
AK TE A

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

(2 0 1 9 -0 9 -1 1 /2 7 )

Bilkurea: O hikoa 

Deialdia 1 . deialdia

Datea: 2 0 1 9 -0 9 -1 1  (Asteaz kena)

L ekua: G IZ AR T E  E T A K U L T U R A E T X E K O  BAT Z AR  
G E L E A

Hasiera-ordua: 0 8 :1 0

Amaiera-ordua: 0 8 :1 5

L ehendakaria:   ABAR O A C ANTUAR IE NS E  AR ITZ  

Batz ordekideak:
  
  P L ATAS  AR E NAZA IDO IA    
  L AR R O ZE A E TX E BAR R IA JO S E  MAR IA 
  L E G AR R E TA E R K IAG A IBO N 
  

Bertaratu ez  direnak:   L E IZAO L A ZUL UE TA MAITANE  
  ZUME TA G AR R O  AL AZNE  

  Idazkaria:   MUÑO A AR R IG AIN K AR ME L E
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Az tergaiak

1 . - Aurreko akta irakurri eta onestea: 2 0 1 9 -0 9 -0 3  TG B (2 6 )

2 . - Batzarkideek gai z errendako puntuetan interes pertsonalik edo familiakorik 

daukaten adieraz tea.

3 .- Aurrekoetxea kalea 3 4 ko eraikinaren fatxadak eta teilatua konpontzeko obra 

lizentz ia emotea.

4 .- Arane auzoan, lur saila banatzeko eskaria onartzea.

5 .- 7 2 .3 1 1 .4 8 5 -Z  NAN z enbakidun langileak umea zaintzeko egindako lanaldiaren 

murrizketa eskaria onartz ea.

6 .- Alkatetz a dekretuen berri emotea.

7 .- E skari eta itaunak

Alkateak, legezko kopuru nahikoa dagoala ikusita, bilkura hasi dau eta jarraian 

deialdiko az tergaien zerrendan jasota dagozan gaiei heldu deutsoe. E moitza 

honakoa izan da:

1 . - AUR R E K O  AK TA IR AK UR R I E TA O NE S TE A: 2 0 1 9 -0 9 -0 3  TG B (2 6 )

2 0 1 9 ko irailaren 3 ko 2 6 /2 0 1 9  aktea irakurri da, eta bertaratutako batzordekideek aho 

batez  onartzea erabagi dabe.

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

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

Batzarkideek adieraz i dute gai zerrendako puntuetan ez  dutela interes pertsonalik 

edo familiakorik.

3 .- AUR R E K O E TX E A K AL E A 3 4 K O  E R AIK INAR E N F ATX ADAK  E TA TE IL ATUA 

K O NP O NTZE K O  O BR A L IZE NTZIA E MO TE A.

X edea 

Aurrekoetxea kalea 3 4 ko eraikinaren fatxadak eta teilatua konpontzeko obra 

lizentz ia.

Aurrekariak 
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L ehenengoa: 2 0 1 9 ko uz tailaren 2 4 an Aurrekoetxea kalea 3 4 ko jaube alkarteak 

eraikinaren fatxadak eta teilatua konpontzeko obra lizentz ia eskatu eban. 

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

H irugarrena: 2 0 1 9 ko irailaren 2 an Urigintzako teknikariak txostena eta erabagi 

proposamena egin ebaz an.

Argudioak

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusirik, proiektua bat dator 

urigintza araudiagaz .

E rabagia 

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAG I DAU:

L E HE NE NG O A: E skatutako liz entz ia emotea udal arkitektoak adierazotako baldintza 

honeek betetzeko baldintz apean:

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

hondakinen ekoiz pena eta kudeaketa arautzen ditu. Hondakinen kudeaketari 

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

artikuluan zehaz ten den fidantza ezarriko du Udalak. O bren sustatzaileak 

fidantza hori obrak hasi aurretik jarri beharko du , bestela obra baimenak ez  

du baliorik iz ango. 

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

kalteak eragingo balira, haien konponketa obra baimen hau eskatzen 

duenaren kontura izango da.

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

Zerbitz u Teknikoei. 

 Udaltz ainekin adostu beharko da kontainerra eta aldamuen kokapena.

 Udaltz ainen txostenean jasotako baldintzak bete beharko dira.

 Bide publikoan edozein oz topo jartzerako Udalari baimena eskatu behar zaio.

 Aldamuen zutoinak ez in dira espaloitik kanpo jarri galtzada hartuz .

 Bidean hru metroko zabalera utz i behar da z irkulaz ioa eragotz i gabe.

 Hondakinen edukiontz iak kendu egin behar dira jai bezperatan eta barikuetan 

hiruretatik aurrera, jai egunak pasatu arte edo astelehenerarte.
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 Azaroaren 8 ko 3 1 /1 9 9 5  L an-arriskuen P rebentz ioari buruzko legean 

oinarritutako eraikuntza lanetako segurtasun eta osasun arloan gutxieneko 

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

dekretuak eginiko moldaketak errespetatu beharko dira obrak dirauen artean 

eraikuntz a obretarako segurtasun eta osasun baldintza minimoak 

ezartz erakoan. 

BIG AR R E NA: Instalaz io obrak amaitutakoan, ondorengo z iurtagiriak aurkez tu 

beharko dira udaletxean:

 Instalaz ioei eta egindako lanei jagoken obra amaiera z iurtagiria eta 

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

Arkitektoak eta Arkitekto Teknikoak sinatuta aurkez tu beharko da, baita 

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

indarrean dagoan araudiagazko daukien egokiera eta Udalaren zuzenketa 

neurrien gauzatzea. 

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

handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak eta –materialak 

behar bez ala kudeatu dirala egiaz tatzeko.

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

egiaz tatzeko, obraren zuzendaritza fakultatiboak sinaturiko txosten bat 

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

Txosten hori dekretu honen III. eranskinean zehaz tutako ereduari jarraikiz  

egin behar da, eta ingurumen-organoak akreditaturiko entitate 

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

iragankor bakarrean ez artzen dena.

2 .– Aurreko ataletan aipatzen den azken txostenarekin batera, 

dokumentaz io hau aurkez tu behar da: 

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

dagokion udalak betelana egiteko emandako lizentz iaren kopia aurkez tu 

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

baimenaren kopia, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 

betelanak eginda ezabatzea arautzen duen E uskal Autonomia E rkidegoko 

araudian ez arritakoari jarraikiz . 

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

haiek egiteko baimena duten kudeatzaileek egindakoak, edo 

betelanetarako lur eta arroka ez  poluituak jaso dituz ten pertsona baimendu 
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titularrek egindakoak. 

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

materialen erabileraren eta kantitatearen z inpeko aitorpena. 

HIR UG AR R E NA: O brearen aurrekontua 4 1 .4 3 6 ,8 4  € koa da. O brak egiteko 

exekuz ino epea bi hilabetekoa iz atea, hasteko epea hilabetekoa izatea eta, etenik 

badago, epea hilabetekoa iz atea. 

L AUG AR R E NA: O bra liz entz ia honek balioa izateko, hondakinen kudeaketarako 

1 .3 2 1 ,5 5  euroko bermea ipini beharko da udal D iruzaintzan. Berme hori ipini arte 

ez ingo dira obreagaz  hasi. 

BO S G AR R E NA: Aldamuek eta edukiontz iek lurzoru publikoa okupatuko dabe bi 

hilabeteko denpora tartean, aldamuek 9 ,0 0  m 2  Aurrekoetxea kalean eta edukiontz iek 

1 0 ,0 0  m 2  Andra Mari kalean. Aldamuak dirala eta, urbanizaz ioan sortu daitekeezan 

kalteak bermatzeko, 1 .0 0 0  euroko bermea ipini beharko da udal D iruzaintzan. Berme 

hori ipini arte ez ingo dira obreagaz  hasi.

S E IG AR R E NA: O brea egiteko lizentz iak balioa izateko, lizentz ia honeri erantsita 

doazan baldintz a orokorrak betetea.

ZAZP IG AR R E NA: Interesdunei erabagi hau jakinaraz tea.

ZO R TZIG AR R E NA: Hurrengo O soko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

O BR A HANDIE TAN BE TE  BE HAR R E K O  BAL DINTZA O R O K O R R AK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Indarrean dagoan legediak esijitutako ganerako betebeharrak betetera.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E ra berean, solairu bakotxari ur-hornidurea moz ten ez  jakon arte ez  jako emongo liz entz iarik. G eroko 
erabiltz aileek formaliz atuko dabe udaletxeko bulegoetan ur z erbitz uan abonadua iz ateko inskripz inoa. 
Kontratisteak iz ango dau solairu bakotxean ur-hodia ebagiteko baldintz ea ez  betetearen 
erantz ukiz una.
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12 .- O bra liz entz ia, kasu honeetan iraungiko da, ordaindutakoa itz ultz eko eskubide barik:
- Udalak ez arritako epe barruan obrak hasi ez  diranean.
- O brak hasi eta gero, sei hilebetetan etenda geratu diranean.
- Horretarako ez arri dan epe z ehatz ean, edo, egon leitekeen luz apenean obrak amaitu ez  

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

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

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

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

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

16 .- Beste baldintz a batz uk:

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

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

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

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

 E skegita dagoz an erropak ikustea guz tiz  eragotz iko daben lamak edo saretak eukiko dabez  
eskegitokiek.

 Indarrean dagoan planeamenduko 4 .4 .4  puntua betez , babesteko hesi bat jarriko da obran, 
gitxienez  metro 2ko altuerea eukiko dauena. E uki leiken edo leikez an atea edo ateak 
barrurantz  z abalduko dira eta lanorduetatik kanpo itxita egongo dira. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 O bra hondakinak eta lurrak mobitea.

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

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

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

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

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

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

HIZTE G ITX O A

Adm inistraz ioarekiko auz i-errekurtsoa R ecurso C ontencioso-Adm inistrativo
Airez tatz e-hodiak C onductos de ventilación
Airez tatz e-txim inia C him enea de ventilación
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Arau subsidiarioak Norm as subsidiarias
Araudia Norm ativa
Auz itegi Nagusiko E skum enaren Sala Sala de la Jurisdicción del T ribunal Superior 

de Justicia
Az piegiturea Infraestructura
Baldintz ea C ondición
Biz igarritasun-z edulea C édula de habitabilidad
E pem ugea Vencim iento
E raikina E dificio
E rantz ukiz una R esponsabilidad
E san-m ultz oa Párrafo
E skegitokia Tendedero
Harri-z olea E m pedrado
Ildo ofiz ialak L íneas oficiales
Iraungi C aducar
Jabeen erkidegoa C om unidad de propietarios
Kitapena L iquidación
L egegintz ako E rrege-Dekretua R eal Decreto L egislativo
L errokadurea Alineación
L oiea L onja
Meategia Mina
O bjektu narriagarria O bjeto que puede deteriorarse
O bra-hondakindegia E scom brera
O holtz ea Tablado
O ina Planta
O nuraduna Beneficiado
O rubea Solar
O z topo arkitektonikoak Trabas arquitectónicas
Salbuetsita E xento
Sarbidea Acceso
Trenkadea Mam para, tabique
Urbidea C onducción de agua
Urigintz ea Urbanism o
Zergea Im puesto
Z igilua Sello
Zuinketa Aktea Acta de R eplanteo

4 .- AR ANE  AUZO AN, L UR  S AIL A BANATZE K O  E S K AR IA O NAR TZE A.

X edea 

Arane auzoan, 1 3  poligonoko 9 9  eta 1 0 0  lursailak banatzeko, M.F .M.O . andrearen 

eskaria.

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 1 9 ko abuz tuaren 2 8 an M.F .M.O . andreak, Arane auzoan, 1 3  

poligonoko 9 9  eta 1 0 0  lursailak banatzeko lizentz ia eskatu eban.

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

H irugarrena: 2 0 1 9 ko irailaren 4 an Urigintza S aileko teknikariak txostena eta erabagi 

proposamena egin ebaz an.
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Argudioak

Bakarra: Udal arkitektoak egindako txostenean jasotakoa ikusirik, proiektua bat dator 

urigintza araudiagaz . Honako hau diño udal arkitektoaren txostenak:

K atastroaren arabera, Bermeoko 1 3  poligonoko 9 9  eta 1 0 0  lursailek osatzen dute 

G az telu-Begi etxearen Uriz arreta mendi saila, gaur egun 6  zatitan mugarritua. 

E skaria egin duen M.F .M.O . andreak, lur banaketa lizentz ia eskatzen du, Urizarreta 

mendiaren 6  z atitik bi banatzeko. 

Bermeoko HAP O aren 2 .3 .6  artikuluaren arabera, L urzoru E z  Urbanizagarrian lur 

banaketetatik sortutako lursailak ez  dira 1 0 .0 0 0  m 2  baino txikiagoak izango. 

(Urdaibaitik kanpo dagoen lur eremuan)

E skarian azaltz en da 1 3 .3 0 0  m 2  banatu nahi direla eta bertan geratuko litzatekeen 

lursailak 2 6 .6 0 0  m 2  iz ango lituzkeela. 

Hala, eskatzaileak proposatutako lur banaketa egitea posible da, lur banaketaren 

ondorioz  1 0 .0 0 0  m 2  baino gutxiagoko lursailik ez  eratzeko baldintzapean.

E rabagia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAG I DAU:

L E HE NE NG O A: E skatutako liz entz ia emotea udal arkitektoak adierazotako 

baldintzak betetzeko baldintz apean.

BIG AR R E NA: Interesdunari erabagi hau jakinaraz tea.

HIR UG AR R E NA: Hurrengo O soko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

5 .- 7 2 .3 1 1 .4 8 5 -Z  NAN ZE NBAK IDUN L ANG IL E AK  UME A ZAINTZE K O  E G INDAK O  

L ANAL DIAR E N MUR R IZK E TA E S K AR IA O NAR TZE A.

X edea

7 2 .3 1 1 .4 8 5 -Z  NAN zenbakidun langileak umea zaintzeko egindako lanaldiaren 

murrizketa eskaria.

Aurrekariak 

L ehenengoa: 2 0 1 9 ko abuz tuaren 2 0 an 7 2 .3 1 1 .4 8 5 -Z  NAN zenbakidun langileak 

2 0 1 9 ko urriaren 2 3 tik hasita eta urte bateko epealdirako, bere eguneroko lanaldian 

ordu biko murriz keta onartz eko eskaria egin du, lanaldiaren hasieran aplikatzeko.

Bigarrena: 2 0 1 9 ko abuz tuaren 2 9 an L angileriako teknikariak txostena egin eban.
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Argudioak

L ehenengoa: Bermeoko Udaleko funtz ionarioen lan baldintzak arautzen dituen 

akordioaren 5 6 . artikuluak honako hau ezartzen du:

“5 6 . artikulua.- Adin txikikoak edo ez indu fisikoak edo psikikoak z aintz eko 

liz entz ia 

1 . Ham abi urte baino gutxiago dituen um e bat edo soldatadun jarduerarik egiten 

ez  duen ez indu fisiko edo psikiko bat bere kargura daukan pertsonalak bere 

lanaldia heren batean edo erdian m urriz teko aukera iz ango du, lanaldiaren 

hasieran edo am aieran, langile publikoak nahi duen m oduan; langilearen 

ordainsariak z ati proportz ionalean m urriz tuko dira, antz inakotasunari dagokiona 

ere bai. Z ortz i urte edo gutxiago dituen um e bat edo soldatadun jarduerarik egiten 

ez  duen ez indu fisiko edo psikiko bat bere kargura daukanak bere lanaldia 

gutxienez  1 /8  eta gehienez  erdian m urriz teko aukera iz ango du, ordainsaria z ati 

proportz ionalean m urriz tuz .

2 . L egez ko z aintz a ez  da bateragarria iz ango m urriz ten den ordutegiaren barruan 

egindako soldatapeko beste edoz ein jarduerarekin.

3 . Behar bez ala arraz oitutako salbuespenez ko egoera jakin batz uk kenduta, 

liz entz i hau ham abi hilabeteko epeetan em ango da; liz entz ia em ateko arraz oiak 

asko aldatuz  gero, langile publikoak lanaldi m urriz keta aldatu ahal iz ango du eta 

lanera itz uli baino 1 5  egun  lehenago, E rakundeari horren berri em an beharko 

dio.”

Bigarrena: L angileari dagokio ordutegia zehaz tea, beti be zerbitzuaren antolaketa-

beharrizanak kontuan hartuz , z erbitzuak kalterik izan ez  dezan.

H irugarrena: E nplegatu publikoaren oinarrizko E statutuaren testu bateratua onartzen 

duen urriaren 3 0 eko 5 /2 0 1 5  L egegintzako errege-dekretuaren 4 8 . artikuluak honako 

hau ezartz en du:  

“h) por raz ones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algun 

menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación o de una 

persona con discapacidad que no desarrolle actividad retribuida, tendrá derecho a la 

reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que 

corresponda...”

L augarrena: Halaber, emakume eta gizonezkoen berdintasunerako 3 /2 0 0 7  L egearen 

hamazortz igarren xedapen gehigarrian honako hau ezartzen da:

“g) E l funcionario que, por raz ones de guarda legal, tenga a su cuidado directo de algun 

menor de doce años, persona mayor que requiera especial dedicación o a una persona 

con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la 

disminución de su jornada de trabajo...”
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Bosgarrena:  L an-merkatuaren erreformarako premiatasunezko neurriei 

buruzko 3 /2 0 1 2  L egearen L ehenengo xedapen gehigarriko 2 . atalean xedatzen 

du:

“5 . Q uien por raz ones de guarda legal tenga a su cuidado directo algun menor de ocho 

años o una persona con discapacidad que física, psíquica o sensorial, que no desempeñe 

una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria , 

con la disminución proporcional del salario, entre, al menos un octavo y un máximo de la 

mitad de la duración de aquella...”

E rabagia

Tokiko G obernu Batzar honek, aho batez , honakoa E R ABAG I DAU:

L E HE NE NG O A: Bermeoko Udaleko funtz ionarioen lan baldintzak arautzen dituen 

hitzarmeneko 5 6 . artikuluan ez arritakoaren arabera, 7 2 .3 1 1 .4 8 5 -Z  NAN zenbakidun 

langileak 2 0 1 9 ko urriaren 2 3 tik hasita eta urte bateko epealdirako bere eguneroko 

lanaldian ordu biko murriz ketarako egindako eskaera onartzea, murrizketa hori 

lanaldiaren hasieran aplikatuko da, beti ere zerbitzuaren ordutegi-mugen barne.  

BIG AR R E NA: Interesdunari erabagi hau jakinaraz tea.

HIR UG AR R E NA: Hurrengo O soko Bilkuran erabagi honen barri emotea.

6 .- AL K ATE TZA DE K R E TUE N BE R R I E MO TE A.

Alkatetzearen dekretuen berri emon da, Udaleko Tokiko G obernu Batzarra jakitun 

geratu daiten.

7 . - E S K AR I E TA ITAUNAK

E z  da eskari edo itaunik egon.

E ta az tertz eko gai gehiago barik, lehendakariak amaitutzat emon dau batzarra 

goiburukoan aitatutako ordu, egun eta lekuan, eta ez tabaidautakoa eta erabagitakoa 

jasota geratu daiten, nik, idaz kariak, agiri hau egin eta izenpetzen dodanak, horren 

fede emoten dot, lehendakariaren oneretxiagaz .

Agiri hau E uskal Autonomia E rkidegoko toki administraz inoko 

........(e)tik.......(e)ra arteko z enbakidun papelean jaso da.
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