arm ena.

Beraz , hitzarmen-sistemaz  jardun ahal izateko, beharrezkoa izango da betiere 

hitzarmen bat sinatz ea lurzoruaren jaubeekaz  eta hitzarmena sinatu ondoren, jabeek 

hilabeteko epea eukiko dabe hitz armen-batzarra eskritura publiko bidez  eratzeko. 

L urzoruari eta Urigintz eari buruzko 2 /2 0 0 6  L egeak hitzarmen batzarraren inguruan 

honako hau xedatzen dau.

1 6 1 . artikulua:

1 .– H itz arm en-sistem a hautatuta hitz arm ena sinatuta ondoren, jabeek hilabete edukiko dute 

beren artean hitz arm en-batz arra eskritura publiko bidez  eratz eko.

2 .– Batz arraren eraketa, batz arrak berak, lurralde historikoko aldiz kari ofiz ialean argitaratuko 

du eta m odu frogagarrian jakinaraz iko die jarduketa-unitateko ondasun eta eskubideen titular 

guz tiei. T itular horiek hilabeteko epea iz ango dute batz arreko kide egiteko, eta epe hori 

pasatakoan, batz arrean parte hartz eari uko egiten diotela iritz iko z aio.

3 .– Batz arreko kide iz an ahalko dira, orobat, egikaritz e-unitatearen kudeaketan jabeekin 

batera parte hartuko duten enpresa eragile urbaniz atz aileak ere, batz arrak hala erabakitz en 

duenean eta batz arrak ez artz en duen eran. E npresa horiek hautatz eko, betiere, kontratu 

publikoei aplikatz ekoak z aiz kion publiz itate- eta lehia-printz ipioak errespetatu beharko dira.

1 6 2 . artikulua:

1 .– E ratz en diren hitz arm en-batz arrak, hain z uz en, hirigintz ako plangintz a hitz arm en-

sistem az  egikaritu behar denerako eratutako hirigintz a-intereseko elkarteak iz ango dira, eta 

horrela inskribatu beharko dira H irigintz a Intereseko E lkarteen E rregistroan.

2 .– Zuz endaritz a-organoko karguetarako, pertsona fisikoak iz endatuko dira nahitaez . 

Batz arreko z uz endaritz a-organoko kide iz ango da, beti, udalaren ordez kari bat.

3 .– H itz arm en-batz arraren erabakien aurka, gorako errekurtsoa jarri ahal iz ango da udalaren 
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aurrean

1 6 3 . artikulua:

1 .– H itz arm en-batz arrak adm inistraz io-iz aera, nortasun juridikoa eta erabateko jardute-

ahalm ena edukiko ditu.

2 .– H itz arm en-batz arrak plangintz a egikaritz earen ardura hartuko du eta z uz eneko 

erantz ukiz una edukiko du, udalaren aurrean, jarduketa-unitatearen urbaniz az ioa erabat 

egikaritz eari buruz , bai eta jarduketaren gainerako hirigintz a-kargak betetz eari buruz  ere. 

Kasuan kasuko gastuak, ordea, birpartz elaz ioaren ondorioz ko partz elak esleitu z aiz kien jabe 

guz tien kontukoak iz ango dira, birpartz elatz e-egitasm oan ez arritako proportz ioan eta eran.

3 .– Bere helburuak betetz eko, hitz arm en-batz arrak honako ahalm en eta eskubide hauek 

edukiko ditu:

a) Birpartz elatz ea egiteko ahalm ena, unitateko onurak eta kargak ekitatez  banatz eko. 

Birpartz elatz ea nahitaez koa iz ango da, eta, lehenik, batz arrak onartuko du, batz arrean 

sartutako jabetz a-kuoten gehiengo osoz , eta, gero, jendaurrean jarriko da lurralde historikoko 

aldiz kari ofiz ialean iragarkia argitaratuta, eta jabe guz tiei bidaliko z aie jakinaraz pena. Udalari 

dagokio, nolanahi ere, egitasm oa behin betiko onartz ea, lehenago jendaurrean egoteko eta 

entz unaldia egiteko epean iz an diren alegaz ioei buruz  ebaz pena hartuta.

b) Jarduketa-unitateko jabeei dagoz kien diru-kopuruak exijitz eko ahalm ena. Udalak 

prem iam endu bidez  eskatu ahal iz ango diz kiete z enbakekoak.

c) L ege honek eragile urbaniz atz ailearen alde aurreikusitako bestelako ahalm enak. 

4 .– H itz arm en-batz arrek fiduz iario gisa jokatuko dute, hau da, jarduketa-unitatean sartutako 

finkak erabiltz eko eskubide osoa iz ango dute, eta soilik legean ez arritako m ugak edukiko 

dituz te. P lana egikaritz earekin lotutako obrak edo bestelako lanak egikaritz eko beharrez koa 

denean, udal-adm inistraz ioak beharrez ko diren z ortasunak eta okupaz ioak ez arri ahal iz ango 

diz kiete, nahitaez , finken titularrei.

***6 2 8 5 ** NAN z enbakidunak, Multigestion G alway, S L  enpresearen izenean; eta 

***6 5 8 3 ** NAN z enbakidunak, ***2 0 6 4 ** NAN zenbakidunak, ***5 8 7 4 ** NAN 

zebakidunak, ***6 5 4 4 ** NAN z enbakidunak, ***2 6 3 5 ** NAN zenbakidunak, ***4 7 7 4 ** 

NAN zebakidunak, ***5 2 6 5 ** NAN zenbakidunak eta ***3 3 1 4 ** NAN zenbakidun 

jaun-andreen izenean aurkez tutako hitzarmen proposamenari dagokionez ; 

hitzarmenean parte hartz en dabenek lurzoruaren jabetzaren %  1 0 0  osatzen dabe; 

eta bestalde, hitzarmen-proposamenak bere gain hartzen ditu 2 /2 0 0 6  L egearen 

1 6 0 .2  artikuluari dagokionez  udalak ezarritako konpromisoak.

H itzarmena onartzeko jarraitu beharreko prozedurari dagokionez , L urzoruari eta 

Urigintzeari buruzko 2 /2 0 0 6   L egeko zazpigarren xedapen gehigarriaren 8 . atalak 
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xedatzen dau udalari dagokiola hirigintza-hitzarmenak onartzea. Horretarako, 

lurralde historikoko aldiz kari ofiz ialean argitaratuko da lehenago osorik, eta 

jendeaurrean jarriko da, gutxienez  2 0  eguneko epean, alegaz ioak aurkez tu ahal 

izateko.

Behin hitz armena onartuta eta sinatuta, jabeek hilabeteko epea eukiko dabe 

hitzarmen-batzarra eskritura publiko bidez  eratzeko. H itzarmen batzarrak hirigintza-

intereseko elkarteak diran heinean, batzarraren eraketarako beharrezkoa da eraketa 

eskritura publikoan formaliz atz ea, estatutuak erantsita eta H irigintza Intereseko 

E lkarteen E rregistroan inskribatuta egotea, 2 /2 0 0 6  L egeko 1 4 8  artikuluak 

xedatutakoarekin bat:

1 4 8 . artikulua.– Hirigintz a-intereseko elkarteak. Kontz eptua.

Jarduketa integratu baten barruan dauden lursailen jabeek hirigintz a intereseko elkarte bat 

osa dez akete, egikaritz e-jarduketan parte hartz eko edo hartan lankide iz ateko. E lkarte 

horrek, inola ere, honako baldintz a hauek bete beharko ditu:

1 .– E kim enak eragindako az aleraren %  5 0  baino gehiago ordez katz en duten lursailen jabeek 

osatz ea.

2 .– E rabakitz eko ahalm ena edukitz ea elkartean bildutako jabeen lursailen gainean.

3 .– E kim enak eragindako gainerako jabeei elkarteko kide iz ateko eskubidea aitortz ea, 

elkartea sortutako jabeek dituz ten baldintz a eta eskubide berekin.

4 .– E raketa eskritura publikoan form aliz atuta edukitz ea –estatutuak ere sartuko ditu 

eskrituran–, eta hirigintz a intereseko elkarteen erregistroan iz ena em anda egotea –kasuan 

kasuko lurralde historikoko hirigintz a- sailean egongo da erregistroa.

Beraz , behin hitz armena onartuta eta sinatuta, jabeek hilabeteko epean hitzarmen-

batzarraren eraketa eskritura publikoan formalizatu beharko dabe, estatutuak 

erantsita. Batz arraren eraketa, batzarrak berak, lurralde historikoko aldizkari 

ofiz ialean argitaratuko dau eta modu frogagarrian jakinaraz iko die jarduketa-

unitateko ondasun eta eskubideen titular guz tiei. E ta azkenik, H irigintza Intereseko 

E lkarteen E rregistroan inskribatu beharko da. H itzarmen-batzarrak administraz io-

izaera, nortasun juridikoa eta erabateko jardute-ahalmena eukiko da.

Bigarrena: Toki- administraz ioen O inarriak arautzen dauan 7 /1 9 8 5  L egearen 2 1 .1 .j) 

artikulua kontutan hartuta, hirigintza kudeatzeko tresnak onartzeko eskumena 

alkatearena dan heinean, eskari hau ebaz teko eskumena be berea da, baina 

eskumen hori 2 0 2 2 ko ekainaren 1 6 ko 2 0 3 7 . zenbakidun Alkatetza Dekretuz  Tokiko 

G obernu Batzarrak eskuordetuta dauka.
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E rabakia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAK I DU:

L E HE NE NG O A: 1 2 .1 .1  exekuz ino unidadea hitzarmen-sistema bidez  gauzatzeko, 

***6 2 8 5 ** NAN z enbakidunak, Multigestion G alway, S L  enpresearen izenean; eta 

***6 5 8 3 ** NAN z enbakidunak, ***2 0 6 4 ** NAN zenbakidunak, ***5 8 7 4 ** NAN 

zebakidunak, ***6 5 4 4 ** NAN z enbakidunak, ***2 6 3 5 ** NAN zenbakidunak, ***4 7 7 4 ** 

NAN zebakidunak, ***5 2 6 5 ** NAN zenbakidunak eta ***3 3 1 4 ** NAN zenbakidun 

jaun-andreen iz enean aurkez tutako hitzarmen proposamena eta estatutuen 

proposamena onartzea.

BIG AR R E NA: E rabaki hau, eta hitzarmen eta estatutuen proposamena BAO n 

argiaratzea, eta jendaurrean jartz ea, 2 0  eguneko alegaz io epea zabalduz .

HIR UG AR R E NA: Jarduketak eragindako ondasunen eta eskubideen titularrei 

erabagi hau jakinaraz tea.

L AUG AR R E NA: Jendaurrean jartzeko epean alegaz iorik aurkez ten ez  bada, 

hitzarmen eta estatutu proposamena behin betiko onartutzat joko da, beste 

akordiorik behar izan gabe.

BO S G AR R E NA: H itzarmena sinatu baino lehen urbanizaz io kargen zenbatekoaren 

% 7 ren abala, hau da, 2 6 .1 8 0  euroko abala formalizatu eta entregatu beharko da 

udalean.

S E IG AR R E NA: Behin hitz armena onartuta eta sinatuta, hilabeteko epean hitzarmen-

batzarra eskritura publiko bidez  eratu beharko da eta eraketa BAO n argitaratu 

beharko da. E ra berean, H irigintza Intereseko E lkarteen E rregistroan inskribatu 

beharko da.

ZAZP IG AR R E NA: Hurrengo O soko Bilkuran erabaki honen barri ematea.

1 0 .- AL K ATE TZA DE K R E TUE N BE R R I E MO TE A.

E z  da ezer adieraz i.

1 1 .- E S K AR I E TA ITAUNAK .

E z  da eskaerarik ez ta itaunik egin.
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E ta az tertzeko gai gehiago barik, lehendakariak amaitutzat eman du batzarra 

goiburuan aitatutako ordu, egun eta lekuan, eta ez tabaidatutakoa eta erabakitakoa 

jasota geratu dadin, nik, idazkariak, agiri hau egin eta izenpetzen dudanak, horren 

fede ematen dut, lehendakariaren oniritz iarekin.

Agiri hau E uskal Autonomia E rkidegoko toki administraz ioko zenbakidun 

paperean jasoko da.

O rri oinean sinatz ailea eta data
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Agiri hau benetakoa dala udalaren
egoitza elektronikoan egiaztatu ahal
dozu.

Kodea:

07E6000B107D00J5X9G3Q1S1K5

Sinadurea eta datea
JURDANA URIARTE LEJARRAGA(-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-IDAZKARI NAGUSIA  -

16/11/2022
ARITZ ABAROA CANTUARIENSE(-Ayuntamiento de Bermeo - Bermeoko Udala)-BERMEOKO ALKATEA  -

16/11/2022
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  16/11/2022

13:54:28

DOCUMENTO: 20220725117

Datea: 16/11/2022

Lekua: Bermeon

Erregistro unidadea:
Erregistro nagusia


