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Aztergaiak 
 
1. 2018ko otsailaren 5eko aktea irakurri eta onestea. 

2. Zubiaur tar Kepa kalea 15eko eraikinaren irisgarritasuna hobetzeko jaube 

alkarteak eskatutako obra lizentzia ematea. 

3. Santamañe kalea 17ko jaube alkarteagaz eta eraikinaren aurrealdean dagozan 

lorategien jaubeekaz sinatutako hitzarmenak onartzea. 

4. Agirre auzoan, Luzarraga baserrian, I.E.A. jaunak lizentzia barik egindako 

obrak direla eta, legalizazio espedientea zabaltzea. 

5. Agirre auzoan, Luzarraga baserrian, lizentzia barik egindako obren ondorioz 

zehapen espedientea zabaltzea. 

6. Artika auzoa 6an legez kanpo egindako obrak direla eta, legalizazio 

espedientea zabaltzea. 

7. Artika auzoa 6an legez kanpo egindako obren ondorioz zehapen espedientea 

zabaltzea. 

8. Etxeetako olioa batzeko zerbitzua kontratatzea 2018. urterako. 

9. Hilerri, faktura erregistro eta erosketak kudeatzeko aplikazino informatikoen 

urteko mantentzea kontratatzea. 

10. VMWARE urteko mantenimendua eta Norton antivirusaren 150 lizentzia 

kontratatzea. 

11. Udaltzaingoaren telefono deien grabazino sistemearen urteko mantentze 

zerbitzua kontratatzea. 

12. Posta zerbitzariaren 2018ko mantenimendua kontratatzea.  

13. Kale garbiketa zerbitzurako urteko sastar poltsak erostea. 

14. Irudi korporatibodun papeleria hornitzea. 

15. Euskaraldia, 11 egun euskaraz egitasmoa dinamizatzeko zerbitzua esleitzea. 

16. Udal azokako 21-22 postu finkoak jaiegunetan zabaltzeko baimen eskaria 

erantzutea. 

17. Udal azokako lan egutegia onartzea. 

18. Gune publikoetako ekintzak baimentzeko prozedura eta inprimakien 

moldaketa onartzea. 

19. Alkatetzearen dekretuak. 

20. Eskari eta itaunak. 
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Alkateak, legezko kopuru nahikoa dagoala ikusita, bilkura hasi dau eta 

jarraian deialdiko aztergaien zerrendan jasota dagozan gaiei heldu deutsoe. 

Emoitza honakoa izan da: 

 

1.- 2018KO OTSAILAREN 5EKO AKTEA IRAKURRI ETA ONESTEA. 

2018ko otsailaren 5eko 05/2018 aktea irakurrita, bertaratutako 

batzordekideek aho batez onartzea erabagi dabe. 

 

2.- ZUBIAUR TAR KEPA KALEA 15EKO ERAIKINAREN IRISGARRITASUNA 

HOBETZEKO JAUBE ALKARTEAK ESKATUTAKO OBRA LIZENTZIA 

EMATEA. 

Xedea  

Zubiaur tar Kepa kalea 15eko eraikinaren irisgarritasuna hobetzeko jaube 

alkarteak eskatutako obra lizentzia. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: 2018ko urtarrilaren 4an Zubiaur tar Kepa kalea 15eko jaube 

alkarteak eraikinaren irisgarritasuna hobetzeko obra lizentzia eskatu eban. 

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

Hirugarrena: 2018ko otsailaren 5ean Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusi da eta proiektua 

bat dator urigintza araudiagaz. 

Erabagia 

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

LEHENENGOA: Eskatutako lizentzia emotea udal arkitektoak adierazotako 

baldintza honeek betetzeko baldintzapean: 

 “112/2012 DEKRETUAK, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-

hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen 

kudeaketari dagokion aurrekontua Hirigintza Sailean aztertu ostean, obrak 
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hasi aurretik, 5. artikuluan zehazten den fidantza ezarriko du Udalak. 

Obren sustatzaileak fidantza hori obrak hasi aurretik jarri beharko du , 

bestela obra baimenak ez du baliorik izango.  

 Lanak direla eta, espazio publikoan edo lur-azpian leudekeen 

instalazioetan kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau 

eskatzen duenaren kontura izango da. 

 Lanak hasi aurretik haien zuinketa egiazta dezaten eskatu beharko zaie, 

Udal Zerbitzu Teknikoei.  

 Kontenedorea jarri aurretik Udaltzaingoarekin zehaztuko da kokapena, 

proiektuko planoetan ageri den kokapena ez da egokia. Asteburu, jai 

bezpera eta barikuetan arratsaldeko hirurak baino lehen kendu beharko da 

kontenedorea. 

 Larrialdietarako argiztapena, seinaleak eta su itzalgailuak jarri beharko dira 

bai eraikinaren sarrera nagusian bai eraikinaren azken plantan, 

trastelekuen plantan. 

 Eskailera kaxa berriak Eraikuntzako Kode Teknikoaren osasungarritasunari 

buruz bere DB-HS1 dokumentuan ezarritakoa bete beharko du estalkiaren 

material iragazgaitzek eta plano ezberdinen elkarguneek . 

 Bermeoko HAPOak bere 4.1.29 artikuluan definitzen ditu  nolakoak izan 

litezkeen eraikinen goialdeko erremate elementuak eta errespetatu egin 

beharko da. 

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

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

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

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen 

artean eraikuntza obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartzerakoan.” 

BIGARRENA: Instalazino obrak amaitutakoan, ondorengo ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira udaletxean: 

 Instalazioei eta egindako lanei jagoken obra amaiera ziurtagiria eta 

likidazinoa. Obra amaierako dokumentazinoa obra-zuzendari izan diran 
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arkitektoak eta arkitekto teknikoak sinatuta aurkeztu beharko da, baita 

jagokon elkargo ofizialak ikus-onetsia, non besteak beste ageriko dan, 

lanek, indarrean dagoan araudiagazko daukien egokiera eta Udalaren 

zuzenketa neurrien gauzatzea.  

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

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bezala kudeatu dirala egiaztatzeko. 

1.– Obra handietan sortutako hondakinak behar bezala kudeatu direla 

egiaztatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

aurkeztu beharko du eraikuntza-hondakinen eta –materialen ekoizleak. 

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaztutako ereduari 

jarraikiz egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate 

independente batek egiaztatu behar du, hargatik eragotzi gabe xedapen 

iragankor bakarrean ezartzen dena. 

2.– Aurreko ataletan aipatzen den azken txostenarekin batera, 

dokumentazio hau aurkeztu behar da:  

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

dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentziaren kopia aurkeztu 

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

baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 

betelanak eginda ezabatzea arautzen duen Euskal Autonomia 

Erkidegoko araudian ezarritakoari jarraikiz.  

b) Hondakinak behar bezala kudeatu direla egiaztatzen duten 

ziurtagiriak, haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, 

edo betelanetarako lur eta arroka ez poluituak jaso dituzten pertsona 

baimendu titularrek egindakoak.  

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

materialen erabileraren eta kantitatearen zinpeko aitorpena.  

 Instalatzaileak emondako ziurtagiria, instalazinoaren egokitasunarena. 

Industria ordezkaritzak abalatua. 

HIRUGARRENA: Obrearen aurrekontua 38.829,24 €koa da. Obrak egiteko 

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

LAUGARRENA: Obra lizentzia honek balioa izateko, hondakinen kudeaketarako 

1.101,13 euroko bermea ipini beharko da udal Diruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ezingo dira obreagaz hasi.  

BOSGARRENA: Obrea egiteko lizentziak balioa izateko, lizentzia honeri erantsita 

doazan baldintza orokorrak betetea. 

SEIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

3.- SANTAMAÑE KALEA 17KO JAUBE ALKARTEAGAZ ETA ERAIKINAREN 

AURREALDEAN DAGOZAN LORATEGIEN JAUBEEKAZ SINATUTAKO 

HITZARMENAK ONARTZEA. 

Xedea 

Santamañe kalea 17ko jaube alkarteagaz eta eraikinaren aurrealdean dagozan 

lorategien jaubeekaz sinatutako hitzarmenak onartzea 

Aurrekariak  

Lehenengoa: Bermeoko Udalak, Santamañe eta Txibitxiaga kaleen urbanizazinoa 

egokitzeko proiektua egin eban eta aurrekontua 91.810,92 eurokoa (BEZ barne) 

da. 

Bigarrena: 2018ko otsailaren 5ean Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Hirugarrena: 2018ko otsailaren 5ean Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak  

Lehenengoa: Proiektua Santamañe eta Txibitxiaga kaleen urbanizazinoa 

egokitzean datza. Santamañe eta Txibitxiaga kaleen espaloia publikoa da, baina 

Santamañe kalea 17ko eraikinaren aurrealdean dagozan lorategiak pribatuak 

dira. 

2017ko abenduaren 19an eta 21ean lorategi horreen jaubeekaz hitzarmenak 

sinatu dira. Hitzarmen horreen bidez, lur horreen erabilerea Udalari izten deutsoe 

eta jabetzea eurek mantentzen dabe. 
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Bestalde, lorategi horreek inguratzen horma bat be badago. Horma hori 

Santamañe kalea 17ko jaube alkartearena da.  

2018ko urtarrilaren 30ean, Santamañe kalea 17ko jaube alkartearen 

ordezkariagaz hitzarmena sinatu da. Hitzarmen horren bidez, jaube alkarteak, 

horma hori eraisteko baimena emon deutso udalari. 

Bigarrena: Toki- administrazioen Oinarriak arautzen dauan 7/1985 Legearen 

21.1.j) artikulua kontuan hartuta, Urigintza kudeaketa arloan eskumena 

alkatearena da. Beraz, hitzarmenak onartzea alkatearen eskumena da. 

2016ko urtarrilaren 25eko 43. zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, ahalmen hau 

Tokiko Gobernu Batzarraren alde delegatu da. 

Erabagia 

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

LEHENENGOA: Santamañe kalea 17ko jaube alkarteagaz eta eraikinaren 

aurrealdean dagozan lorategien jaubeekaz sinatutako hitzarmenak onartzea. 

BIGARRENA: Interesdunei eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

HIRUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

4.- AGIRRE AUZOAN, LUZARRAGA BASERRIAN, I.E.A. JAUNAK LIZENTZIA 

BARIK EGINDAKO OBRAK DIRELA ETA, LEGALIZAZIO ESPEDIENTEA 

ZABALTZEA. 

Xedea 

Agirre auzoan, Luzarraga baserrian, I.E.A. jaunak lizentzia barik egindako obrak. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko abenduaren 14an, A.E.A. jaunak, Agirre auzoko Luzarraga 

baserrian, berotegi batzutan obrak egiteko baimena eskatu eban. 

Bigarrena: 2017ko abenduaren 18an Bermeoko udaltzainek egindako 

ikuskapenean, lizentzia barik egindako obrak gelditzeko agindua emon eutsoen 

I.E.A.jaunari. 

Hirugarrena: 2017ko abenduaren 28an Urdaibai Biosfera Erreserbako txostena 

jaso zan. 
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Laugarrena: 2017ko urtarrilaren 10ean M.A.E. andrearen salaketea jaso zan. 

Bosgarrena: 2018ko urtarrilaren 31n udal arkitektoak txostena egin eban. 

Seigarrena: 2018ko otsailaren 5ean Urigintzako AOTk erabagi proposamena egin 

eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Udal arkitektoak egindako txostenean honako hau esaten da: 

“Luzarraga baserrian kokatuta dagoen berotegia egokitzen ari ziren bertan abereak 

edukitzeko asmoz, berotegiko lurra hormigoiz estali nahi zen eta lanak erdi eginak 

daude. Bertan egin diren lanak desegin beharko dira eta lurra egoera naturalean utzi 

beharko da. 

Berotegia 2009 eta 2010 artean eraiki zen baimen gabe, hala, berotegiaren egoera 

legeztatu beharko da, ezin izango balitz legeztatu berotegia ere kendu beharko da, lurra 

egoera naturalean utziz. 

Berotegia jartzeko egindako lur mugimenduak posible balitz legeztatu beharko 

lirateke, bestela lurrak egoera naturalera bueltatu beharko dira, berotegia jarri aurretik 

zeuden moduan utziz.  

Luzarraga baserriak bere inguruan dituen kaseta, txabola eta elementu ezberdinen 

(txatarra adibidez) egoera legeztatu behar da.” 

Bigarrena: I.E.A. jaunak Agirre auzoan egindako obrak, Lurzoruari eta Urigintzeari 

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

jarduerak ezkutuko jarduketak dira. 

219. artikulua: 

Lege honen ondorioetarako, hauek izango dira ezkutuko jarduketak: 

lizentzia behar izanda, lege honek eskatzen duen administrazio-titulu 

legitimatzailerik gabe edo horiek alde batera utzita nahiz horien aurka 

egin direnak edo egiten ari direnak. 

220. artikulua: 

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

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

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

hausten den bitartean: hilabete bakoitzeko bat. Halaber, ministerio 

fiskalera eramango da dagokion testigantza, baldin eta ekintza horiek 
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desobedientzia-delitua direlako arrastorik baldin bada. Isun horietako 

bakoitzaren zenbatekoa, hain zuzen, jarraian adierazten diren 

zenbatekoetatik handiena izango da: ezkutuko jardueraren balioaren % 10 

edo 600 euro. 

221. artikulua: 

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

ardurakoa den ikuskapena egiten ari den bitartean, ezkutukotzat jo 

daitezkeen ekintza edo jarduketen berri izaten badu, horren berri eman 

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

adierazitako etendura agindu beharko du, eta ebazpen hori eginbideetan 

zuzeneko erantzule gisa ageri diren pertsonei jakinarazi beharko die.  

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

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

jabeei jakinaraziko zaie. Jakinarazpen horretan, bestalde, deialdia 

egingo zaie, lehenago prozedura abiarazita, baldin eta ekintza edo 

jarduketa printzipioz legeztagarria bada, hura legeztatzeko eskaera 

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

baita hartarako proiektu tekniko nahikoa ere. Hori guztia egiteko, 

legeztatzeko kontuan izan behar den hirigintza-informazio guztia 

erantsiko zaio jakinarazpenari. 

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

legeztatzeko proiektuak etxe edo eraikin berri baten proiektu teknikoari 

eska dakizkiokeen agiri guztiak izango ditu bere baitan. Jarduketan 

lehendik zeuden erresistentzia-elementu batzuk kontserbatzea jasotzen 

bada, saioak egingo dira elementu horien eusteko ahalmena 

justifikatzeko. 

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

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

jarduketa hori legezta daitekeen ala ez jakinaraziko du. 

5.– Jarduketa legezta daitekeela adierazten bada, lege honetan 

aurreikusitako prozedurak eta ezarritako epeak beteko dira, kasu 

bakoitzean aplikatu beharreko kontrol-lanak egiteko. 

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

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

ezarri ahal izango diren zehapenak ere ahaztu gabe: 

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

jatorrizko egoerara leheneratzea, oin berriko obrak direnean. 

Interesdunak ordaindu beharko du hori. 
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b) Erabilerak behin betiko etetea, hala dagokionean. 

c) Bide gabe eraitsitakoa berriro eraikitzea, monumentu modura 

katalogatu edo deklaratuta edo gune babestu batean kokatuta dauden etxe, 

eraikin edo instalazioak direnean. 

7.– Administrazioak, legeztatzeko errekerimenduen eraginkortasuna 

bermatzeko, kautelazko neurri hauek hartzea erabaki dezake: 

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

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

makinak erretiratzea, eta higiezinak eta obra-instalazioak ixtea. 

b) Gasaren, uraren eta elektrizitatearen hornidura etetea, kasu 

guztietan. Salbuespen izango dira etxebizitzaren lege-izaera duten 

higiezinak. 

8.– Ezkutuan egin diren hirigintzako ekintza edo jarduketak legeztatzeak 

ez du iraungitzen hirigintzako arau-haustea egin duten pertsonek izan 

dezaketen zehapen-erantzukizuna. 

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

ezkutuan egindako ekintza edo jarduketen ondorioz eta horiek 

legeztatzearen ondorioz eman beharreko kalte-ordainak adieraziko ditu. 

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

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

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

jagokon zehapen espedientea tramitatu beharko da. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Lizentzia barik egindako obren legeztatze espedientea zabaltzea 

eta interesdunari hilabeteko epea emotea lizentzia barik egindako obren lizentzia 

eskatzeko. 

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

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

hilabete bakotxeko hertsatze-isun bat ezarriko dala jakinarazotea. Isun 

bakotxaren zenbatekoa ondoren adierazoten diran zenbatekoetatik handiena 

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

HIRUGARRENA: Epe hori, lizentzia eskatu barik igaroko balitz edo ukatuko balitz, 
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legezkotasuna berreskuratzeko espedientea hasiko dala ohartarazotea, euren 

kontura egin be. 

LAUGARRENA: Erabilerearen sustatzaileei, enpresaburuei eta zuzendari 

teknikoei zehapen espedientea zabaltzea, erantzukizunik balego, finkatu ahal 

izateko. 

BOSGARRENA: Udaltzaingoari obren etena hautsi ez dala konprobatu daien 

agintzea. 

SEIGARRENA: Interesdunari eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinaraztea. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

5.- AGIRRE AUZOAN, LUZARRAGA BASERRIAN, LIZENTZIA BARIK 

EGINDAKO OBREN ONDORIOZ ZEHAPEN ESPEDIENTEA ZABALTZEA. 

Xedea 

Agirre auzoan, Luzarraga baserrian, lizentzia barik egindako obren ondorioz 

zehapen espedientea zabaltzea. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: Agirre auzoan egindako obren inguruan egokiak diran egiaztapenak 

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

Bigarrena: Horreetatik aurrekarietatik ondorioztatu geinkenez, aitatutako obretan 

urigintza arloko honeek irregulartasunak gertatu dira: Agirre auzoko Luzarraga 

baserrian berotegia, berotegia jartzeko lur mugimenduak, berotegi barruan 

egindako obrak eta baserri inguruko kaseta, txabola eta beste hainbat 

elementu. 

Hirugarrena: Honako honeek dira urigintza alorreko arau-hausteen ustezko 

erantzuleak: 

- obrearen sustatzailea 

- obren enpresaburua 

- higiezinen jaubea, sustatzailea ez bada 

- obren zuzendari teknikoa 
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Laugarrena: Egitate horreek urigintza alorrean sailkaturik dagozan arau-hausteak 

dira. 

Bosgarrena: 2018ko otsailaren 5ean Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

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

arabera, horrelako obrak egiteko,  urigintza lizentzia behar da. 

Agirre auzoan egindako obrak lizentzia barik egin dira; halanda ze, Lurzoruari eta 

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

ezkutuko jardueratzat hartzen dira. 

Egitate horreek urigintza alorreko arau-hausteak dira Lurzoruari eta Urigintzeari 

buruzko 2/2006 Legeko 225. artikuluagaz bat etorriz: 

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

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

kalifikatutako lurzoruari eragiten badiote, edo babes-araubideren bat 

duten lurzoru urbanizaezinean edo legeria sektorialaren arabera jabari 

publikokoak diren lurzoruetan edo jabari publiko horren zortasun-zonetan 

egiten badira. 

b) Ondasunak suntsitzea, baldin eta ondasun horiek udalak katalogatu 

baditu, edo ondare historiko, kultural eta artistikoari buruzko 

legeriaren arabera interes kulturala izendatu bazaie.  

c) Hirigintzako partzelatze-ekintzak, baldin eta plangintza orokorrak 

eta bereziak babestutako lurzoru urbanizaezinean egiten badira. 

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

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

araubide bati lotuta ez dagoen lurzoru urbanizagarrian, urbanizaezinean 

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

azalera eta bolumen eraikigarria; etxebizitza-dentsitatea eta 

eraikuntzen egoera; eta finka, partzela edo orubeen azaleraren okupazio 

baimendua. 

b) Egiturazko elementuei eragiteagatik proiektu teknikoa behar dutelarik 

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

landaguneko edo naturako paisaian aldaketa gutxi eragiteagatik, edo 

ondasun eta pertsonen segurtasun eta osasunari gutxi eragiteagatik, 
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arau-hauste arintzat har daitezkeenak. 

c) Lizentziarik ez duten eta aplikatu beharreko hirigintza-

antolamenduarekin bat ez datozen erabilerak. 

d) Antolamenduak baimentzen duen eraikigarritasun fisikoa kontuan 

hartuta, gehiegi eraikitzea. Eraikitako azalera eta eraikitako bolumena 

hartuko dira eraikigarritasuntzat. 

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

solairuarteak eraikitzea, zeinahi delarik ere erabilera. 

f) Antolamenduz kanpo dauden etxe, eraikin eta instalazioetan 

sendotzeko, modernotzeko edo balioa handitzeko obrak egikaritzea. 

g) Lurrak mugitzea eta lurpeko erauzketak egitea lizentziarik, 

urbanizazio-proiekturik edo, hala badagokio, eskumena duen 

administrazioaren baimenik izan gabe. 

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

landagunera bertakoak ez diren eta paisaia hondatzen duten materialak 

botatzea. Salbuespen izango dira paisaian kalte txikia eragiteagatik 

arau-hauste arintzat har daitezkeenak. 

i) Egikaritzeen arloko arau-hausteak, baldin eta administrazioak 

lehenengo errekerimendua egin ondoren zuzentzen ez badira. Orduan 

zuzentzen badira, arau hauste arintzat hartuko dira. 

j) Eragile urbanizatzaileak hirigintzako hitzarmenean izenpetutako 

konpromisoak ez betetzea, baldin eta interes publikoari edo hirugarrenei 

eragindako kaltea txikia dela frogatzen ez bada. 

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

eta ondare horien xedeari buruz dauden arauak ez betetzea. 

l) Ikuskatze-lana oztopatzea. 

m) Administrazioaren eteteko errekerimendua jaso eta 72 orduko epean ez 

etetea obrak edo erabilerak. Salbuespena izango dira, aurretiaz baimena 

emanda, jendearen segurtasuna bermatzeko ezinbesteko direnak. 

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

baimenik edo hirigintza-txostenik gabe, edo horietan ezarritakoarekin 

bat etorri gabe, egiten diren ekintza eta jardueretatik, goian aipatu ez 

direnak. Arau-hauste arinak izango dira, halaber, arau-hauste larritzat 

edo oso larritzat jo gabe lege honetan zehaztu diren arau-hauste 

guztiak. 

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

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

arabera, urigintzako arau-haustearen erantzuleak honako honeek dira: 

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

garatzen diren lurzoruaren obra edo erabilerei dagokienez, erantzuleak 

honako hauek izango dira: obren sustatzaileak eta enpresariak, 

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

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

halaber, erabileren edo ezarpenen titularrak, zuzendariak edo onuradunak 

diren pertsonak ere. 

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

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

jagokez: 

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

jarri ahal izango dira: 

a) Isuna. 

b) Urbanizatzeko eta eraikitzeko jarduketak esleitzeko lehiaketan parte 

hartzeko ezgaitzea. 

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

d) Lortutako onura edo emaitza ekonomikoa konfiskatzea. 

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

izango dira: 

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

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

erantzukizuna larritzen edo arintzen daben kasuak xedatzen dauz. 

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

erantzukizuna salbuesteko edo zehapenak murrizteko kasuak xedatzen dauz: 

1.– Hirigintzako arau-hauste arin baten arduraduna erantzukizunetik 

erabat salbuetsi ahal izango da, baldin eta aldatutako errealitate 

fisikoa lehengoratzen badu, sortutako kalteak konpontzen baditu eta, 

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

zehapen-jarduketei eta legezkotasuna babesteko jarduketei ekin baino 

lehen egin beharko du. 

2.– Arau-haustea, hain zuzen, legeztatutak izan daitezkeen jarduera, 
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eraikin edo erabilerak baliatzerakoan izan bada, isunaren zenbatekoa % 

30 murriztuko da, baldintza hauek betetzen direnean:  

a) Isunaren zenbatekoaren gainerakoa hilabeteko  

epean ordaintzea, zehapena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita. 

b) Arau-hausleak idatziz adieraztea ados dagoela ezarritako 

zehapenarekin eta berariaz uko egitea inpugnazio-egintzak abiarazteari. 

Lehenengo idatz-zatian ezarritako epean egin beharko du hori. 

c) Arau-hauslea jarduketa zehatua legeztatzeko izapideak egiten hastea 

eta beharrezko obra eta jarduketak egiteko fidantza jartzea –lan horien 

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

epean egin beharko du hori. 

Bosgarrena: Espediente hau izapidetu da Administrazino Prozedura arautzen 

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

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

artikuluetan eta horreekaz bat datozan artikuluetan xedatzen danaren babespean 

eta agindutakoa betez. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Lizentzia barik egindako obren ondorioz (Agirre auzoko 

Luzarraga baserrian berotegia, berotegia jartzeko lur mugimenduak, 

berotegi barruan egindako obrak eta baserri inguruko kaseta, txabola eta 

beste hainbat elementu) administrazino erantzukizunik ete dagoan argitzeko 

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

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

Pertsona hau errefusatu egin ahal izango da Sektore Publikoko Araubide 

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

HIRUGARRENA: Espedientea ebazteko eskumena daukana Alkatetzea dala 

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

Dekretuaren bidez, eskumena Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetu jakon. 

LAUGARRENA: Interesdunari 15 eguneko epea emotea gura dauzan agiri, 

alegazino eta informazinoak aurkeztu daizan, edo frogaldia zabaltzea eskatzeko 

edota erabiliko dauzan medioak zehaztuz frogak proposatzeko.  
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BOSGARRENA: Interesdunari jakinarazotea ebazpen adierazoa emoteko 

gehienezko epea 6 hilekoa dala, zehapen espedientea hasteko erabagia hartu 

dan egunetik zenbatzen hasita. Halanda be, prozedurea interesdunari egotzi 

dakikeon arrazoiren bategaitik gelditzen bada ebazteko eta ebazpena 

jakinarazoteko, epearen zenbaketea be, gelditu egingo da. 

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

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

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

ebazpenak jarduketak artxibatzeko aginduko dau, eta 95. artikuluan xedatutako 

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

norbanakoen edo administrazinoaren akzinoen preskripzinoa ekarriko, ezta 

preskripzino-epearen zenbaketea geldituko be. 

SEIGARRENA: Interesdunari erabagi honen barri emotea eta jakinarazotea 

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

jarri. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

6.- ARTIKA AUZOA 6AN LEGEZ KANPO EGINDAKO OBRAK DIRELA ETA, 

LEGALIZAZIO ESPEDIENTEA ZABALTZEA. 

Xedea 

Artika auzoa 6an legez kanpo egindako obrak. 

Argudioak  

Lehenengoa: 2014ko martxoaren 31n Tokiko Gobernu Batzarrak erabagi eban 

Artika auzoan etxebizitza bat berreraikitzeko M.C.U.L. andreari obra lizentzia 

emotea. 

Bigarrena: 2017ko azaroaren 27an Tokiko Gobernu Batzarrak erabagi eban 

bizigarritasun lizentzia emotea. 

Hirugarrena: 2018ko otsailaren 2an udal arkitektoak txostena egin eban. 

Laugarrena: 2018ko otsailaren 5ean Urigintzako AOTk txostena egin eban. 

Bosgarrena: 2018ko otsailaren 5ean Urigintzako AOTk erabagi proposamena 
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egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Udal arkitektoak egindako txostenean honako hau esaten da: 

“M.C.U.L. andreak Artike auzoa 6an kokatuta dagoen familia bakarreko 

etxebizitzaren bizigarritasun lizentzia jaso zuen 2017ko azaroaren 27an. 

Obra lizentziaren baldintzetako bat zen garaje eta instalazio gunea estali gabe 

geratu behar zirela, bestela eraikigarritasuna gainditzen zuelako eraikinak. 

Bizigarritasuna eskuratu eta gero garaje eta instalazio gune hori estaltzen ari dira, 

Udalak emandako lizentziaren baldintzen kontra, eraikigarritasuna gaindituz. 

Berriz ere, lehengo egoerara bueltatu beharko da eta garaje eta instalazio 

gunearen estalkia kendu egin beharko da.” 

Bigarrena: Lurzoruari eta Urigintzeari buruzko 2/2006 Legeak honako hau 

xedatzen dau: 

219. artikulua: 

Lege honen ondorioetarako, hauek izango dira ezkutuko jarduketak: 

lizentzia behar izanda, lege honek eskatzen duen administrazio-titulu 

legitimatzailerik gabe edo horiek alde batera utzita nahiz horien aurka 

egin direnak edo egiten ari direnak. 

220. artikulua: 

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

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

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

hausten den bitartean: hilabete bakoitzeko bat. Halaber, ministerio 

fiskalera eramango da dagokion testigantza, baldin eta ekintza horiek 

desobedientzia-delitua direlako arrastorik baldin bada. Isun horietako 

bakoitzaren zenbatekoa, hain zuzen, jarraian adierazten diren 

zenbatekoetatik handiena izango da: ezkutuko jardueraren balioaren % 10 

edo 600 euro. 

221. artikulua: 

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

ardurakoa den ikuskapena egiten ari den bitartean, ezkutukotzat jo 

daitezkeen ekintza edo jarduketen berri izaten badu, horren berri eman 

beharko dio jardueron tokiko udalari. Udalak, berriz, aurreko artikuluan 
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adierazitako etendura agindu beharko du, eta ebazpen hori eginbideetan 

zuzeneko erantzule gisa ageri diren pertsonei jakinarazi beharko die.  

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

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

jabeei jakinaraziko zaie. Jakinarazpen horretan, bestalde, deialdia 

egingo zaie, lehenago prozedura abiarazita, baldin eta ekintza edo 

jarduketa printzipioz legeztagarria bada, hura legeztatzeko eskaera 

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

baita hartarako proiektu tekniko nahikoa ere. Hori guztia egiteko, 

legeztatzeko kontuan izan behar den hirigintza-informazio guztia 

erantsiko zaio jakinarazpenari. 

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

legeztatzeko proiektuak etxe edo eraikin berri baten proiektu teknikoari 

eska dakizkiokeen agiri guztiak izango ditu bere baitan. Jarduketan 

lehendik zeuden erresistentzia-elementu batzuk kontserbatzea jasotzen 

bada, saioak egingo dira elementu horien eusteko ahalmena 

justifikatzeko. 

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

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

jarduketa hori legezta daitekeen ala ez jakinaraziko du. 

5.– Jarduketa legezta daitekeela adierazten bada, lege honetan 

aurreikusitako prozedurak eta ezarritako epeak beteko dira, kasu 

bakoitzean aplikatu beharreko kontrol-lanak egiteko. 

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

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

ezarri ahal izango diren zehapenak ere ahaztu gabe: 

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

jatorrizko egoerara leheneratzea, oin berriko obrak direnean. 

Interesdunak ordaindu beharko du hori. 

b) Erabilerak behin betiko etetea, hala dagokionean. 

c) Bide gabe eraitsitakoa berriro eraikitzea, monumentu modura 

katalogatu edo deklaratuta edo gune babestu batean kokatuta dauden etxe, 

eraikin edo instalazioak direnean. 

7.– Administrazioak, legeztatzeko errekerimenduen eraginkortasuna 

bermatzeko, kautelazko neurri hauek hartzea erabaki dezake: 

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

eta, horrez gainera, tokitik irtetea, obran erabilitako materialak eta 
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makinak erretiratzea, eta higiezinak eta obra-instalazioak ixtea. 

b) Gasaren, uraren eta elektrizitatearen hornidura etetea, kasu 

guztietan. Salbuespen izango dira etxebizitzaren lege-izaera duten 

higiezinak. 

8.– Ezkutuan egin diren hirigintzako ekintza edo jarduketak legeztatzeak 

ez du iraungitzen hirigintzako arau-haustea egin duten pertsonek izan 

dezaketen zehapen-erantzukizuna. 

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

ezkutuan egindako ekintza edo jarduketen ondorioz eta horiek 

legeztatzearen ondorioz eman beharreko kalte-ordainak adieraziko ditu. 

Kasu honetan, udal arkitektoak adierazo bezala obrak emondako bizigarritasun 

lizentziaren kontra doaz eraikigarritasuna gainditzen dabelako, ondorioz, 

2/2006 Legeko 221.6 artikuluari jarraituz, egindako estalkia kentzeko agindua 

emon beharra dago.  

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

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

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

jagokon zehapen espedientea tramitatu beharko da. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Artika auzoa 6an, lizentzia barik egindako obrak (garaje eta 

instalazino gunea estali) legeztaezinak dirala adierazotea, eraikigarritasuna 

gainditzen dabelako. 

BIGARRENA: Artika auzoa 6an, garaje eta instalazino gunearen estalkia 

kentzeko agindua emotea eta interesdunari 15 eguneko alegazino epea emotea. 

HIRUGARRENA: Erabilerearen sustatzaileei, enpresaburuei eta zuzendari 

teknikoei zehapen espedientea zabaltzea, erantzukizunik balego, finkatu ahal 

izateko. 

LAUGARRENA: Interesdunei eta Urigintza Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

BOSGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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7.- ARTIKA AUZOA 6AN LEGEZ KANPO EGINDAKO OBREN ONDORIOZ 

ZEHAPEN ESPEDIENTEA ZABALTZEA. 

Xedea 

Artika auzoa 6an legez kanpo egindako obren ondorioz zehapen espedientea 

zabaltzea. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: Artika auzoan egindako obren inguruan egokiak diran egiaztapenak 

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

Bigarrena: Horreetatik aurrekarietatik ondorioztatu geinkenez, aitatutako obretan 

urigintza arloko honeek irregulartasunak gertatu dira: Garaje eta instalazino 

gunea estali, Udalak emandako lizentziaren baldintzen kontra eta 

eraikigarritasuna gainditu. 

Hirugarrena: Honako honeek dira urigintza alorreko arau-hausteen ustezko 

erantzuleak: 

- obrearen sustatzailea 

- obren enpresaburua 

- higiezinen jaubea, sustatzailea ez bada 

- obren zuzendari teknikoa 

Laugarrena: Egitate horreek urigintza alorrean sailkaturik dagozan arau-hausteak 

dira. 

Bosgarrena: 2018ko otsailaren 5ean Urigintzako AOTk erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

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

arabera, horrelako obrak egiteko,  urigintza lizentzia behar da. 

Artika auzoan egindako obrak lizentzia barik egin dira; halanda ze, Lurzoruari eta 

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

ezkutuko jardueratzat hartzen dira. 

Egitate horreek urigintza alorreko arau-hausteak dira Lurzoruari eta Urigintzeari 



21  

buruzko 2/2006 Legeko 225. artikuluagaz bat etorriz: 

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

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

kalifikatutako lurzoruari eragiten badiote, edo babes-araubideren bat 

duten lurzoru urbanizaezinean edo legeria sektorialaren arabera jabari 

publikokoak diren lurzoruetan edo jabari publiko horren zortasun-zonetan 

egiten badira. 

b) Ondasunak suntsitzea, baldin eta ondasun horiek udalak katalogatu 

baditu, edo ondare historiko, kultural eta artistikoari buruzko 

legeriaren arabera interes kulturala izendatu bazaie.  

c) Hirigintzako partzelatze-ekintzak, baldin eta plangintza orokorrak 

eta bereziak babestutako lurzoru urbanizaezinean egiten badira. 

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

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

araubide bati lotuta ez dagoen lurzoru urbanizagarrian, urbanizaezinean 

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

azalera eta bolumen eraikigarria; etxebizitza-dentsitatea eta 

eraikuntzen egoera; eta finka, partzela edo orubeen azaleraren okupazio 

baimendua. 

b) Egiturazko elementuei eragiteagatik proiektu teknikoa behar dutelarik 

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

landaguneko edo naturako paisaian aldaketa gutxi eragiteagatik, edo 

ondasun eta pertsonen segurtasun eta osasunari gutxi eragiteagatik, 

arau-hauste arintzat har daitezkeenak. 

c) Lizentziarik ez duten eta aplikatu beharreko hirigintza-

antolamenduarekin bat ez datozen erabilerak. 

d) Antolamenduak baimentzen duen eraikigarritasun fisikoa kontuan 

hartuta, gehiegi eraikitzea. Eraikitako azalera eta eraikitako bolumena 

hartuko dira eraikigarritasuntzat. 

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

solairuarteak eraikitzea, zeinahi delarik ere erabilera. 

f) Antolamenduz kanpo dauden etxe, eraikin eta instalazioetan 

sendotzeko, modernotzeko edo balioa handitzeko obrak egikaritzea. 

g) Lurrak mugitzea eta lurpeko erauzketak egitea lizentziarik, 

urbanizazio-proiekturik edo, hala badagokio, eskumena duen 

administrazioaren baimenik izan gabe. 
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h) Obra-hondakinak eta bestelako hondakinak isurtzea, eta naturara eta 

landagunera bertakoak ez diren eta paisaia hondatzen duten materialak 

botatzea. Salbuespen izango dira paisaian kalte txikia eragiteagatik 

arau-hauste arintzat har daitezkeenak. 

i) Egikaritzeen arloko arau-hausteak, baldin eta administrazioak 

lehenengo errekerimendua egin ondoren zuzentzen ez badira. Orduan 

zuzentzen badira, arau hauste arintzat hartuko dira. 

j) Eragile urbanizatzaileak hirigintzako hitzarmenean izenpetutako 

konpromisoak ez betetzea, baldin eta interes publikoari edo hirugarrenei 

eragindako kaltea txikia dela frogatzen ez bada. 

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

eta ondare horien xedeari buruz dauden arauak ez betetzea. 

l) Ikuskatze-lana oztopatzea. 

m) Administrazioaren eteteko errekerimendua jaso eta 72 orduko epean ez 

etetea obrak edo erabilerak. Salbuespena izango dira, aurretiaz baimena 

emanda, jendearen segurtasuna bermatzeko ezinbesteko direnak. 

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

lizentziarik, baimenik edo hirigintza-txostenik gabe, edo horietan 

ezarritakoarekin bat etorri gabe, egiten diren ekintza eta 

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

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

zehaztu diren arau-hauste guztiak. 

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

jo beharra dago. 

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

arabera, urigintzako arau-haustearen erantzuleak honako honeek dira: 

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

garatzen diren lurzoruaren obra edo erabilerei dagokienez, erantzuleak 

honako hauek izango dira: obren sustatzaileak eta enpresariak, 

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

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

halaber, erabileren edo ezarpenen titularrak, zuzendariak edo onuradunak 

diren pertsonak ere. 

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

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

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

jarri ahal izango dira: 

a) Isuna. 

b) Urbanizatzeko eta eraikitzeko jarduketak esleitzeko lehiaketan parte 

hartzeko ezgaitzea. 

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

d) Lortutako onura edo emaitza ekonomikoa konfiskatzea. 

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

izango dira: 

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

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

erantzukizuna larritzen edo arintzen daben kasuak xedatzen dauz. 

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

erantzukizuna salbuesteko edo zehapenak murrizteko kasuak xedatzen dauz: 

1.– Hirigintzako arau-hauste arin baten arduraduna erantzukizunetik 

erabat salbuetsi ahal izango da, baldin eta aldatutako errealitate 

fisikoa lehengoratzen badu, sortutako kalteak konpontzen baditu eta, 

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

zehapen-jarduketei eta legezkotasuna babesteko jarduketei ekin baino 

lehen egin beharko du. 

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

eraikin edo erabilerak baliatzerakoan izan bada, isunaren zenbatekoa % 

30 murriztuko da, baldintza hauek betetzen direnean:  

a) Isunaren zenbatekoaren gainerakoa hilabeteko  

epean ordaintzea, zehapena jakinarazten den egunetik zenbatzen hasita. 

b) Arau-hausleak idatziz adieraztea ados dagoela ezarritako 

zehapenarekin eta berariaz uko egitea inpugnazio-egintzak abiarazteari. 

Lehenengo idatz-zatian ezarritako epean egin beharko du hori. 

c) Arau-hauslea jarduketa zehatua legeztatzeko izapideak egiten hastea 

eta beharrezko obra eta jarduketak egiteko fidantza jartzea –lan horien 

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

epean egin beharko du hori. 

Bosgarrena: Espediente hau izapidetu da Administrazino Prozedura arautzen 

dauzan 39/2015 Legeko 64, 75. artikulu eta hurrengoetan eta EAEko Herri 
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Administrazinoen zigortzeko ahalmenari buruzko 2/1998 Legeko 1., 7., 9. eta 36. 

artikuluetan eta horreekaz bat datozan artikuluetan xedatzen danaren babespean 

eta agindutakoa betez. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: Lizentzia barik egindako obren ondorioz (garaje eta instalazino 

gunea estali, Udalak emandako lizentziaren baldintzen kontra eta 

eraikigarritasuna gainditu) administrazino erantzukizunik ete dagoan argitzeko 

M.C.U.L. andrearen aurka zehapen espedientea hastea. 

BIGARRENA: Ainara Etxebarria Agorria andrea izendatzea zehatze 

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

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

artikuluan xedatutakoa betez. 

HIRUGARRENA: Espedientea ebazteko eskumena daukana Alkatetzea dala 

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

Dekretuaren bidez, eskumena Tokiko Gobernu Batzarrari eskuordetu jakon. 

LAUGARRENA: Interesdunari 15 eguneko epea emotea gura dauzan agiri, 

alegazino eta informazinoak aurkeztu daizan, edo frogaldia zabaltzea eskatzeko 

edota erabiliko dauzan medioak zehaztuz frogak proposatzeko.  

BOSGARRENA: Interesdunari jakinarazotea ebazpen adierazoa emoteko 

gehienezko epea 6 hilekoa dala, zehapen espedientea hasteko erabagia hartu 

dan egunetik zenbatzen hasita. Halanda be, prozedurea interesdunari egotzi 

dakikeon arrazoiren bategaitik gelditzen bada ebazteko eta ebazpena 

jakinarazoteko, epearen zenbaketea be, gelditu egingo da. 

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

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

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

ebazpenak jarduketak artxibatzeko aginduko dau, eta 95. artikuluan xedatutako 

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

norbanakoen edo administrazinoaren akzinoen preskripzinoa ekarriko, ezta 

preskripzino-epearen zenbaketea geldituko be. 
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SEIGARRENA: Interesdunari erabagi honen barri emotea eta jakinarazotea 

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

jarri. 

ZAZPIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

8.- ETXEETAKO OLIOA BATZEKO ZERBITZUA KONTRATATZEA 2018. 

URTERAKO. 

Planteatutako gaia  

Etxeetako olioa batzeko zerbitzu kontratua esleitzea 2018. urterako. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Ingurumen Sailak etxeetako olioa batzeko zerbitzua kontratatzeko 

beharrizana ikusten dau eta RAFRINOR SL –B95187027- enpresearen 

eskaintzea be txertatu dau. 

Bigarrena: RAFRINOR SL –B95187027- enpreseak 6.695,00€ gehi %10eko 

BEZari jagokon aurrekontua aurkeztu dau. Hamaika (9+2) edukiontzi jarriko dira. 

(mod. Cervic Maxi 900 L) 

Iazko proposamenagaz alderatuta, aldaketa nagusi bat dago: 

a) Prezioa ia berdin mantendu da, 6.700€tik 6.695€ra + BEZ %10a. 

b) Aurton ere doaneko hobekuntza bat eskaini da zerbitzua hobetzeko. Kasu 

honetan, edukiontzi bi gehiago jartzea doan etxeko olioa batzeko. 

c) Iaz supermerkatu bitan jarritako edukiontzi txiki biak mantentzea erabaki 

da. 

Hirugarrena: Kontratuaren iraupena urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra, eta 

fakturazioa hilerokoa izango da. 

Laugarrena: 2017ko abenduaren 13an Ingurumen teknikariak txostena egin eban. 

Bosgarrena: 2018ko otsailaren 6an Ingurumen teknikariak erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/25 
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Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 19. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 

2. xedapen gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau 

espezifikoak aplikatuko dira. 

Laugarrena: Azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegileak onartu dauan 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 138.3 artikuluan 

xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau da, 

18.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu 

daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa 

da zuzeneko esleipena. 

Bosgarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 7.364,50€ko (BEZ barne) gastua baimentzea etxeetako olioa 

batzeko kontratua esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 00700-17000-

227.99-08 partidan zorduntzea. 

BIGARRENA: Zerbitzu hau RAFRINOR SL –B95187027- enpreseari esleitzea 

ondorengo ezaugarriekaz: 

Zerbitzua: Udalerrian etxeetako olioa batzeko zerbitzua, edukiontzi bidez. 

Kontratu epea: Urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra. 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. (1) hileroko fakturazioa 557,92€+BEZ%10 

Gastu osoa: 7.364,50€ BEZ %10a barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

HIRUGARRENA: Interesdunari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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9.- HILERRI, FAKTURA ERREGISTRO ETA EROSKETAK KUDEATZEKO 

APLIKAZINO INFORMATIKOEN URTEKO MANTENTZEA KONTRATATZEA. 

Planteatutako gaia  

Hilerri, faktura erregistro eta erosketak kudeatzeko aplikazino informatikoen 

urteko mantentzea kontratatzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Informatika Sailak eskaria egin dau windows sistemapeko hainbat 

aplikazioren mantentzea kontratatzeko eta ADOS INFORMATICA-ASESORES 

DE ORGANIZACION Y SISTEMAS DE INFORMATICA SLL –B95792784- 

enpresearen eskaintzea be txertatu dau. 

Bigarrena: ADOS INFORMATICA-ASESORES DE ORGANIZACION Y 

SISTEMAS DE INFORMATICA SLL –B95792784- hornitzaileari eskatu jako 

aurrekontua eta 05A-2018-037 zenbakiduna aurkeztu dau: 

Gestión de compras y almacenes (A2COMP)…………………..1.769,25€ 

Gestión de cementerios (A2CEM)…………………………………1.213,20€ 

Registro y conformación de facturas (A2REGFAC)…………….1.769,25€ 

Guztira: 4.751,70€ gehi %21eko BEZri jagokozan 997,86€. Danetara: 5.749,56€ 

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura burutzeko gaitasuna eta beharrezko 

prestakuntza profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabost hilabeteetan beste kontratu txiki bat egin dira 

hornitzaile honegaz eta xede beragaz baina espedientean ageri den moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga 

(11.436,56€ BEZ barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

Laugarrena: 2018ko otsailaren 5ean Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/66 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 
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Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 19. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 

2. xedapen gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau 

espezifikoak aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegileak onartu dauan 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 138.3 artikuluan 

xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau da, 

18.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu 

daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa 

da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€ rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 5.749,56 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 01300-92050-2279943 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Erosketa hau ADOS INFORMATICA-ASESORES DE 

ORGANIZACION Y SISTEMAS DE INFORMATICA SLL –B95792784- enpreseari 

esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: Hilerri, faktura erregistro eta erosketak kudeatzeko aplikazino 
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informatikoen urteko mantentzea kontratatzea. 

Entrega epea: Urtebete, urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra. 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: 5.749,56€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

Espediente zk.: 2018-27; 44-INF/18 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Informatika Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

10.- VMWARE URTEKO MANTENIMENDUA ETA NORTON ANTIVIRUSAREN 

150 LIZENTZIA KONTRATATZEA. 

Planteatutako gaia  

VMWARE urteko mantenimendua eta Norton Antivirusaren 150 lizentzia 

kontratatzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Antolakuntza Sailak eskaria bideratu dau VMWARE urteko 

mantenimendua eta Norton antivirusaren 150 lizentzia kontratatzeko eta CISTEC 

TECHNOLOGY SL –B71132047- enpresearen eskaintzea be txertatu dau. 

Enpresa honeri informazinoa eskatuta, Udalagaz ondorengoak daukazala adierazi 

deusku: 

El estado de sus contratos de sw, adquiridos a través de Cistec, hoy 

es:…en negrita lo que vence en Febrero 2018. 

 Ren.Cto.427918707-Vmware Essential Plus-hasta 22-02-18-

Ayto.Bermeo 

2 X Veeam Essentials Ent. Plus (VMware)-PUBLICO(4 CPU)-HASTA 23-

02-2020 

Cert.16048643 de 150x SYMC ENDPOINT PROTECTION SBE 2013 PER 

USER-GOB-HASTA 23-02-18-AYTO.BERMEO 
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Cert. 11 x Meraki MR18 AP-Customer ID 0906-6615 order 4S1569381 key 

Z2E9-KHN8-AKA8-hasta el 15-06-2020-Ayto.Bermeo 

Cert.2 x Meraki MR18 AP- Customer ID 0906-6615 Order 4S2188252 key 

Z265-RD2K-5EG4-hasta 29-05-21-AYTO.BERMEO 

MERAKI GLOBAL??? 

 ------------------------------ 

AMP.GRT 2x Servidor IBM x3650 M4 7915 E7G(P/N: 7915E7G S/N: 

06DNPXA 06DNPZB- hasta 10/01/2019)-AYTO-BERMEO 

1X Storwize V3700 SFF Dual Controler(P/N: 6099S2C S/N: 7868597- 

hasta: 11/03/2018) 

1X Servidor NAS QNAP TVS-871U-RP-PT-4G-RACK- 2U(S/N: 

Q14CI05869- hasta 16/02/2017)NO RENOVABLE 

Bigarrena: CISTEC TECHNOLOGY SL –B71132047- hornitzaileari eskatu jako 

2018an barritu beharrekoen aurrekontua eta  PR20180098 zenbakidun 

aurrekontua aurkeztu dau: 

Soporte anual, Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit for 1 year- VS6-

ESP-KIT-G-SSS-C…………………………………………………………..….739,91€ 

Renovacion anual Antivirus SYMC ENDPOINT PROTECTION Small Business Edition, Renewal 

Hybrid Subscription License with Support, ACD-GOV 100-249 devices 1YR. Actualizaciones y 

soporte incluído y válido durante 1 año, renovable. P/N: R-SW-TIER-3-PRC-CAT-

SM………………………………………………………………………………..…...2.119,50€ 

Gehi %21eko BEZri jagokozan 600,48€. Danetara: 3.459,89€ 

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura egiteko gaitasuna eta beharrezko 

prestakuntza profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabost hilabeteetan beste kontratu txiki batzuk egin dira 

hornitzaile honegaz eta xede beragaz baina espedientean ageri den moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga (6.919,78€ 

BEZ barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

Laugarrena: 2018ko otsailaren 5ean Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin eban. 
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Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/62 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 19. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 

2. xedapen gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau 

espezifikoak aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegileak onartu dauan 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 138.3 artikuluan 

xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau da, 

18.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu 

daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa 

da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€ rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 3.459,89 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 01300-92050-227.99.43 partidan 

zorduntzea. 
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BIGARRENA: Zerbitzu hau CISTEC TECHNOLOGY SL –B71132047- enpreseari 

esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: Soporte anual, Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Essentials 

Plus Kit for 1 year- VS6-ESP-KIT-G-SSS-C 

Renovacion anual Antivirus SYMC ENDPOINT PROTECTION Small Business 

Edition, Renewal Hybrid Subscription License with Support, ACD-GOV 100-249 

devices 1YR. Actualizaciones y soporte incluído y válido durante 1 año, 

renovable. P/N: R-SW-TIER-3-PRC-CAT-SM 

PR20180098 zenbakidun aurrekontua. 

Entrega epea: Urtebete. 2018-02-23tik 2019-02-22ra. 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: 3.459,89€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Antolakuntza Sailari erabagi hau 

jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

11.- UDALTZAINGOAREN TELEFONO DEIEN GRABAZINO SISTEMEAREN 

URTEKO MANTENTZE ZERBITZUA KONTRATATZEA. 

Planteatutako gaia  

Udaltzaingoaren telefono deien grabazino sistemearen urteko mantentze 

zerbitzua kontratatzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Udaltzaingoak telefono deien grabazino sistemaren urteko 

mantentze zerbitzua kontratatzeko eskaria bideratu dau eta KEYTRON 

ELECTRONICA SA –A48152581- enpresearen eskaintzea be txertatu dau. 

Bigarrena: KEYTRON ELECTRONICA SAk –A48152581- urtarrilaren 4ko data 

daukan aurrekontua aurkeztu dau: 
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Mantenimiento del grabador Racal Mirra, cobertura en mano de obra y 

desplazamiento.  

Prezioa grabagailu bakotxeko: 1.657,03€ gehi %21eko BEZri jagokozan 347,97€. 

Danetara 2.005,00€. 

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura burutzeko gaitasuna eta beharrezko 

prestakuntza profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabost hilabeteetan beste kontratu txiki batzuk egin dira 

hornitzaile honegaz eta xede beragaz baina espedientean ageri den moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga (3.986,25€ 

BEZ barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

Laugarrena: 2018ko urtarrilaren 31n Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin dau. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/60 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 19. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 

2. xedapen gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau 

espezifikoak aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegileak onartu dauan 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 138.3 artikuluan 

xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau da, 

18.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu 

daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa 

da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 
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idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€ rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 2.005,00 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 00200-13200-221.11.05 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Zerbitzu hau KEYTRON ELECTRONICA SA –A48152581- 

enpreseari esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: Racal Mirra grabagailuaren urteko mantenimendua, eskulana eta bidaiak. 

Entrega epea: urtebete, urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra. 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: 2.005,00€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Udaltzaingoari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

12.- POSTA ZERBITZARIAREN 2018KO MANTENIMENDUA 

KONTRATATZEA.  

Planteatutako gaia  

Posta zerbitzariaren 2018ko mantenimendua. 160u Kerio lizentziak. 
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Aurrekariak 

Lehenengoa: Antolakuntza Sailak eskaria egin dau posta zerbitzariaren urteko 

mantentzeari jagokozan 160unitate Kerio lizentzia kontratatzeko eta MKV 

MEDIALAB SL –B95625026- enpresearen eskaintzea be txertatu dau. 

Bigarrena: MKV MEDIALAB SL –B95625026- hornitzaileari eskatu jako 

aurrekontua, O920182368 zenbakiduna: 

Upgrade to kerio connect gov, kerio antivirus, ActiveSync 160users + 1 year software 

manteinance (s/n: 10512-AD59V-3AHK3 ) –vto. Actual: 12.05.2018. 

Prezioa: 1.941,264€+BEZ%21ari jagokozan 407,67€. Danetara: 2.348,93€ 

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura  gaitasuna eta beharrezko prestakuntza 

profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabost hilabeteetan beste kontratu txiki batzuk egin dira 

hornitzaile honegaz eta xede beragaz baina espedientean ageri den moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga (4.697,86€ 

BEZ barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

Laugarrena: 2018ko urtarrilaren 31n Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin dau. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/58 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 19. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 

2. xedapen gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau 

espezifikoak aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegileak onartu dauan 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 138.3 artikuluan 

xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau da, 
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18.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu 

daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa 

da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€ rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, honakoa ERABAGI DAU: 

LEHENENGOA: 2.348,93 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 01300-92050-227.99-43 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Erosketa hau MKV MEDIALAB SL –B95625026- enpreseari 

esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Kontratu Xedea: Posta Zerbitzariaren ehun eta hirurogei (160) lizentzia eta 

mantenimendua. 

Kontratu epea: 2018 maiatzaren 13tik 2019 maiatzaren 12ra. 

Ordaintzeko epea: ohikoa. 

Gastu osoa: 2.348,93€ BEZ %21 barne. 

Garraio kosturik: EZ 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Antolakuntza Sailari erabagi hau 

jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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13.- KALE GARBIKETA ZERBITZURAKO URTEKO SASTAR POLTSAK 

EROSTEA. 

Planteatutako gaia  

Kale garbiketa zerbitzurako urteko sastar poltsak erostea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Zerbitzu Sailak kale garbiketa zerbitzurako sastar poltsak erosteko 

eskatu dau. Azken urteetako erosketen arabera, urteko kontsumoa batezbestekoa 

12.600 unitate dira. 

Bigarrena: PLASTICOS LEUNAM –B48630354- hornitzaileari eskatu jako 

aurrekontua: 

Bolsas BD BO 63x100 G-400…216€/millar +BEZ%21. 

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura egiteko gaitasuna eta beharrezko 

prestakuntza profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabost hilabeteetan beste kontratu txiki batzuk egin dira 

hornitzaile honegaz eta xede beragaz, baina espedientean ageri den moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga (7.552,74€ 

BEZ barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

Laugarrena: 2018ko urtarrilaren 30ean Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin dau. 

Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2018/27 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 19. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 

2. xedapen gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontrataziorako Arau 

espezifikoak aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 
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Bosgarrena: Azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegileak onartu dauan 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 138.3 artikuluan 

xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau da, 

18.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu 

daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa 

da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€ rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 3.230,41 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 00600-16300-227.99.16 partidan 

zorduntzea. 

BIGARRENA: Erosketa hau PLASTICOS LEUNAM –B48630354- enpreseari 

esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea:12.600 sastar poltsa BD BO 63x100 G-400 

Entrega epea: hilabete 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: 3.230,41BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Zerbitzu Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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14.- IRUDI KORPORATIBODUN PAPELERIA HORNITZEA. 

Planteatutako gaia  

Irudi korporatibodun papeleria hornitzea. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Erosketa Sailak udal biltegirako, irudi korporatibodun papeleria 

erosteko eskatu dau eta GRAFICAS GAUBECA – B95296851-enpresearen 

eskaintzea be txertatu dau. 

Bigarrena: GRAFICAS GAUBECA – B95296851- hornitzaileari eskatu jako 

aurrekontua. Erantsitako prezio taula aurkeztu dau 

GRAFICAS GAUBECA SL ESKAINTZA KUADROA. IRUDI KORPORATIBODUN PAPELERIA 
 

ARTIKULUAK GITXIENEKOAK 2018rako PREZIO ESKAINTZA (4 HAMARTAR GEHIENEZ) 
 

A4 ORRIAK 500 ORRIKO TAKOA 8,00 

BISITA TXARTELAK 100 ALE 15,80 

GUTUNAZALAK LEHIATILA+correoseko selloa 500 ALEKO KUTXA 19,30 

GUTUNAZAL ZURI HANDIAK 250 ALEKO KUTXA 32,35 

GUTUNAZAL ZURI ERTAINAK 250 ALEKO KUTXA 24,33 

GUTUNAZAL ZURI TXIKIAK 500 ALEKO KUTXA 19,85 

ESPEDIENTEETAKO KARPETA ZURIAK 100 ALEKO TAKOA 13,96 

ESPEDIENTEETAKO KARPETA BERDEAK 100 ALEKO TAKOA 17,70 

KARPETA PRESTIGIO 100 ALEKO TAKOA 70,79 

  

%21eko BEZ BARIK 

 

Hirugarrena: Hornidura hau bideratzeko beharrizana dagoala ikusi da eta 

proposatutako hornitzaileak hornidura egiteko gaitasuna eta beharrezko 

prestakuntza profesionala daukala egiaztatu da. 

Bestalde, aurreko hamabost hilabeteetan beste kontratu txiki bat egin da 

hornitzaile honegaz eta xede beragaz, baina espedientean ageri dan moduan, 

gastuen batuketeak ez dau gainditzen kontratu txikiaren kopuru-muga (4.220€ 

BEZ barne). Guzti honengaitik, kontratu txikia egin daiteke. 

Laugarrena: 2018ko urtarrilaren 30ean Erosketa Saileko administrariak txostena 

egin dau. 
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Argudioak 

Lehenengoa: Kontsignazino nahikoa dago gastu honetarako. RC2017/596 

Bigarrena: Kontratu administratibo baten aurrean gagoz, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 19. artikuluaren arabera. 

Hirugarrena: Sektore Publikoko Kontratuei buruzko Legearen Testu Bateratuaren 

2. xedapen gehigarriaren araberako Toki Entitateetako Kontratazinorako Arau 

espezifikoak aplikatuko dira. 

Laugarrena: TGB 2014-02-10/19. erabagiak onartutako kontratu txikietarako 

prozedurea bete da. 

Bosgarrena: Azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretu Legegileak onartu dauan 

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateratuaren 138.3 artikuluan 

xedatuta dago hornidura eta zerbitzuetako kontratu txikien mugak, hau da, 

18.000,00 €-rainokoak BEZ BARIK, zuzeneko esleipen bidez gauzatu 

daitekezala. Xedapen hori eta gastu honen zenbatekoa kontuan izanda, legezkoa 

da zuzeneko esleipena. 

Seigarrena: Esleipendunari jakinarazotea udalagaz izango dauzan ahozko eta 

idatzizko hartu-emonak euskeraz izango dirala eta fakturarik edo bestelako 

idazkirik aurkeztu behar dauenean euskeraz aurkeztu beharko dauzala. 

Zazpigarrena: 2016ko urtarrilaren 25eko 43 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez, 

Tokiko Gobernu Batzarraren eta Ekonomiako Zinegotzi Delegatuaren artean 

honela banandu dira eskumenak gastuen faseak onartzeko: 

Tokiko Gobernu Batzarrak: AD faseak. 

Zinegotzi Delegatuek: AD faseak (600,00€ rainoko gastuetan). 

Kontu Batzordeko Zinegotzi Delegatua: OP faseak (edozein kopurutan). 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: 2.100,00 euroko gastua baimentzea hornidura kontratua 

esleitzeko eta, indarreango udal aurrekontuaren 00300-93110-220.01.00 partidan 

zorduntzea. 
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BIGARRENA: Erosketa hau GRAFICAS GAUBECA – B95296851- enpreseari 

esleitzea ondorengo ezaugarriekaz: 

Xedea: Bermeoko Udaleko irudi korporatibodun papeleria, prezio taularen 

araberakoa. 

Entrega epea: urtebete. Urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra arte. 

Ordaintzeko epea: Ohikoa. 

Gastu osoa: 2.100,00€ BEZ barne. 

Garraio kosturik: Ez. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta Erosketa Sailari erabagi hau jakinarazotea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

15.- EUSKARALDIA, 11 EGUN EUSKARAZ EGITASMOA DINAMIZATZEKO 

ZERBITZUA ESLEITZEA. 

Premia dela eta, 147. zenbakidun Alkatetza Dekretuz onartu delaren berri eman 

da.  

 

16.- UDAL AZOKAKO 21-22 POSTU FINKOAK JAIEGUNETAN ZABALTZEKO 

BAIMEN ESKARIA ERANTZUTEA. 

Xedea 

Udal Azokako 21-22 postu finkoak. Jaiegunetan zabaltzeko baimena. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2017ko abenduaren 19an, 14271 sarrera zenbakiagaz, Udal 

Azokako 21 eta 22. postu finkoen esleipendunak domeka eta jaiegunetan 

zabaltzeko baimen eskaerea aurkeztu dau. 

Bigarrena: 2018ko otsailaren 5ean Zerbitzu batzordeak erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Bakarra: Udal Azokako 21 eta 22. postu finkoak azokako kanpoaldean dagoz eta, 
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okindegia danez, Udal Azokako ordutegirako salbuespenen barruan dagoz. 

Erabagia  

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

LEHENENGOA: F.J.M.S jaunak, 79.077.339-G NAN zenbakidunak, Udal 

Azokako 21. eta 22. postu finkoak jai egunetan zabaltzeko egindako eskaerea 

onartzea. 

BIGARRENA: Udal Azokako ordutegia bete beharko dau eta saltokiak ordutegiz 

kanpo itxita egon beharko dira. 

HIRUGARRENA: Interesdunari eta azokako arduradunari erabagi hau 

jakinaraztea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 

 

17.- UDAL AZOKAKO LAN EGUTEGIA ONARTZEA. 

Xedea 

Azokako lan egutegia. 

Aurrekariak 

Lehenengoa: Bermeoko Udal azokearentzat barruko udal araudiak bere 4. 

artikuluan honako hau ezartzen dau Udal Azokako ordutegiari buruz: 

Salmenta ordutegia Azokan, opor erregimena, etab. Alkateak finkatuko 

dauz Bermeoko Udal Azokako Saltzaile Alkarteak esandakoa entzun eta 

gero. 

Bigarrena: 2018ko otsailaren 5ean Zerbitzu batzordeak erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Zerbitzu Sailetik Udal Azokako 2018. urterako honako jai egunen 

proposamena egiten da: 

- Urtarrilaren 1a, Urtebarri eguna. (Astelehena) 

- Urtarrilaren 6a, Errege eguna. (Zapatua) 
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- Martxoaren 29a, Eguena Santua. (Eguena) 

- Martxoaren 30a, Bariku Santua. (Barikua) 

- Apirilaren 2a, Pazko astelehena. (Astelehena) 

- Maiatzaren 1a, Langileen eguna. (Martitzena) 

- Uztailaren 31, Loiolako Inazio Deuna (Martitzena) 

- Abuztuaren 15a, Andra Mari eguna. (Eguaztena) 

- Irailaren 10a, herriko jaia (Astelehena) 

- Urriaren 12a, Espainiako jai nazionala. (Barikua)  

- Azaroaren 1a, Domu Santu eguna. (Eguena) 

- Abenduaren 6a, Konstituzio eguna. (Eguena) 

- Abenduaren 8a, Ama Birjina Sortzez Garbiaren eguna. (Zapatua) 

- Abenduaren 25a, Eguberri eguna. (Martitzena) 

Bigarrena: Ordutegiari jagokonez honako hau proposatzen da: 

Jarduera komertziala 

8:30 - 19:00 

Zama- lanak 

7:30 – 8:30 // 19:00 – 20:00 

Ordutegi honetatik kanpo, baimen barik, inor ezin izango da azokan egon. 

Hirugarrena: Salmenta jeneroaren berezitasunak kontuan hartuta kanpoaldean 

dagozan postuek jai egunetan zabaltzeko aukerea eukiko dabe, beti be ezarritako 

ordutegia beteta eta azokea zabaldu barik. 

Horretarako jagokon baimena eskatzea beharrezkoa izango da. 

Laugarrena: 2018 urtarrilaren 26an, Zerbitzu Sailak 2018. urterako proposatu 

dauan lan egutegia Bermeoko Udal Azokako saltzaileen alkarteari (BERAZEL) 

emon jako eta ez dabe inolako aldaketa eskaerarik aurkeztu. 

Erabagia  

Tokiko Gobernu Batzar honek, aho batez, honakoa ERABAGI DAU: 
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LEHENENGOA: Udal Azokako 2018. urterako honako jai egunak onartzea: 

- Urtarrilaren 1a, Urtebarri eguna. (Astelehena) 

- Urtarrilaren 6a, Errege eguna. (Zapatua) 

- Martxoaren 29a, Eguena Santua. (Eguena) 

- Martxoaren 30a, Bariku Santua. (Barikua) 

- Apirilaren 2a, Pazko astelehena. (Astelehena) 

- Maiatzaren 1a, Langileen eguna. (Martitzena) 

- Uztailaren 31, Loiolako Inazio Deuna (Martitzena) 

- Abuztuaren 15a, Andra Mari eguna. (Eguaztena) 

- Irailaren 10a, herriko jaia (Astelehena) 

- Urriaren 12a, Espainiako jai nazionala. (Barikua)  

- Azaroaren 1a, Domu Santu eguna. (Eguena) 

- Abenduaren 6a, Konstituzio eguna. (Eguena) 

- Abenduaren 8a, Ama Birjina Sortzez Garbiaren eguna. (Zapatua) 

- Abenduaren 25a, Eguberri eguna. (Martitzena) 

BIGARRENA: Udal Azokako 2018. urterako honako ordutegia onartzea: 

Jarduera komertziala 

8:30 - 19:00 

Zama- lanak 

7:30 – 8:30 // 19:00 – 20:00 

 

HIRUGARRENA: BERAZEL alkarteari eta azokako arduradunari erabagi hau 

jakinaraztea. 

LAUGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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18.- GUNE PUBLIKOETAKO EKINTZAK BAIMENTZEKO PROZEDURA ETA 

INPRIMAKIEN MOLDAKETA ONARTZEA. 

Xedea 

Gune publikoetako ekintzak baimentzeko prozedura eta inprimakien moldaketa. 

Aurrekariak  

Lehenengoa: Gune publikoetan ekintzak antolatzeko, berme guztiekin egiteko, eta 

udalean parte hartu behar duten sailek modu koordinatuan lan egiteko, prozesu 

lan talde bat sortu zen, prozesu bat onartu zen eta dagozkion inprimakiak 

normalizatu ziren. 

Bigarrena: Prozesu honekin erlazionatuta hiru ordenantza fiskal ditu aplikagarri 

Udalak: 

1.- Jabari publikoan ekintzak egiteko ematen diren baimenak xedatzeko, 

Bermeoko Udalak  Urigintza eta Ingurumeko zerbitzuen tasa arautzen duen 

ordenantza fiskala dauka. 

2.- Jabari publikoan ekintzak egiteko ematen diren baimenen ondorioz, 

jabari publikoaren erabilera, aprobetxamendua, okupazioa egotekotan 

Bermeoko Udalak Herri erabilerako lurretan postu, barraka, salmenta-

postu, ikuskizun edo atrakzioak ipintzeagatik, kaleko industria ibiltariengatik 

eta zinema errodajeak egiteagatik ordaindu beharreko tasea arautzen 

dauen ordenantza fiskala dauka aplikagarri. 

3.- Ekintzak egiteko udalak baliabide materialak utzi ditzake eta horiengatik 

prezio publikoak zein fidantza eskatu. Bermeoko Udalak Udal baliabideak 

uztearen prezio publikoak eta fidantzak arautzen dauen ordenantza dauka.. 

Hirugarrena: Hiru ordenantza hauetan honakoa jasotzen zen: 

1.- Urigintza eta ingurumeko zerbitzuen tasa arautzen duen ordenantza 

fiskala: 

6. artikulua. SALBUESPENAK ETA HOBARIAK 

1- Kultura eta gizarte herriko elkarteak edo taldeak 

eskatutako herri jabariaren okupazinoei jagokezan lizentziak 

tasa ordaintzea salbuetsita eukiko dabe. 
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2- Herrikoak ez diran elkarteek kulturaren mesederako edota 

gizarte laguntzarako eskatzen dabezan herri jabariaren 

okupazinoei jakokezan lizentziak tasa ordaintzeko salbuetsita 

egon daitekez edo hobariren bat aplikatu ahal izango jake, 

beti be, udal organo erabakitzaileak lizentzia emotean 

salbuespena edo hobaria be onartzen badau 

2.- Jabari publikoaren okupazioa: Herri erabilerako lurretan postu, barraka, 

salmenta-postu, ikuskizun edo atrakzinoak ipinteagaitik, kaleko industria 

ibiltariengaitik eta zinema errodajeak egiteagaitik ordaindu beharreko tasea arautzen 

dauen ordenantza fiskalean ez zegoen aurreikusita salbuespenik ez hobaririk. 

Beraz kasu guztietan dagokion okupazioa metroen eta gunearen arabera 

ordaindu beharra zegoen. 

3.- Baliabide materialak: Udal baliabideak iztearen prezio publikoak eta 

fidantzak arautzen dauen ordenantzan: 

8. artikulua  

Eskatzailea nor dan kontuan izan barik, ekintzea bera 

irabazi asmo bakoa danean prezio publikoa ordaintzea 

salbuetsita egongo da. 

Laugarrena: Ordenantza guzti honeek aztertuta, prozesu lan taldeak azterketa 

egin zuen eta 2016ko urtarrilaren 12an udal ordezkariei egoeraren berri  eman 

zitzaien ATB batzordean. 

Bosgarrena: 2016ko urtarrilaren 21ean, prozesu lan taldea Errentako 

teknikariarekin batera bildu eta batzorde informatiboan hitz egindakoaz jabetu 

ostean, kasuz kasu zergak, prezio publikoak eta fidantzak aztertu ziran, 

proposamen bat egiteko. 

Seigarrena: 2016ko otsailaren 29an, Errentako teknikariak lan taldean 

adostutakoa jasotzen zuen erabagi proposamena egin zuen. 

Zazpigarrena: 2016ko apirilaren 19an, ez ohiko Kontu batzordeak, aurreko 

erabagi proposamenean jasotakoa barik, bere diktamena eman zuen. 

Zortzigarrena: 2016ko ekainaren 21ean, lan taldea bildu eta desadostasunarekin, 

Kontu batzordearen diktamenaz jakitun gelditu zen. 

Bederatzigarrena: 2017ko maiatzaren 9an, ez-ohiko Kontu batzordean, gune 
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publikoetako ekintzei buruz Attest enpreseak egindako dokumentua aurkeztu zan. 

Gaia mahai gainean gelditu zen. 

Hamargarrena: 2017ko ekainaren 28an Kontu batzorde berezian diktaminatu 

ostean, 2017ko uztailaren 20an Udaleko Osoko Bilkurak gehiengo osoz, honako 

erabagia hartu zuen: 

Aurrean aitatutako ordenantza fiskal guztietan modu honetakoa 

erispide bakarra sartzea: 

 “ SALBUESPENAK ETA HOBARIAK: 

1.- Kultura eta gizarte arloko herriko elkarte edo herriko 

asoziazio taldeek eskatutako herri jabariaren okupazinoei 

jagokezan lizentzia tasak, urigintza eta ingurumeneko 

zerbitzu tasak eta udal baliabideak iztearen prezio 

publikoak ordaintzetik salbuetsita egongo dira. 

2.- Beste kasu guztietan, udal organo erabagitzaileak 

lizentzia emotean, eta beti be, aurretiazko txosten 

teknikoagaz, ahal izango du erabaki hobariren bat aplikatu 

gehienezko %100 tributu edo prezio publikoaren kuotan, 

kulturaren mesederako, gizarte laguntzarako edo herriaren 

onerako antolatutako ekimen baten, interes orokorrekoa 

izanez gero” 

Udal baliabideak izatearen prezio publikoaren araudia. 

Zortzigarren (8) artikulua aldatzea: 

Zera dinoen lekuan: “Art.8.- Eskatzaileak nor dan kontutan 

izan barik, ekintza bera irabazi asmo bako danean, prezio 

publikoa ordaintzea salbuetsita egongo da.” 

Zera esan behar dau: “Art.8.- Eskatzailea nor dan kontuan 

izan barik, ekintza bera interes orokorrekoa danean, prezio 

publikoa ordaintzeaz salbuetsita egongo da.” 

Udal baliabideak iztearen prezio publikoaren araudia. 

Hamahirugarren (13) artikulua sartzea: 

 13. artikulua 

 1.-Fidantza jartzeaz salbuetsita egongo dira: 
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a) Herriko irabazi asmo bako elkarteek edo taldeek antolatzen 

dabezan ekimenak. 

b) Gizarte, kultura edo kirol laguntzarako helburuagaz 

antolatzen diran ekimenak. 

2.- Fidantza jartzeaz salbuetsitako horreei itzitako udal 

baliabideak entregatzean Zerbitzu Sailak egingo dauan 

egiaztapenaren txostenean jasoten bada itzitako baliabideen 

kopurua edota egoera ez dala hasieran itzitakoena, horreei 

jagoken prezio publikoa kitatuko jako eta  eskatzaileak 

diru-bilketa prozeduraren arabera ordaindu beharko dau. 

Eskatzailearen alde udalak ordaintzeko zenbatekoren bat 

eduki ezkero, konpentsazinoa egingo da.” 

Hamaikagarrena: 2017ko azaroaren 11n, lan taldea bildu zen prozesua moldatu 

eta dagozkion inprimakiak eguneratzeko. 

Hamabigarrena: 2018ko otsailaren 5ean ATB Saileko teknikariak txostena egin 

eban. 

Hamahirugarrena: 2018ko otsailaren 7an ATB batzordeak erabagi proposamena 

egin eban. 

Argudioak 

Lehenengoa: Osoko Bilkuran (2017/04 2017-07-20)  hartutako erabagien arabera 

beharrezkoa da prozesua eta ikututako inprimaki guztiak eguneratzea. 

Bigarrena: 2017. urteko eskariak aztertu dira eta beharrizan berriak antzeman 

dira. Prozesuaren azterketaren baitan, Euskerako teknikariak eta Turismoko 

teknikariak ere koordinazio lana egitearen komenigarritasuna ikusi da eta azken 

honek behar dituen inprimaki zehatzak ere prozesuan barneratu dira. 

Erabagia 

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

LEHENENGOA: Gune publikoetako ekintzak baimentzeko prozeduraren 

moldaketa onestea eta ikututako agiriak onartzea. Erantsita: PR 10.22 /02.17, IN-

138, IN-153 eta IN- 227. 

BIGARRENA: Hurrengo Osoko Bilkuran erabagi honen barri emotea. 
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19.- ALKATETZEAREN DEKRETUAK. 

Alkatetzearen dekretuen barri emon da, Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra 

jakitun geratu daiten. 

 

20.- ESKARI ETA ITAUNAK. 

 
Ez daude. 
 
 
 

Eta aztertzeko gai gehiago barik, lehendakariak amaitutzat emon dau 

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

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

dodanak, horren fede emoten dot, lehendakariaren oneretxiagaz. 

 

Oniritxia 

Alkatea, Idazkaria, 

 

 

Idurre Bideguren Gabantxo Jurdana Uriarte Lejarraga 

 

 

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

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

OBRA HANDIETAN BETE BEHARREKO BALDINTZA OROKORRAK 
 

Obra lizentzia emoten dauen erabagian agertzen diran baldintzakaz batera, beste baldintza 
honeek be, bete beharko dira: 
 
1.- Dagokion arkitektoak idatzi eta jagokon alkargoak behar dan moduan oneretxia emonda 
aurkeztuko da proiektu teknikoa, eta, bai honi eta bai emoten dan lizentziari be zehatz lotuta 
egingo dira obrak. 
 
2.- Berau kokaturik dagoan kaleko lerrokadura ofizialetara egokituko da eraikuntzea. Udal 
arkitektoak azalduko dau horreek lerrokadurak zeintzuk diran. 
 
3.- Obra lizentziaren kopia kanpotik ikusteko moduko leku baten egon beharko da lanak egiten 
diren bitartean, esaterako kolarreko kristalean, atarian, auzoko iragarki taulan… 
 
4.- Lizentzia eskatu eta lortu ostean, eskatzailea honako honeetara egongo da behartuta: 
 

a) Urigintza arloko arauak eta ezarritako baldintzak oso-osorik betetera. Honeen baldintzen 
artean, funtsezkoa izango da, aplikagarria dan kasuetan, jarritako ildo ofizialetara zehatz 
atxikitzea obrea. 

 
b) Ordenantza fiskalek ezarten dabezan zergak ordaintzera. Eskaria egiten dan momentutik 

onartzen da betebehar hori. 
 

c) Lizentzia dala-eta, sortzen diran gastu guztiak ordaintzera, bardin, bide publikoan, harri-
zoletan, pasealekuetan, espaloietan, urbideetan, faroletan eta abarrean be; orokorrean, 
jabari publikoko objektu narriagarrietan sortu leikezan kalteak ordaintzera. 

 
d) Bai obrea burutzen dagoan bitartean, bai honen amaieran be, udal zerbitzuei ikuskapena 

egiteko aukerea emotera. Ezarritako baldintzak bete dirala frogatuko dabe honeek 
ikuskapenak. 

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

 
f) Indarrean dagoan legediak esijitutako ganerako betebeharrak betetera. 

 
g) Ur kontagailua ipini beharko da, obrea burutzen dan bitartean kontsumitzen dan ura 

neurtzeko. Zuinketa Aktea izenpetu aurretik jarri beharko da kontagailu hori, Ur 
Hornidurea eta Ur Zerbitzuaren Kudeaketarako Erregelamenduaren 78. artikuluak 
xedatutakoa betez. Kontagailua ipinteko beharrezkoa dan eskaria egin beharko da 
udaletxe honetan, erregelamendu horren 5. artikuluak xedatzen dauenaren arabera. 

 
h) Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 2016ko uztailaren 19an argitaratu zan Bermeoko Udaleko 

Zaratei eta dardarei buruzko Udal Ordenantzea beteko da. 
 

i) Hormigoi kamioiak ezin izango dira garbitu obran bertan, kamioiak garbitzean sortzen dan 
zementuzko karesnedun ura kainu-zuloetara joaten dalako eta kainu-zuloak itxi egiten 
diralako. 

 
j) Udalak obrea hartu orduko Udal Zerbitzuek kainu-zuloak ikuskatu egingo dabez, eta itxita 

egon ezkero, esleipendunak garbitu egin beharko dauz, beti be udalak obrea hartu baino 
lehenago. 

 
k) Zuinketa aktan kalearen egoerea zehaztuko da (galtzada-harriak eta espaloia), 

beharrezkoa bada, bizigarritasuna emon baino lehen konpondu ahal izateko. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diranean. 
Epeak amaitu aurretik, arrazoitutako geldiarazpena edo berandutzea jakinarazo ezkero udalari, 
edo ezinbestekoagaitik izan dala frogatu ezkero, ez da kontuan hartuko epemugarik.  
 
13.- Jabego eskubidea kenduta eta hirugarren pertsonen eskubideak gordeta emon dala baimena 
ulertuko da, eta onuradunak ezin izango dau erabili bere jardunean izandako erantzukizun zibila 
edo penala baztertzeko zein gitxitzeko. 
 
14.- Lizentzia honetan aurreikusten ez dan guztirako, herriko arau subsidiarioek eta urigintzako 
ordenantzek xedatutakora egongo gara. 
 
15.- Euskerearen Normalizazinorako Udal Ordenantzeak dinoana bete beharko da, era honetara: 
Obrearen seinaleak eta moeta guztietako oharrak, segurtasun arauen panelak… euskeraz idatzita 
egongo dira. Euskeraz eta gaztelaniaz idatzi ezkero, euskerazko testua bi aldiz handiagoa izango 
da. 
 
Obrea egingo daben enpresek obran publizidaderik egitekotan, euskeraz egingo dabe; euskeraz 
eta gaztelaniaz egitekotan, lehentasun osoa emongo jako euskereari. 
 
16.- Beste baldintza batzuk: 
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 Eraikinaren barruan ipiniko da putzu septikoa eta 3.3. erregistro-tapea eukiko dau. 
Erkidegoaren jabetzako tokietan (kolarrean edo atarian, garajean, arrapalan eta abarrean) 
jarriko da eta debekatuta dago loian ipintea.  

 

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

 

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

 

 NBE-CPI-81 legeak ezarritakoa betez, kolar edo ataria, loia eta beste establezimendu 
enparaduetako ateak kanporantz ireki beharko dira, kanpoko espazio publikoaren gunean 
sartu barik. 

 

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

 

 Indarrean dagoan planeamenduko 3.6.4 puntua betez, babesteko hesi bat jarriko da 
obran, gitxienez metro 2ko altuerea eukiko dauena. Euki leiken edo leikezan atea edo 
ateak barrurantz zabalduko dira eta lanorduetatik kanpo itxita egongo dira.  

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

 

 1/1998 legegintzako errege-dekretuak ezarritakoaren arabera, telekomunikazinoetako 
azpiegitura komunentzat proiektu berezia agertu behar da obrak burutzeko proiektuan. 

 

 Gas kontagailua eraikinaren barru aldean ipiniko da. Kanpora aireatuko da eta sarbideko 
atea barru aldetik eukiko dau. Gas instalazinoa udaleko araudiari egokituko jako, sarbidea 
kolarretik edo ataritik eukiko dau eta banaketea, bertikala izango da, eskegitokietako 
barruko aldetik jarria; ezin izango da ikusi fatxadatik. 
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 1991ko apirilaren 22ko erabagia, industria eta meategiak administratzeko zuzendariarena, 
etxeetan, jendea batzen dan lokaletan eta dendetan, gas-instalazinoen ikuskapenei 
buruzko indarreko arau teknikoak ulertu eta apliketako behin betiko jarraibideak emoten 
dauzena. 

 

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

 

 Eskonbroak eta lurrak mobitea. 

 

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

 
Eraikitze era eraiste lanetako hondakinak kudeatzea: Zemendiaren 2ko 423/1994 Dekretuak (239 
zenbakidun EHAO, 1994-12-19koa) ezarritakoa beteko da. Horrek esan gura dau, honeek 
hondakinak derrigorrez eroan behar dirala legeztatutako obra-hondakindegira. Lanak hasi orduko, 
obra-hondakindegiko titularrak emondako baimen-konpromisoa aurkeztu beharko da.     
 
Lurrak mobiteko lanetatik datozen hatx edo lurren kasuan, lurrak bete eta egokitzeko be erabili 
leikez. Horretarako, Eusko Jaurlaritzearen (Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Saila) baimena 
beharko da eta udalarena be bai, 5.000 m3tik beherako bolumenekoentzat. 
 
Lizentzia emoten dauen erabagia behin betikoa da administrazino bidean, eta, erabagi horren 
aurka eta hemen jarritako edozein baldintzaren aurka, administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahal izango da Auzitegi Nagusiko Eskumeneko Salan. Aitatutako errekurtsoa jarri aurretik, 
baldintza legez, administrazino honi holan egingo dala jakinarazo beharko jako. 
 
Administrazinoarekiko auzi-errekurtsoa ipinteko epea hilebete bikoa izango da, erabagi honen 
jakinarazpena hartzen dan hurrengo egunetik hasita. 
 
Guzti hori, 1956ko abenduaren 27ko Administrazinoarekiko Auzien Jurisdikzinoaren 58. 
artikuluaren eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.  
 
 

HIZTEGITXOA 

 
Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Recurso Contencioso-Administrativo 

Aireztatze-hodiak Conductos de ventilación 

Aireztatze-tximinia Chimenea de ventilación 

Arau subsidiarioak Normas subsidiarias 

Araudia Normativa 

Auzitegi Nagusiko Eskumenaren Sala Sala de la Jurisdicción del Tribunal Superior de 

Justicia 

Azpiegiturea Infraestructura 

Baldintzea Condición 

Bizigarritasun-zedulea Cédula de habitabilidad 

Epemugea Vencimiento 

Eraikina Edificio 

Erantzukizuna Responsabilidad 

Esan-multzoa Párrafo 

Eskegitokia Tendedero 

Harri-zolea Empedrado 

Ildo ofizialak Líneas oficiales 

Iraungi Caducar 

Jabeen erkidegoa Comunidad de propietarios 

Kitapena Liquidación 
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Legegintzako Errege-Dekretua Real Decreto Legislativo 

Lerrokadurea Alineación 

Loiea Lonja 

Meategia Mina 

Objektu narriagarria Objeto que puede deteriorarse 

Obra-hondakindegia Escombrera 

Oholtzea Tablado 

Oina Planta 

Onuraduna Beneficiado 

Orubea Solar 

Oztopo arkitektonikoak Trabas arquitectónicas 

Salbuetsita Exento 

Sarbidea Acceso 

Trenkadea Mampara, tabique 

Urbidea Conducción de agua 

Urigintzea Urbanismo 

Zergea Impuesto 

Zigilua Sello 

Zuinketa Aktea Acta de Replanteo 
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