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ZIUR TAG IR IA

Tokiko G obernu Batzarraren erabagia

Jurdana Uriarte L ejarragak, Bermeoko Udaleko idazkari nagusiak, z iurtatzen dot, 
2 0 2 2 -0 3 -1 5 (e)(a)n, TO K IK O  G O BE R NU BATZAR R Ak erabagi hau hartu dauela:

4 .- IBIL G AIL UE N TAIL E R  JAR DUE R A HANDITZE K O  E TA T ITUL AR R E Z 
AL DATZE K O  E S K AR IA O NAR TZE A.

X edea

Ibilgailuen tailer jarduera handitz eko eta titularrez  aldatzeko eskaria.

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 2 1 eko maiatz aren 7 an, ***6 5 0 2 ** NAN zenbakidunak, S an Martin 

kalea 2 4 an dagoen ibilgailuen tailerraren jarduera handitzeko eta titularrez  aldatzeko 

eskaria aurkez tu z uen udalean.

Bigarrena: 2022ko urtarrilaren 25ean eskaera jendaurrean jarri da, bai BAO n 

argitaratutako iragarki bidez , bai udalaren egoitza elektronikoan argitaratutako iragarki 

bidez . Jendaurreko informaz io-epean ez  da alegaz iorik jaso.

Hirugarrena: 2022ko otsailaren 2an E usko Jaurlaritzako O sasun Sailaren jarduera 

sailkatuen aldeko osasun-txostena jaso da.

Laugarrena: 2022ko otsailaren 25ean ingurumen teknikariak neurri zuzentzaileen 

inguruko txostena egin zuen.

Bosgarrena: 2022ko martxoaren 7an Urigintza Saileko teknikariak txostena eta 

erabagi proposamena egin z ituen.

Argudioak

L ehenengoa: Jarduera hau, jarduera sailkatuaren udal-lizentz iaren erregimenaren 

mende dago, E uskadiko Ingurumen Administraz ioaren 1 0 /2 0 2 1  L egeak bere 4 9 .1  

artikuluan arabera. 

Bai osasun sailaren bai ingurumen teknikariaren txostenetan azaltzen dan lez , 

***6 5 0 2 ** NAN z enbakidunaren eskaria bat dator be araudiarekin.

Bestalde, E uskadiko Ingurumen Administraz ioaren 1 0 /2 0 2 1  L egearen 4 9  eta 

hurrengo artikuluekin bat, jarduera sailkatuaren lizentz ia espedientearen tramitaz ioa 
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indarrean dagoen araudiarekin bat dator.

Jarduera sailkatuaren lizentz ia emateko eskumena alkateak izango du 2 /2006  Legeko 

209 .2  artikuluan xedatutakoaren arabera, TAO Leko 21 .1 .q) artikuluarekin bat etorriz , 

baina eskumen hori 2021eko martxoaren 11ko 702 . zenbakidun Alkatetza Dekretuz  

Tokiko G obernu Batzarrak eskuordetuta dauka.

Bigarrena: Behin jarduera sailkatuaren lizentz ia emonda, jarduera hasteko, titularrak 

jakinarazpen bat aurkez tu beharko du udalaren aurrean, eta agiri horretan bere 

erantzukizunpean adieraz iko du instalaz ioa onartutako proiektuarekin bat datorrela 

eta, hala badagokio, jarduera sailkatuaren lizentz ian ezarritako neurri zuzentzaile 

osagarriekin. G ainera, ezarritako baldintzak betetzen jarraitzeko konpromisoa 

adieraz iko du. 

Jakinarazpen hori egingo da instalaz ioak martxan jartzeko gaituta daudenean, eta, 

hala badagokio, hirigintzako nahitaezko lizentz iak, jakinarazpenak edo inskripz ioak 

eduki beharko ditu dagozkion erregistro sektorialetan. 

Jakinarazpenarekin batera langile teknikari eskudunak sinatutako z iurtagiri bat 

aurkez tuko da, lizentz iaren helburu den jarduera motaren arabera, eta egiaz tatuko 

du instalaz ioak onartutako proiektuarekin bat datozela eta jarduera sailkatuaren 

lizentz ian ezarritako baldintzak bete direla.

Aurreko jakinarazpena aurkez teak gaitu egiten du une horretatik aurrera jarduera 

eraginkortasunez  egiteko. Nolanahi ere, administraz io publikoek beren eskumenen 

arloetan egiaz tapen-, kontrol- eta ikuskapen-gaitasunak baliatu ahal izango dituz te

E rabakia

Tokiko G obernu Batzarrak boz keta nominatiboari ekin dio eta aho batez  erabaki du:

L E HE NE NG O A: ***6 5 0 2 ** NAN zenbakidunari, eskatutako jarduera sailkatuaren 

lizentz ia ematea, ibilgailuen tailer jarduera handitzeko eta titularrez  aldatzeko. 

BIG AR R E NA: Jarduera sailkatua hasteko edo irekitzeko, NE UR R I ZUZE NTZAIL E  

honeek bete beharko dira:

1. Tailerra Udal O rdenantz a eta H irigintza Arauetara egokitu beharko da. E ra 

berean, erakunde tekniko eskudunek xedatutako aplikaz io orokorreko arau 

berez ietara ere egokitu beharko da.

2. E z in izango da jarri aurkez tutako memorian agertzen ez  dan elementu berririk. 

Hortaz , jardueran funtsez ko gehikuntzarik edo aldaketarik eginez  gero, legez tatu 
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egin beharko da, eta horretarako, udalean dagozkien izapideak egin eta lizentz ia 

lortu beharko da.

3. Nahitaez  bete beharko dira proiektuan adieraz itako zehaz tapenak eta neurri 

zuz entzaileak, betiere ez  badoaz  aurretik aipatutako neurrien kontra.

4. Instalaz io elektrikoa: T entsio apaleko Araudi E lektroteknikora, abuz tuaren 2 ko 

2 0 0 2 /8 4 2  E rrege Dekretuaren bitartez  onartua (BO E -E AO , 2 2 4  zkia, 2 0 0 2 .0 9 .1 8  

egunekoa) eta bere agindu tekniko osagarrietara egokitu beharko da. 

5. Hondakin solidoak Hondakinei eta lur kutsatuei buruzko uz tailaren 2 8 ko 2 0 1 1 /2 2  

L ege O rokorra eta gainerako araudi aplikagarriak jarraituz  kudeatuko dira. 

O ndorioz , jardueraren ondorioz  sortzen diran hondakin industrialak aparteko 

edukiontz ietan gorde beharko dira eta enpresak kontratatutako kudeatzaile 

baimendu baten bitartez  kudeatu beharko dauz . Honako hondakinak sortuko 

direla aurreikusten da:

a) H iriko hondakinak (kartoia, papera, plastikoa…). E txeko hondakintzat jo 

daitez keen hondakin solidoak indarreko legediaren arabera erretiratuko dira.

b) Txatarra eta metal hondakinak, estalpean biltegiratuko dira, isurketarik ez  

gertatzeko moduan; eta kudeatzaile baimendu batek erretiratuko ditu, 

hondakin horiei dagokien moduan.

c) Ibilgailuen lubrifikaz ioko hondakin-olioak, Industriako olio erabilien kudeaketa 

arautz en duen ekainaren 2 ko 6 7 9 /2 0 0 6  E rrege Dekretuak finkatukoari 

jarraituta kudeatuko dira.

d) Baz tertzen diren pilak, metagailuak eta bateriak, honako hauek 

ezarritakoarekin bat kudeatuko dira: pila eta metagailuei eta haien 

hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzko otsailaren 1 eko 1 0 6 /2 0 0 8  E rrege 

Dekretua; hori aldatzen duen uz tailaren 2 3 ko 9 4 3 /2 0 1 0  E rrege Dekretua eta 

uz tailaren 2 4 ko 7 1 0 /2 0 1 5  E rrege Dekretua.

e) P neumatiko erabiliak kudeatzeko, E uskal Autonomia E rkidegoan erabiltzen ez  

diren pneumatikoen kudeaketa arautzeko den martxoaren 1 3 ko 2 6 /2 0 0 1  

Dekretua eta abenduaren 3 0 eko 1 6 1 9 /2 0 0 5  E rrege Dekretuak ezarritakoa 

beteko da.

f) Bestalde, banaketa-baldintza egokiak betez  erretiratuko dira jardueran 

sortutako hondakinak, erabili ondoren bota behar direnak (disolbatzaileen 

hondakinak, olio-iragaz kiak, freno-likidoa, balbolinak, trapu inpregnatuak, 

ontz i hutsak, fluoresz enteak, tonerrak eta abar) estalita biltegiratu beharko 
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dira kudeatzaile baimendu batek erretiratu arte, inolako isuririk gertatzeko 

aukerarik egon gabe.

6. P roduktu kimikoak, hondakinak eta abar estalpean biltegiratuko dira. E stalpe 

horrek zolata iragaz gaitz a izango du eta erresistentea izango da biltegiratutako 

produktuekiko. G ainera, produktuen arteko bateraez intasuna kontuan hartuko da 

biltegiratz eko garaian. Bestalde, bilketa sistema estanko bat eduki behako da, 

gerta litezkeen isuriak gelditu eta lurra ez  kutsatzeko.

7. E misioak atmosferara: 

 Margo lanak horretarako instalatutako margotzeko kabinan bakarrik egingo 

dira. 

 K abinaren tximinia eraikuntzaren etxe-hegaletik bi metro gora helduko da eta 

auz okoei usainak, zaratak edo dardarak jasanaraz i gabe.

 K abinako filtroak mantenduko dira kabinaren mantenu liburuan zehaz ten dan 

moduan eta maiz tasunean.

 L angileek eskularruak, betaurrekoak eta arnasteko maskaratxoa erabiliko 

dabez  beti.

8. Isurketak: Tailerrak sortutako isurketa fekalak eta industrialek “R eglamento 

regulador del vertido y depuración de las aguas residuales en el sistema general 

de saneamiento de Urdaibai” araudiak ezarritako baldintzak bete beharko dauz . 

Aurkez tutako proiektuaren arabera, ez  dira ur industrialik sortzen.

O ndorioz , isurketa likido bakarrak komunetakoak izango dira, eta isurketa horiek 

indarrean dauden legeak betez  egingo dira. Hala ere, kutxatila bat jarriko da, 

likidoa kolektorera isuri aurretik laginak jasotzeko.

9. L anpostuen gutxienezko segurtasun eta osasun baldintzak: Tailer osoan R eal 

Decreto 4 8 6 /1 9 9 7 , sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo (BO E -E AO , 9 7  zkia, 1 9 9 7 .0 4 .2 3 koa) Araudiak finkatutako 

baldintzak bete beharko dira. 

Arlo honen barruan, berez iki kontutan izan beharko da tailer horretan produktu 

kimiko arriskutsuak (margoak, bernizak, disolbatzaileak) erabiltzen direla. 

Horregatik, langileek z orrotz  betetuko dabez  produktu horien fitxetan agertzen 

diren segurtasun neurriak; hain zuzen be, erabilgarritasun baldintzak eta 

banakako babeserako elementuen erabilera.
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10. Zaratak: Behar diran neurriak hartuko dira zarata-kutsadurari aurre egiteko, 

zarata-eragin urriagoa duten teknologiak aplikatuz ; betiere, eskuragarri dauden 

teknikarik onenak haintz at hartuz  eta teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak 

diran eta gutxien kutsatz en duten teknologiak, kasuan kasu zarata eragilearen 

ezaugarriak kontutan hartuta. Nolanahi ere, jarduerak Bermeoko Zaraten eta 

Dardaren aurkako babeserako O rdenantza (BAO . 1 3 7 . zk. 2 0 1 6 , uz tailak 1 9 ) bete 

beharko dau. Batez  be:

Artículo 29 .- Niveles permitidos. No se permiten niveles sonoros que superen, en el ambiente exterior 

e interior de los edificios, los valores límite que se indican en las tablas siguientes:

T abla D .—Valores límite de inmisión máximos de ruido aplicables a actividades existentes y nuevas 

T ipo de área acústica o edificaciones aisladas del uso descrito Índices de ruido                                    L Amax 

a Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial ……………….………. 8 5

T abla E .—Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades existentes y nuevas (en el medio 
receptor) 

Índices de ruido T ipo de área acústica o edificaciones aisladas del uso descrito                             Índices de ruido
                                                                                                                                                                           L K ,d  L K ,e  
L K ,n e 
a Ámbitos/Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial                                    5 5      5 5      4 5  

T abla F .—Valores límite de ruido transmitido a locales colindantes (*) por actividades existentes y 

nuevas 

                                                                                                                                                                       Índices de 
ruido 
Uso del local colindante T ipo de R ecinto               L K ,d  L K ,e L K ,n 
R esidencial Z ona de estancia                                                       4 0       4 0    3 0  
  Dormitorios                                                                 3 5       3 5    2 5  
T abla G .—Valores límite máximos de ruido transmitido a locales colindantes (*) por actividades 

existentes y nuevas 

                                                                                                                                                                Índices de ruido 
Uso del local colindante T ipo de R ecinto                                         L Amaxd  L Amaxe  L Amaxn 
R esidencial Z ona de estancia                        5 0           5 0         4 0  
   Dormitorios      4 5   4 5        3 5  

Artículo 30 .—Indice de aislamiento acústico global para actividades nuevas

1 .- “T odas las actividades nuevas generadoras de ruido deberán tener, con respecto a los locales 

destinados a uso residencial, los siguientes índices de aislamientos que se describen en la tabla 

siguiente, sin perjuicio de que el aislamiento a ruido de impacto no podrá ser inferior a 40”:

Valores límite de emisión sonora índices de aislamiento mínimos de actividades tipo respecto a uso 

residencial 

Descripción de la actividad: talleres de automoción

L ímite de emisión sonora (dBA):                 ____*

Horario de funcionamiento:     diurno y vespertino

Aislamiento mínimo a ruido aéreo (Dn,T , A):                         ____*
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*Nota: para aquellos que no disponen de dato asociado en la tabla, será el promotor de la actividad la 

que determinará cuál es el nivel de aislamiento mínimo a ruido aéreo en función del lím ite de emisión 

sonora que garantice el cumplimiento de las tablas F  y G  del artículo 29

O ndorioz , lan z aratatsu guz ti guz tiak aurretiaz  eraikitako 6 0  dB-ra isolatutako 

kabinan egin beharko dira.

E ra berean, inguruko eraikinean edo lokalen egiturei dardarak transmititzeko 

saihesteko, halakoak behar dituz ten makinek dardaren aurkako gailu egokiak 

edukiko dituz te.

Inguruko etxebiz itz en barruan jardueraren eraginez  dardaren mailak ez  dau L aw 7 5  

dB maila gaindituko.

Tailerraren ateak isil motakoak izango dira.

11. Debekatuta dago autoak garbitzea eta eraikinaren kanpoaldean ibilgailuak utz i 

eta konpontz eko lanetan aritz ea. 

12. S uaren kontrako neurriak: E raikuntzarako O inarrizko Araua onartzen dauan 

martxoaren 1 7 ko 2 0 0 6 /3 1 4  E rrege Dekretura (2 0 0 6 .0 3 .2 8 ko E AO -BO E ) eta 

gainerako araudi aplikagarria bete behar da. K asu honetan, honako O inarrizko 

Dokumentuen eskakizunak:

DB-SI – Seguridad en caso de Incendio

DB-SU-- Seguridad de utiliz ación

DB-HS -- Salubridad 

13. Baimenak eta Z iurtagiriak:

 C ertificación expedida por persona técnica competente que acredite que la actividad y/o las 

instalaciones se adecúan al proyecto constructivo y a la documentación técnica presentada y 

que se han cumplido las medidas correctoras impuestas.

 C ertificado de puesta en marcha de las Instalaciones de Protección contra Incendios 

(extintores, sistema de alarma, detectores, etc.), emitido por empresa autoriz ada.

 C ertificado de gestión de los residuos peligrosos generados (residuos de pinturas, 

disolventes, etc.)

HIR UG AR R E NA: Interesdunari ohartaraz tea neurri zuzentzaileak hartu ostean, 

jarduera hasteko, jakinaraz pen bat aurkez tu beharko duela udalaren aurrean, eta 

agiri horretan bere erantzukiz unpean adieraz iko du instalaz ioa onartutako 

proiektuarekin bat datorrela eta, hala badagokio, jarduera sailkatuaren lizentz ian 

ezarritako neurri zuzentzaile osagarriekin. G ainera, ezarritako baldintzak betetzen 

jarraitzeko konpromisoa adieraz iko du. Aurreko jakinarazpena aurkez teak gaitu 

egiten du une horretatik aurrera jarduera eraginkortasunez  egiteko. 
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L AUG AR R E NA: E baz pen hau udalaren egoitza elektronikoan argitaratzea eta 

interesdunari, O sasun S ailari eta E uskal Autonomia E rkidegoko ingurumen-

organoari jakinaraz tea, bidez koak diren errekurtsoak adieraz iz .

E ta honela izan daiten eta ondorio egokiak eragin daizan, z iurtagiri hau idaz ten dot, 
erabagia agertzen dan akta behin betiko onespenaren menpean dagoela 
ohartarazota (Toki E rakundeen Antolakuntza, F untz ionamendu eta Araubide 
Juridikoa onartzen duen azaroaren 2 8 ko 2 5 6 8 /1 9 8 6  E Daren 2 0 6 . artikuluaren 
arabera), Aritz  Abaroa C antuariense alkatearen aginduz  eta oneretxiaz .

O rri-oinean sinatz ailea eta data
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