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2018. URTEKO ARAUDI PLANA 
 

Erakunde publikoen jarduna arrazionalizatzeko, baliabide publikoak efizientzia 
handiagoaz erabiltzeko eta prodiktibitate handitzeko bultzatu beharreko 
eginkizunen artean, Administrazino Publikoen Administrazino Prozedura 
Erkidea onartzen eban 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legea onartu zan onartu 
zan eta, Lege honek, administrazino publikoen efizientzia, gardentasuna eta 
bizkortasuna bultzatu gura dauz. 
 
Arautzen dauzan atalen artean, Administrazino Publikoek daukeen 
Erregelamenduak onartzeko ahalmena aurreikusten da eta, erregulazino 
onaren printzipioagaz bat, ahalmen horretan, herritarrei entzunaldia eta parte 
hartzeko aukera emon jakela, eta era egokian emongo jakela bermatu asmoz, 
eta arauak egiteko prozeduran daukeen parte hartzea handiagotzeko 
helburuagaz, erregulatze onaren printzipio legez, gardendentasuna 
aurreikusten da eta, gardentasunaren barnean, arauen elaborazinoan 
herritarren parte hartzea aktiboa. 
 

Hori lortzeko, 39/2015 Legearen 132. Artikuluan, Arau-Plangintza xedatzen da, 
honakoa adierazoz: “1. Urtez urte, administrazio publikoek argitara emango dute 

araugintza-plan bat, eta hartan jasoko dira hurrengo urtean onesteko igorriko diren lege- edo 
erregelamenduekimenak. 
2. Onetsitakoan, Urteko Araugintza Plana argitaratu egingo da, dagokion administrazio 
publikoaren gardentasun-atarian”. 

 
Beraz, Lege agindu hori bete asmoz, eta Udalaren arautze ahalmenaren 
barnean herritarrek ahalik eta parte hartze handiena bermatu gurean, 
Bermeoko Udalaren 2018. urterako Araudi Plana onartu eta jakitera emotea da 
agiri honen helburua. 
 
 
1.- 2018. urterako Araudi Plana. Erregelatze-ahalmenaren aurreikuspena. 
 
Araudi Plan honetan, 2018. urtean zehar, Bermeoko Udalak onartuta daukazan 
Erregelamendu eta Ordenantzetatik aldatu edo moldatu gura diranak, eta 
onartu gura diran Erregelamendu eta Ordenantza barriak aurreikusten dira. 
 
Eta aurreikuspen bat dan heinean, ez da loteslea izango. Hau da, gerta leike 
Araudi Plan honetan jasotako asmoak ez betetzea 2018. urtean, eta gerta leike 
be, aurretik ikusi edo pentsatu ez izan arren, sortutako beharrizanengaitik, 
beste arau batzuk aldatu, moldatu edo onartu behar izatea. 
 
Halan da be, azken kasu honetan, eta 39/2015 Legeak lortu gura dauan 
gardentasun eta parte hartze handiena bermatzeko, beharrizana sortu bezain 
laster, Araudi Plan hau iragartzen dan atalean bertan, horren barri emongo da, 
egokia dan iragarkiaren bidez. 
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2.- Gardentasuna:  
 
Lege agindua betetzeko, Araudi Plan hau, Bermeoko Udalaren web guneko 
Gardentasun-atarian iragarriko da eta, aurreko atalean adierazo legez, leku 
berean argitaratuko dira Plan hau onartu eta gero sortu leikezan beharrizan eta 
ekin barriak. 
 
3.- Parte hartzea: 
 
Erregelamendu eta Ordenantzak proposatzeko herritarrek daukeen eskubideez 
gain, eta Arau zehatz bat behin-betiko aldatu, moldatu edo onartu orduko lege 
aginduz bete behar entzunaldian alegazinoak aukerteko aukeraz gain, Araudi 
Plan hau onartu eta iragartzen dan unetik aurrera, Araudi Planean 
aurreikusitako arauen ganeko proposamenak, iradokizunak, eskariak, etab. 
aurkeztu ahal izango dabez interesdunek, arau zehatzen erredakzino barria 
egiterakoan aztertuak izango diranak. 
 
Aurreko paragrafoan aitatutako parte hartze aukera, araudi proiektu edo 
erredakzinoa idatzi baino lehenago egin beharreko aldez aurretiko kontsulta 
publikoa zabaldu arte erabili ahal izango da. 
 
Aldez aurretiko kontsulta publikorik egin behar ez dan kasuetan, araudi proiektu 
edo erredakzinoa egin arte egongo da parte hartze aukera hau erabiltzeko 
ahalmena. 
 
Aurkeztutako proposamen, iradokizun, eskariak, etab. erredakzino barrian 
jasoko ez balira, horren zergaiti zehatza emongo litzakie proposatzaileeri, baina 
beti be, kontutan eukita, parte hartzea bermatzea behar-beharrezkoa bada be, 
parte hartze horretako emaitza ez dala loteslea eta ezin dauzala interes 
orokorra eta erakundearen arautze ahalmena mugatu. 
 
Behin aldez aurretiko kontsulta publikoaren epea zabalduta, Bermeoko udal-
araudiak eta ordenantzak sortzeko prozeduran aldez aurretiko kontsulta 
publikoa, entzunaldia eta informazino publikoari buruzko gidalerroen arabera 
aurkeztuko dira proposamenak, iradokizunak, eskariak, etab. Eta hori guztia, 
onarpen prozedurearen barnean aurreikusten dan entzunaldi epean aurkeztu 
leikezanen kalte barik. 
 
 
4.- 2018. urtean aldatu edo moldatu gura diran Arauen zerrenda: 
 
Bermeoko Udalak onartuta daukazan Arauen artetik, honeek aldatu gura dira 
urte honetan zehar: 
 

1. Bermeoko Udal Hilerriaren barne antolakuntza Araudia: 
Xedea: Udal hilerriaren erabilera eta kudeaketa arautzen dau. 
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Sail arduraduna: Idazkaritza saila. 
Egin gura dan jarduna: Aldaketa orokorra. 
Arrazoia: Zaharkituta egoteagaitik. 
 

2. Bermeoko Udal Azokako Ordenantza: 
Xedea: Udal azokaren erabilera eta kudeaketa arautzen dau. 
Sail arduraduna: Zerbitzu saila. 
Egin gura dan jarduna: Xedapen iragankorra aldatu. 
Arrazoia: Aurreko emakidekaz kontraesanean dago. 
 

3. Ostalaritzaren terraza eta mahaiak instalatzeko udal ordenantza. 
Xedea: Ostalaritzako terrazak eta mahaien instalazioa xedatzen dau. 
Sail arduraduna: Urigintza, Obra eta Ingurumen saila. 
Egin gura dan jarduna: Eguneratu. 
Arrazoia: Terraza guztien azterketa egingo da eta Ordenantza eremuz 
eremu garatuko da. 

 
4. Lan txikien lizentziak emoteari buruzko erizpideak eta errejimenari 

buruzko arautegia 
Xedea: Lan txikien lizentziak xedatzen ditu. 
Sail arduraduna: Urigintza, Obra eta Ingurumen saila. 
Egin gura dan jarduna: Eguneratu. 
Arrazoia: Zaharkituta egoteagaitik 
 

5.- 2018. urtean onartu gura diran Arau barrien zerrenda: 
 
Bermeoko Udalak Arau barri honeek izapidetu eta onartu gura dauz urte 
honetan zehar: 

 
1. Bermeoko Udalerrirako Euskararen Plan Estrategikoa: 

Xedea: 2018-2022 aldian udalerrian garatuko dan Euskeraren Plan 
Estrategikoa. 
Sail arduraduna: Euskera saila. 
Egin gura dan jarduna: Plan Estrategiko barria onartu. 
Arrazoia: Aurreko Plana 2017. urtean amaitu da. 
 

2. Bermeoko Udalerako Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana: 
Xedea: 2018-2022 aldian udalean garatuko dan Euskeraren Erabilera 
Normalizatzeko Plana. 
Sail arduraduna: Euskera saila. 
Egin gura dan jarduna: Erabilera Normalizatzeko Plan barria onartu. 
Arrazoia: Aurreko Plana 2017. urtean amaitu da. 

 
3. Bermeoko Gizarte eta Kultura Etxearen, Nestor Basterretxea aretoaren 

eta udalaren titularidadepeko Kafe Antzokiko instalazinoen 
funtzionamendua arautzeko Erregelamendua: 
Xedea: Aitatutako lokalen erabilera eta kudeaketa arautzeko. 
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Sail arduraduna: Kultura eta Hezkuntza saila. 
Egin gura dan jarduna: Onartu. 
Arrazoia: Ez dagoelako erregelamendurik eta arautu beharra dago. 
 

4. Bermeoko udalerriko hondartza eta kaleen erabilerari buruzko 
ordenantza: 
Xedea: Aritzatxu hondartzaren eta herriko kaleen erabilera arautzeko. 
Sail arduraduna: Zerbitzu saila. 
Egin gura dan jarduna: Onartu. 
Arrazoia: Ez dagoelako ordenantzarik eta arautu beharra dago. 
 

5. Udal Egoitza Elektronikoari buruzko Ordenantza: 
Xedea: Espediente elektronikoa hasi, kontsultatu eta udalagaz hartu-
emon guztia web guneko atal horretatik egiteko dinamika eraentzeko. 
Sail arduraduna: ATB saila. 
Egin gura dan jarduna: Onartu 
Arrazoia: Ez dago eta beharrezkoa da Egoitza Elektronikoa baliozkoa 
izateko. 
 

6. Bermeoko Trafiko Ordenantza Orokorra: 
Xedea: Udalerriak trafikoa antolatu eta ordenatzeko. 
Sail arduraduna: Udaltzaingoa. 
Egin gura dan jarduna: Onartu 
Arrazoia: Ez dago eta beharrezkoa da. 
 

7. Balorazinoko esku-liburua: 
Xedea: Bermeoko Udaleko eta bere menpeko erakundeetako lanpostuak 
baloratzeko. 
Sail arduraduna: Langileria saila. 
Egin gura dan jarduna: Onartu 
Arrazoia: Ez dago eta beharrezkoa da lanpostuak baloratu ahal izateko. 
 

8. Udal Jabariaren erabilerarako Ordenantza Orokorra 
Xedea: Udal jabaria antolatu eta erabiltzeko. 
Sail arduraduna: Idazkaritza saila. 
Egin gura dan jarduna: Onartu 
Arrazoia: Ez dago eta beharrezkoa da. 

 
6.- 2018. Urterako Ordenantza fiskalak: 
 

 Ordenantza fiskalak urtero errebisatzen dira eta, ondorioz, 2018. Urtean 
be errebisatzeko aurreikuspena dago. 
 
7.- Bestelako ekimenak: 
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Aurretik adierazotako ekimenetatik kanpo, udal talde politikoek daukeen 
proposatze ahalmenetatik sortu leikezanak be bideratuko dira 2018. Urtean, 
horrelakorik balego. 
 
Eta bardin egon leikezan prozedura judizial edo epaien ondorioz, araudi zehatz 
bat aldatu, moldatu edo onartzeko betebeharra sortu balitz. 


