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Udalerrian obrak burutzean edukiontzi, hesi babestaile, 

aldamio eta gainontzeko ekipamendu eta materialez lurzoru 

publikoaren erabilera berezia arautzeko ordenantza idatzi 

AURREKO KONTSULTA PUBLIKOA bideratzeko iragarkia. 

39/2015 Legeak –urriaren 1ekoak, Administrazioen Publikoen Prozedura Erkideari 
buruzkoak– berrikuntzak ezarri ditu Administrazio publikoen legegintza-ekimena eta 
erregelamenduak egiterakoan; besteak beste, herritarren iritzia eta etorkizuneko arauak 
ustez ukitu ahal dituen antolakunde ordezkagarrienen iritzia jasotzeko beharra. 
39/2015 Legeak –urriaren 1ekoak, Administrazioen Publikoen Prozedura Erkideari 
buruzkoak– bere 133 artikuluan hau xedatzen du: 

“1.- Legearen edo erregelamenduaren proiektua edo aurreproiektua prestatu baino 
lehen, kontsulta publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren webgunearen 
bitartez, eta jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek 
eta antolakunderik ordezkagarrienek puntu hauei buruz:  
a.- Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak. 
b.- Arau hori onestea, beharrezko eta egoki den. 
c.- Arauaren helburuak. 
d.- Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak.” 

Bergarako Udalaren asmoa da udalerrian obrak burutzean edukiontzi, hesi babestaile, 
aldamio eta gainontzeko ekipamendu eta materialez lurzoru publikoaren erabilera berezia 
arautzeko ordenantza onartzea. 
Bergarako Udalak erabaki du aurretiazko kontsulta publikoa burutzea, udalerrian obrak 
burutzean edukiontzi, hesi babestaile, aldamio eta gainontzeko ekipamendu eta materialez 
lurzoru publikoaren erabilera berezia arautzeko ordenantza onartu aurretik eta  39/2015 
Legeak ezartzen duen prozedura betetzeko. 

Beraz, herritarrek, erakundeek eta elkarteek hala iritziz gero, parte hartu ahal izango 
dute ekarpenak aurkeztuz 2018ko maiatzaren 4ra arte, bi bide hauen bidez: 

• Posta elektronikoaren postontzi honen bidez: hirigintza@bergara.eus . 
• Udalaren Erregistro Orokorrean – (San Martin Agirre plaza 1) aurkeztutako 

iradokizunaren bidez. 

EKIMENAREN BITARTEZ KONPONDU NAHI DIREN ARAZOAK. 

Bergarako Udalak Ordenantza honen bidez nahi du Bergarako eremu publikoan edo 
erabilera publikoa duten eremuetan izaera pribatua duten zenbait okupazio arautzea; 
hain zuzen ere, eremu horien erabilera publikoa kaltetua izan ez dadin, lurzoru 
publikoak, eta erabilera publikoa duten eremu pribatuek ere, legez ezarrita duten 
erregimen juridikoa errespetatzea eta erabilera pribatuarekin bateragarri diren heinean 
okupazio hori arautzea.  

Ordenantza honen bidez, eremu publikoaren erabilerarekin eta zehazki okupazioarekin 
ematen diren arazoak konpondu eta bideratu nahi ditu Udalak. 
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ORDENANTZA ONARTZEKO BEHARRA ETA EGOKITASUNA. 

Aurreko puntuan adierazten da funtsean ordenantza honen arrazoia eta beharra. 
Udalerrian obrak burutzean egiten den bide publikoaren erabilera pribatua edo berezia 
(okupazioa), bertan jartzen direnean edukiontziak, hesi babestaileak, aldamioak, garabi-
kamioia, masa-siloak edo gainontzeko elementuak arautzeaz gain, okupatutako gune 
publikoa garbitzeko, babesteko eta konpontzeko neurriak ere arautu nahi dira.  
Aurretiazko kontsulta bukatu ondoren eta webgunearen bitartez egiten den jendaurrekoak 
ematen duenarekin, Udalak ordenantza Udalbatzara eramango du bere onarpenerako. 
Ebazpen hau eman eta gero, onarpenari dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean argitaratuko da, 30 eguneko epez alegazioak, erreklamazioak edota 
iradokizunak aurkeztu ahal izateko. Jarraian, jendaurrekoan aurkeztutako alegazio, 
erreklamazio edota iradokizunei Udalak erantzunez behin betiko onarpena emango dio 
ordenantzari, hala badagokio. Alegazio, erreklamazio edota iradokizunik aurkeztuko ez 
balitz behin betikotzat onartuta ulertuko da ordenantza, aipatutako izapideak burutu 
ondoren betiere. 

ARAUAREN HELBURUAK 

Ordenantza hau erabilera publikokoak diren udalerriko toki guztietarako aplika daiteke 
(bide publikoa, espazio libreak, berdeguneak, etab.), titularitate publikokoak zein 
erabilera publikoa duten eremu pribatukoak izan. Horrenbestez, eremu publikoaren 
erabilerak eragiten dituen arazoak konpondu nahi ditu ordenantza honek funtsean. 

Ordenantzan, besteak beste, okupaziorako egin beharreko eskaera eta dagokion 
izapidea zehazten da. Halaber, eremu publikoko kale okupazioari dagokion ordainketa 
ere zehazten da ordenantzan, arau-hausteak dakartzan zigorrekin batera.  

EGON DAITEZKEEN BESTE KONPONBIDE BATZUK, ERREGULATZAILEAK 

ETA EZ-ERREGULATZAILEAK. 

Apirilaren 18ko 781/1986 Errege Dekretu Legegileko 56. artikuluak eta Toki 
Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49. artikuluak 
xedatutakoaren arabera, araudi hau, jendaurrean erakutsiko da 30 lanegunez, iragarkia 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den biharamunetik hasita, erreklamazioak 
eta iradokizunak aurkezteko. 

Jendaurreko epea bukatutakoan, dagokion behin betiko erabakia hartu behar da, ebatzi 
behar dira aurkeztu diren erreklamazioak eta onartu egin behar da behin-behineko 
erabakian agertzen den ordenantzaren behin betiko idazketa, haren ezabaketa edo 
agertzen diren aldaketak. Baldin eta ez bada erreklamaziorik aurkeztu, behin betiko 
onartutzat joko da ordura arte behin-behineko zen erabakia. Behin betiko erabakia 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu behar da eta ez da indarrean sartuko harik 
eta argitaratze hori egiten den arte eta Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70-2 artikuluak ezarritako epea bete arte. 

Argitaratze data: 2018/04/10. 


