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1. Aurreko Udalbatzarren aktak onartzea:
-

2017.09.13ko Udalbatzarraren akta.
2017.09.28ko Udalbatzarraren akta.

2. Azkeneko ohiko Udalbatzarretik igorritako Alkatetza ebazpenen berri eman:
-

2017.urtekoak (230-269).

3. Udalbatzarreko maiztasuna onestea.
4. 2018 urterako Ordenantza Fiskalen aldaketa.
5. JARDUERA PROTOKOLOA, ADMINISTRAZIO TURISTIKOAREN, EUDEL ETA
UDALETXEEN ARTEKOA, ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZETAN ETA
LOGELETAN TURISMO LEGEAREN APLIKAZIOARI BURUZ.
6. OH 2017-004: BULANO BASERRIAN PORTXEA ERAIKITZEKO HIRIGINTZA
BAIMENA EMATEA.

7. Erregu eta galderak.
…/…

LEHENENGO PUNTUA.

1. Aurreko Udalbatzarren aktak onartzea:
-

2017.09.13ko Udalbatzarraren akta.
2017.09.28ko Udalbatzarraren akta.

Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 7 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga, UribeEtxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, bozketaren emaitza ikusirik Udalbatzak,
ahobatezko onespenarekin, aipatu akta onartu du.

bertaratutako

zinegotzien

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une honetan, Haritz Mugika Lasa (Asteasu Batuz, AB) batzarraldira batu da.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIGARREN PUNTUA.

2. Azkeneko ohiko Udalbatzarretik igorritako Alkatetza ebazpenen berri eman:
-

2017.urtekoak (230-269).

Udalbatzarra jakinaren gainean geratu da.

HIRUGARREN PUNTUA

Udalbatzarreko maiztasuna onestea.

Udalbatzak, 2015eko ekainaren 22ko bilkuran, besteren artean, erabaki hau hartu
zuen:
“BAKARRA: Udalbatzako batzarrraldi arruntak bi hilabetean behin izango dira, hileko
azken asteazkenean arratsaldeko 20.00 orduetan, eta jaia tokatuko balitz, aurreko edo
ondorengo lanegunean”.
Alkatetzak aldaketa-proposamena aurkeztu du; “asteazkenean” ordez “asteartean”
izateko. Gaia ez da aurretik iriztu, eta proposamena orain egiten da hurrengo
udalbatzarretan eragina izateko.
A.F.A.ren 97.2 artikuluarekin bat, Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza
eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga,
Mugika, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, bozketaren emaitza ikusirik Udalbatzak proposamena gai-zerrendan sartzea
berretsi du.
Bitarteko Idazkari Kontuhartzaileak “in voce” txostena egin du; horren harira,
aurkeztutako proposamena bat dator apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 46.2.a.
artikuluarekin.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga,
Mugika, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak
ERABAKI DU
BAKARRA: Udalbatzako batzarrraldi arruntak bi hilabetean behin izango dira, hileko
azken asteartean arratsaldeko 20.00 orduetan, eta jaia tokatuko balitz, aurreko edo
ondorengo lanegunean.

LAUGARREN PUNTUA

2018 urterako Asteasuko Udaleko Ordenantza Fiskalen aldaketa

2018. Urteko ordenantza fiskalei dagokionez, Asteasu Batuz
proposamena aztertu da. Hauek dira proposatu diren aldaketak:

Udal

taldearen

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko elementuak
erregulatzen dituen ordenantza fiskala
Koef

€

a) Turismoak
9 zaldi fiskal baino gutxiago
9 tik 11,99 zaldi fiskaletara bitartekoak
12tik 13,99 zaldi fiskaletara bitartekoak
14tik 15,99 zaldi fiskaletara bitartekoak
16tik 19,99 zaldi fiskaletara bitartekoak
20tik gorakoak

2,16
2,16
2,16
2,16
2,20
2,20

39,69 €
79,37 €
132,30 €
185,20 €
242,62 €
296,54 €

2,20
2,20
2,20

183,41 €
261,09 €
326,54 €

2,24
2,22

94,68 €
185,19 €

2,22
2,22

263,76 €
329,71 €

2,20
2,20
2,20

38,91 €
61,13 €
183,41 €

b) Autobusak
21 plaza baino gutxiagoak
21etik 50 plaza bitartekoak
50 plaza baino gehiagokoak
c) Kamioiak
1.000kg baino gutxiagoko karga erabilgarrikoak
1.000tik 2.999kg.tara bitarteko karga erabilgarrikoak
2.999kg. baino gehiagotik 9.999kg.tara bitarteko karga
erabilgarrikoak
9.999kg. baino gehiagoko karga erabilgarrikoak
d) Traktoreak
16 zaldi fiskal baino gutxiago
16tik 25 zaldi fiskaletara bitartekoak
25 zaldi fiskal baino gehiagokoak
e) Trakzio mekanikodun ibilgailuek arrastran eramandako aoti eta
erdi-atoiak

1.000kg baino gutxiagoko karga erabilgarrikoak
1.000tik 2.999kg.tara bitarteko karga erabilgarrikoak
2.999kg. baino gehiagoko karga erabilgarrikoak

2,20
2,20
2,20

38,91 €
61,13 €
183,41 €

2,16
2,16
2,16
2,16
2,16
2,16

9,72 €
9,72 €
16,65 €
33,35 €
66,69 €
133,38 €

f) Gainerako ibilgailuak
Ziklomotoreak
125z.k.tarainoko motozikletak
125etik 250 z.k.tarainoko motozikletak
250etik 500 z.k.tarainoko motozikletak
500etik 1.000 z.k.tarainoko motozikletak
1.000 z.k. baino gehiagoko motozikletak

Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu
beharreko tasak

D) Jarduera sailkatuei baimena ematea eta jarduera sailkatuen aurretiazko
komunikazioak.
Tasa honetatik baserriak salbuetsiak egongo dira.
A) Dendak, Zerbitzuak
A.1. Baimena behar duten jarduera sailkatuak
A.2. Aurretiazko komunikazioa behar duten jarduera sailkatuak

772,50
618,00

B) Industriak
a) Baimena behar duten jarduera sailkatuak:
300 m² arteko azalera dutenak
301 m²tik 800 m² artekoak
801 m²tik 1.400 m² artekoak
1.401 m²tik 2.000 m² artekoak
2001 m²tik gorakoak
b) Aurretiazko komunikazioa behar duten jarduera sailkatuak

1.030,00
1.545,00
2.060,00
2.575,00
3.090,00
772.50

I) Telekomunikazioa:
- Etxeko, urteko tasa:

30,54

Udalerriko jabari publikoa norberak bakarrik edo modu berezian erabiltzeagatik
ordaindu beharreko tasa

C) Erabilpen publikoko lurrak:
Eraikuntza, instalakuntza eta obrak:
-

Obra-hondakin, eraikuntza,
bakoitzeko: 0,70€.

materiala,

andamioak,

e.a.:

m2

eta

egun

D) Asteasuko udal igerileku irekia:
Abono familiarrak (Tarifa Asteasu):
Seme-alaba bat duten bikoteak
Seme-alaba bat duen gurasobakar

120,00
80,00

Bi seme-alaba dituzten bikoteak
Bi seme-alaba dituen gurasobakar

150,00
110,00

Hiru seme-alaba edo gehiago dituzten bikoteakr 150,00
Hiru seme-alaba edo gehiago dituen gurasobakar 110,00
Abono familiarrak (Tarifa Orokorra):
Seme-alaba bat duten bikoteak
Seme-alaba bat duen gurasobakar

200,00
150,00

Bi seme-alaba dituzten bikoteak
Bi seme-alaba dituen gurasobakar

250,00
200,00

Hiru seme-alaba edo gehiago dituzten bikoteak
250,00
Hiru seme-alaba edo gehiago dituen gurasobakar 200,00

Modificación de las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Asteasu para el
año 2018
En relación con las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Asteasu para el año
2018, se ha analizado la propuesta del grupo municipal Asteasu Batuz. Estas son las
modificaciones propuestas:

Ordenanza fiscal reguladora de los elementos esenciales para determinar las
cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Coef

€

a) Turismos
De menos de 9 caballos fiscales
De 9 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 13,99 caballos fiscales
De 14 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante

2,16
2,16
2,16
2,16
2,20
2,20

39,69 €
79,37 €
132,30 €
185,20 €
242,62 €
296,54 €

2,20
2,20
2,20

183,41 €
261,09 €
326,54 €

2,24
2,22
2,22
2,22

94,68 €
185,19 €
263,76 €
329,71 €

2,20
2,20
2,20

38,91 €
61,13 €
183,41 €

2,20
2,20
2,20

38,91 €
61,13 €
183,41 €

2,16
2,16

9,72 €
9,72 €

b) Autobuses
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
c) Camiones
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil.
De más de 9.999 kilogramos de carga útil
d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales
e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica
De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 kilogramos de carga útil
f) Otros vehículos
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 c.c

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c
Motocicletas de más de 1.000 c.c
Tasa por la prestación de
administrativas municipales

servicios o

2,16
2,16
2,16
2,16
la

realización

16,65 €
33,35 €
66,69 €
133,38 €

de actividades

D) Otorgamiento de licencias de actividad clasificada y comunicación previa de
actividad clasificada.
Quedarán exentos de esta tasa los caseríos.
A) Comercios
A.1. Actividades clasificadas sujetas a licencia
A.2. Actividades clasificadas sujetas a comunicación previa

772,50
618,00

B) Industrias
a) Actividades clasificadas sujetas a licencia
Hasta 300 m² de superficie
De 301 m² a 800 m² de superficie
De 801 m² a 1400 m² de superficie
De 1401 m² a 2000 m² de superficie
De más de 2001 m² de superficie
b) Actividades clasificadas sujetas a comunicación previa

1.030,00
1.545,00
2.060,00
2.575,00
3.090,00
772,50

I) Telecomunicaciones:
- Tasa anual por domicilio:

30,54

Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local

C) Utilización de espacios de utilidad pública:
Construcciones, instalaciones y obras:
-

Residuos de obra, edificación, materiales, andamios, etc: por m2 y día: 0,70€.

D) Piscina descubierta municipal:
Abono familiar (Tarifa Asteasu):

Parejas con 1 hij@
Monoparental con 1 hij@

120,00
80,00

Parejas con 2 hij@
Monoparental con 2 hij@

150,00
110,00

Parejas con 3 hij@ o más
Monoparental con 3 hij@ o más

150,00
110,00

Abono familiar (Tarifa General):
Parejas con 1 hij@
Monoparental con 1 hij@

200,00
150,00

Parejas con 2 hij@
Monoparental con 2 hij@

250,00
200,00

Parejas con 3 hij@ o más
Monoparental con 3 hij@ o más

250,00
200,00

Ogasuna, Kontu Bereziak eta Administrazio Batzordeak aurretik irizpena eman du.
Uribe-Etxebarria jaunak hitza hartu du: igerilekuetako abonoei dagokionez, galdetu du
hilabete bakoitzeko abonoak izan daitezkeen.
Idazkariak hitza hartu du: informazio batzordean gaia aztertua izan zen eta, besteren
artean, abono ezberdinen prezioak aldatzeko proposamena egin da, baina beti ere
denboraldio osorako. Batzordean adierazi zuen herritarrei eta herritik kanpokoei
dagoen prezio ezberdinak ez datorrela bat legearekin; hala eta guztiz ere, herritik
kanpoko erabiltzaileen prezioak (hobariak barne) igo dira.
Alkate andreak hitza hartu du: abonoak denboraldi osorako dira, eta ez da proposatu
hilabetekoak izatea, izan ere, zerbitzuak defizita sortzen du urtero eta, aldaketa hori
eginez gero, defizita altuagoa izango baitzen.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga,
Mugika, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak

ERABAKI DU
LEHENENGOA.- 2018 urterako Asteasuko Udaleko Ordenantza Fiskalen aldaketak
hasierako izaeraz onartzea
BOSGARREN PUNTUA

JARDUERA PROTOKOLOA, ADMINISTRAZIO TURISTIKOAREN, EUDEL ETA
UDALETXEEN ARTEKOA, ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZETAN ETA
LOGELETAN TURISMO LEGEAREN APLIKAZIOARI BURUZ.
EUDELek igorri du ‘Jarduera-protokoloa, Administrazio Turistikoaren, EUDEL eta Udalen
artekoa, erabilera turistikoko etxebizitzetan eta logeletan turismo-legea aplikatzeari buruzkoa’.
Berau Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren eta EUDEL Euskadiko
Udalen Elkartearen arteko lankidetzaren baitan landu da.
Udal guztiei protokolo hau erabiltzea gomendatzen zaie, xedea izanik Turismoari buruzko
13/2016 legea betearaztea eta Administrazio Turistikoari euskal udalerrietako turismoerabilerarako logela eta pisuei dagozkien tramitazioan, kontrolean, informazioan eta
komunikazioan laguntzea.
Honela dio:

JARDUERA
PROTOKOLOA,
ADMINISTRAZIO
TURISTIKOAREN,
EUDEL
UDALETXEEN
ARTEKOA, ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZETAN
LOGELETAN TURISMO LEGEAREN APLIKAZIOARI BURUZ.

ETA
ETA

-I13/2016 Legeak, Turismoarena, 2006/123 Zuzentarauarekin bat datorrena, zerbitzuei buruzkoa,
ostatu-enpresa turistikoei erantzukizunpeko adierazpena ezartzen die jarduera hasteko eta
ulertzen da -zioen azalpenean agertu bezala- sistema horrek bermatzen duela zerbitzuak libreki
zirkulatzea eta enpresen lehiakortasun sustatzen duela eta zerbitzu turistikoak ez arautzeak
ekar ditzakeen ustekabeko ondorioak ekiditen ditu.
Testuinguru horretan, Legearen helburuetako bat da informazio eta komunikazio teknologia
berriei esker sortu diren ostatu eredu berriei babes juridikoa ematea; zehazki, produktu
turistikoak merkaturatzeko erabiltzen den sare globalaren erabilerari dagokionez, hala nola,
erabilera turistikoko etxebizitzak eta erabilera turistikoko etxebizitza partikularreko logelak.
Helburu horiek lortzeko, Legeak Euskadiko Administrazio Turistikoari esleitzen dio enpresa
turistikoen jarduera arautzeko eskumena, baita behar diren neurriak hartzeko beste
Administrazio Publikoen lankidetzarekin. (5.1.b),i) Art.).
- II -

Librea da turismo-jardueran aritzea, baina aplikatzekoa den indarreko legeria bete behar da;
beraz, zerbitzu turistikoren bat emateko interesa duen edozein pertsona kokatu ahal izango da
Euskadin, baldin eta komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena aurkezten badu. 15
Erantzukizunpeko adierazpena dokumentu bat da, interesdunak sinatzen duena adierazteko:
batetik, ezagutzen eta betetzen dituela indarreko araudiak ezartzen dituen betekizunak jarduera
turistikoa aurrera eramateko; bestetik, baduela adierazitakoa egiaztatzen duen dokumentazioa
eta Administrazioaren esku utziko duela hala errekeritzen dionean.
Legeak ezartzen du betekizun guztiak espresuki eta modu argi eta zehatzean jaso beharko
direla dagokion erantzukizunpeko adierazpenean, azpimarratuz bereziki, halakorik badago,
zerga- eta hirigintza-arloko betebeharrak ezagutzea eta betetzea, gai horien konplexutasun eta
garrantzi berezia direla medio.
Jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena izenpetuta aurkeztearekin batera, dena delako
jarduera garatzeko gaikuntza lortzen da, adierazpena aurkezten denetik bertatik, hargatik
eragotzi gabe administrazio eskudunek esleituta dituzten egiaztapen-ahalmenak eta berehalako
ondorio bezala dauka Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan inskribatzea.
Legearen 20.9 artikuluak xedatu bezala Euskadiko Turismo Administrazioak zehaztuko du zein
den jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpenaren eredu ofiziala eta zer dokumentazio
erantsi behar zaion; era berean, zehaztuko du zer dokumentazio izan behar duen pertsona
fisiko edo juridikoak, eta prozedurako zer baldintza bete behar diren kapitulu honetan aipatzen
diren izapideak egiteko. Horrez gain, argitaratuta eta eguneratuta edukiko ditu idatzi-ereduak,
jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpenarenak eta beste batzuk. Edozein kasutan,
Euskadiko Turismo Administrazioak ahalbidetuko du adierazpen hori modu telematikoan
aurkeztea, baita gainerako administrazioekiko koordinazioa
- III –
Erantzukizunpeko adierazpen hori behar bezala aurkeztu ostean, Euskadiko Turismo
Administrazioak egiaztatuko du ea betetzen diren ala ez lege honetan eta berau aplikatzeko
erregelamenduetako arauetan ezarritako betekizunak. Egiaztapen hori ezin da bete, araudiaren
aplikazioa Udaletxeei baitagokie, Udaleko administrazioaren laguntzarik gabe.
- IV Protokolo hau 13/2016 Legearen 7. Xedapen Gehigarrian xedatutakoaren arabera egin da,
beste Administrazio Publiko batzuekin akordioak eta protokoloak egitea aurreikusten duena,
legea betetzea sustatzeko, kontsumitzaileen babesa bermatzeko, eta jarduera klandestinoak
eta legez kontrako eskaintza desagerrarazteko.
Ostatu forma desberdinei dagokienez, eta 13/2016 Legearen 3. Xedapen Iragankorra kontuan
hartuz, eta gerora erregelamenduz gara daitekeena eragotzi gabe, lege hau indarrean sartu eta
erabilera turistikoko etxebizitzek eta erabilera turistikoko logela partikularretako ostatuak trafiko
turistikoan jardun nahi badute, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dute
-VArestian aipatutakoarekin bat etorriz, eta Euskadiko Administrazio Turistikoaren eta Udaletxeen
arteko jarduketa koordinatuaren oinarriak ezartzeko, 13/2016 Legea aplikatzeko lehenengo

fasean, eta erabilera turistikoko etxebizitzen eta erabilera turistikoko logela partikularrei
dagokienez, egingo den araudiaren garapenaren aurretik, honokoa aurkezten da:
JARDUERA PROTOKOLOA
LEHENENGOA.- XEDEA.
Protokolo honen xedea da Euskadiko Administrazio Turistikoaren eta Udaletxeen arteko
erlazioak finkatzea, erabilera turistikoko etxebizitzen jardueraren eta erabilera turistikorako
etxebizitza partikularren logelei dagokionez, 13/2016 Legeak, Turismoarenak, araututakoak.
Horretarako, jarduketa prozedura bateratua ezartzen da, Administrazio Turistikoaren aurrean
aurkeztutako erabilera turistikoko etxebizitza zein logelen erantzukizunpeko adierazpenak,
Udaletxeei dagokie kontrola, araudira egokitzen diren konprobatzeko.
BIGARRENA.- ERANTZUNKIZUNPEKO ADIERAZPENA
Turismo enpresa baten titularrak, erabilera turistikoko etxebizitzen eta erabilera turistikoko
logela partikularretako ostatuen modalitatean, erantzukizunpeko adierazpena Administrazio
Turistikoaren aurrean aurkeztuko du, zehazki etxebizitza non kokatzen den, dagokion Lurralde
Bulegoan.
HIRUGARRENA.- UDALEKO TXOSTENA
Turismoko Lurralde Bulegoak dagokion Udaletxeari bidaliko dio bere udalerrian dauden
etxebizitzen erantzukizunpeko adierazpenak, berak indarrean dagoen araudia betetzen duen
edo ez adierazi dezan.
Zehazki, Udaletxeak bi kontuei buruz emango du informazioa:
c) Etxebizitzaren erabilera urbanistikoa bat datorren edo ez eskatu denarekin.
-

-

-

13/2016 Legeak, Turismoarena, 53.10 artikuluan xedatutakoaren arabera erabilera
turistikoko etxebizitzek lehen okupazioko lizentzia edo bizigarritasun-zedula eduki
beharko dute. Ostatu-zerbitzu turistikoa izateko, erabilera urbanistikoa, udaletxeak
ezarri dituen hirigintza arauei egokitu behar da (hirugarren sektorea, jarduera
ekonomikoak, ekipamenduak edo egoitza).
Higiezinaren antzinatasuna dela eta, edo artxiboetan ezin bada informazioa topatu, edo
antzeko beste zergatiak direla eta, Udaletxeak ezin badu lehen okupazioko lizentzia
edo bizigarritasun-zedula identifikatu, txostena egin ahal izango du jatorrizko
etxebizitzaren bizileku izaera ezartzen duen adostasun txostena eginda.
Ondore horietarako, txostenak etxebizitzaren bizileku izaera soilik azaldu behar du
(bere momentuan obra-lizentziarekin eraikia) eta ez ditu etxebizitzaren gaur egungo
bizigarritasun baldintzak aztertuko eta, beraz, ezingo du exijitu, in situ ikuskaritza
egitea.
Dena den,13/2016 Legea Udalen autonomia printzipioa guztiz errespetatuz
interpretatuko, hirigintza antolamenduaren alorrean duten udal eskumena aitortuz.
Zentzu horretan, etxebizitzen erabilera turistikoa garatzea komenigarria dela
kontsideratzen da, horretarako egokia den udal plangintza erabiliz, era horretan
jarduerak babes juridiko handiagoa izango du eta udalerrian aipatu erabileren

antolamendu hobeagoa bermatuko da (mugak ezarri daitezke, behar bezala
justifikatuta, bai dentsitate handia duten guneetan, baita higiezin bakoitzean jarduera
hori daukaten etxebizitzen portzentajeari dagokionez, edo beste parametro batzuek
erabiliz)
d) Udaletxearen aurrean jardueraren aldez-aurreko jakinarazpena aurkeztu behar den edo ez.
Udaletxeak adieraziko du, baita ere, jarduera kontsideratzen duen edo ez, aldez-aurreko
jakinarazpena behar duen sailkatutako jarduera moduan 3/1998 Legeak, Euskal-Herriko
ingurugiroa babesteko lege orokorra, xedatutakoa kontuan hartuz (II, B Eranskina) 7: “Hotelak
eta egoitza komunitarioak, , adineko pertsonen egoitzak, apopilo etxeak eta antzeko
establezimenduak; eta, dagokionean, interesdunak aipatu jakinarazpena aurkeztu duen eta
horri buruz intzidentziaren bat dagoen edo ez.
Ondore horietarako, ulertzen da, berariazko araudirik ezean, erreferentziazko baldintzak
etxebizitzei dagozkienak izango direla eta ez direla aplikagarriak izango hotel-establezimenduei
dagozkien xedapenak, irisgarritasunari dagokienak, etab.
LAUGARRENA.- TXOSTENA EMATEKO EPEA
Lehenengo fase batean, Administrazio Turistikoak eskaeren zerrenda emango dio Udaletxeari,
data horretan, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu dutenena, erabilera turistikoko
etxebizitza eta logelei dagokienez
Udaletxeak txostena bidaliko du horretarako baliabideak baditu, eta ezezko txostenei emango
die lehentasuna (etxebizitzaren erabilera urratzen dutelako, adibidez, hirigintza araudiak
ezarritako mugaren bat). Dena den, txosten guztiak Protokolo hau sinatu eta hilabeteko epean
bidaltzen saiatuko da, Protokolo hau sinatu eta hiru hilabeteko epean.
Lehenbiziko kontaktu honen ondoren, Administrazio Turistikoak ondoren aurkeztu diren
adierazpenak bidaltzen jarraituko du eta Udaletxeak, eskaera jaso eta 15 egun naturaleko
epean, saiatuko da txostena bidaltzen.
BOSGARRENA.- ADMINISTRAZIO TURISTIKOAREN JARDUERAK.
a) Administrazio Turistikoak baja emango dio Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren
Erregistroan, Udaletxeen kontrolpean dauden baldintzak betetzen ez dituzten erabilera
turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularren logelei.
Horretarako, udaletxeko txostena jaso ondoren, interesdunari bidaliko zaio eta alegazioak
aurkezteko epea emango zaio. Epea igaro ondoren Ebazpena emango du zentzu batean edo
bestean. Ebazpenak jarduera turistikoaren jarraitzearen ezintasuna inplikatuko du, inskripzioa
ezereztuko da eta establezimendua itxiko da. .
Ebazpena irmoa denean betearazi egingo da eta erabilera turistikoko etxebizitzaren edo
etxebizitza logelaren jarduera uzteko agindua emango da.
b) Halaber, Administrazio Turistikoak, Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan
baja emango die etxebizitza zein logelei jakitun denean Udaletxeak ixteko agindua edo jarduera
eteteko agindua eman duenean.

Horretarako, Udaletxeak Administrazio Turistikoari jakinaraziko dio egoera hori, dagozkien
Ebazpenen kopia helaraziz.
Administrazio Turistikoak ebazpena emango du interesdunari jakinaraziz Erregistroan baja
eman diola eta ezin duela jarduerarik jarraitu.
c) Administrazio Turistikoak bertan behera uzteko agindua betetzen ez dela egiaztatzen badu,
dagokion ikuskapena egin ondoren, zehapen espedientea abiaraziko du.
SEIGARRENA.- INFORMAZIOA JAKINARAZTEA.
Administrazio Turistikoak eta Udaletxeek erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza
partikularreko logelei buruzko jarduera klandestinoaren informazioa elkar komunikatzeko
konpromisoa hartzen dute, baita jarduera eteteko aginduen berri, edo, bakoitzak dituen
eskumenak garatzeko interesgarria izan daitekeen beste edozein informazio.
Administrazio Turistikoak gainera, konpromisoa hartzen du Udaletxeekin informazio kanala
irekitzekoa, Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan izen emanda dauden
erabilera turistikoko etxebizitzei eta logelei dagokienez.
ZAZPIGARRENA.- INFORMAZIO KANPAINAK
Administrazio Turistikoak eta Euskadiko Udaletxeek lankidetzan aritzeko interesa agertzen
dute, elkarrekin edo koordinatutako ekintzen bidez, dibulgaziozko kanpainak egiten hiritarrei
orokorrean edo erabilera turistikoko etxebizitzen eta logelen titular zein erabiltzaileentzat,
eragindako agente guztiek dagozkien eskubide zein betebeharren informazioa izan dezaten
produktu turistiko horiei dagokienez
ZORTZIGARRENA.- PROTOKOLOAREN ONDORENGO GARAPENA
Jarduera Protokolo hau prozeduren eta tramiteen sinplifikaziora orientatzen da, eta exijitutako
errekerimenduen gardentasuna, argitasuna eta objetibotasuna ahalbidetu nahi du, erabilera
turistikoko etxebizitzen eta erabilera turistikoko etxebizitza partikularren logelen ostatuari
dagokionez.
Horretarako, leihatila bakarra lortu nahi da, interesdunak aukera izan dezan Administrazio
Turistikoaren aurrean bere dokumentazioa aurkezteko eta, sarbidea izan dezan, horren bidez,
jarduera horiek egiteko Udaletxe bakoitzak ezarri dituen baldintzei buruzko informazio argia eta
zalantzarik gabekoa jasotzeko
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18. artikulua.– Kokatzeko askatasuna eta turismo-jardueretan libreki aritzea.
1.– Librea da turismo-jardueran aritzea, baina aplikatzekoa den indarreko legeria bete behar da;
beraz, zerbitzu turistikoren bat emateko interesa duen edozein pertsona kokatu ahal izango da

Euskadin, baldin eta komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu, eta, hala
badagokio, dagokion gaikuntza lortzen badu.
2.– Euskadiko Turismo Administrazioak turismo-jarduera eta zerbitzu turistikoak antolatu eta
kontrolatuko ditu, lege honetan eta berau garatzen duen araudian ezarritako moduan.
20. artikulua.– Turismo-jarduera hastea.
1.– Euskal Autonomia Erkidegoan turismo-jarduera batean lanean hasi baino lehenago,
turismo-enpresa baten titular izanik jarduera horretan hasi eta horretan jardun nahi duen
pertsona fisiko edo juridikoak erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dio Euskadiko
Turismo Administrazioari, garatu nahi duen jarduera horretan aritzeko bete behar diren
betekizunak betetzen dituela adierazten duena.
2.– Lege honen ondorioetarako, turismo-jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena
dokumentu bat da, interesdunak sinatzen duena bere erantzukizunpean adierazteko: batetik,
ezagutzen eta betetzen dituela eskubide edo ahalmen baten aitorpena lortzeko edo horiek
gauzatzeko indarreko araudiak ezartzen dituen betekizunak; bestetik, baduela adierazitakoa
egiaztatzen duen dokumentazioa eta Administrazioaren esku utziko duela hala errekeritzen
dionean, eta, azkenik, betekizun horiek guztiak betetzeko konpromisoa hartzen duela aitorpen
edo gauzatze horri dagokion epealdi osoan.
Aurreko paragrafoan adierazitako betekizun guztiak espresuki eta modu argi eta zehatzean jaso
beharko dira dagokion erantzukizunpeko adierazpenean, azpimarratuz bereziki, halakorik
badago, zerga- eta hirigintza-arloko betebeharrak ezagutzea eta betetzea, gai horien
konplexutasun eta garrantzi berezia direla medio. Euskadiko administrazio turistikoek edozein
unetan errekeritu ahal izango dute aurkez dakiela aipaturiko betekizunak betetzen direla
egiaztatzen duen dokumentazioa, eta aurkeztu egin beharko du interesdunak.
Adierazpen hori jardueraren titularrak edo turismo-enpresaren legezko ordezkariak edo
establezimenduaren jabeak sinatu beharko du, eta, behar izanez gero, baita jabeak bere
establezimendua kudeatzeko ardura aurretik emana dion pertsona juridiko kudeatzaileak ere.
3.– Jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena aurreko zenbakian ezarritako moduan
izenpetuta aurkeztearekin batera, dena delako jarduera garatzeko gaikuntza lortzen da,
adierazpena aurkezten denetik bertatik eta iraupen mugagabe baterako, salbu araudiak
Administrazioaren aldez aurreko baimen espezifikoren bat eskatzen duenean, hargatik eragotzi
gabe aplikatu beharreko beste arau batzuek ezartzen dituzten betebeharrak eta administrazio
eskudunek esleituta dituzten egiaztapen-ahalmenak. Erantzukizunpeko adierazpena aurkezteak
gaitu egiten du turismo-jardueran aritzeko lege honetan ezarritako baldintzetan, baina hori ezin
izango da inoiz ere salbuesgarri gisa alegatu beste arlo bateko araudia ez betetzearen aurrean.
4.– Jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena osorik aurkezteak berehalako ondorio
zuzena izango du: inskribatuta geratuko da lege honen 24. artikuluan arautzen den
erregistroan.
(../…)
9.– Euskadiko Turismo Administrazioak zehaztuko du zein den jarduera hasteko
erantzukizunpeko adierazpenaren eredu ofiziala eta zer dokumentazio erantsi behar zaion; era
berean, zehaztuko du zer dokumentazio izan behar duen pertsona fisiko edo juridikoak, eta
prozedurako zer baldintza bete behar diren kapitulu honetan aipatzen diren izapideak egiteko.
Horrez gain, argitaratuta eta eguneratuta edukiko ditu idatzi-ereduak, jarduera hasteko
erantzukizunpeko adierazpenarenak eta beste batzuk. Edozein kasutan, Euskadiko Turismo

Administrazioak ahalbidetuko du adierazpen hori modu telematikoan aurkeztea, baita gainerako
administrazioekiko koordinazioa ere.
21. artikulua.– Administrazioak egiaztatzea.
1.– Aurreko artikuluan aipatzen den erantzukizunpeko adierazpen hori behar bezala formalizatu
eta aurkeztu ostean, Euskadiko Turismo Administrazioak egiaztatuko du ea betetzen diren ala
ez lege honetan eta berau aplikatzeko erregelamenduetako arauetan ezarritako betekizunak.
Gero, interesdunari jakinaraziko dio deklaratutakoa legearen araberakoa den ala ez.
Akatsik edo desadostasunik ezean, interesdunari jakinarazi beharko zaio zer datu jaso diren
Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan; besteak beste, erregistro-zenbakia,
kategoria eta, baldin badu, espezialitatea.
2.– Euskadiko Turismo Administrazioak inskripzioa ezeztatuko du baldin eta funtsezko
zehaztugabetasunik, faltsutasunik edo omisiorik atzematen badu jarduera hasteko
erantzukizunpeko adierazpenean edo hari erantsi edo gehitutako dokumentuetan jasotzen diren
datuetan, edo atzematen badu nahitaezko dokumentazioa falta dela edo ez direla betetzen
aplikatu beharreko betekizunak. Ondorioz, egitate horien berri jasotzen den unetik bertatik ezin
izango da turismo-jarduera hori egiten jarraitu; hori gorabehera, legezko erantzukizuna eskatu
ahal izango da, dagokion prozedura instruituta, zeinean entzunaldia emango baitzaio
interesdunari.
Prozedura horren ondorioz, arrazoietan oinarritutako ebazpena emango da erregistroko
inskripzioari baja emateko edo hura ezeztatzeko, baita establezimendua ixteko edo jarduera
horretan aritzea debekatzeko ere. Era berean, inguruabar horien berri ematen duen ebazpenak
erabaki ahal izango du arduradunak jarduera hasi aurreko egoera berera itzuli behar duela
egoera juridikoa, nahitaez.
3.– Euskadiko Turismo Administrazioak, prozedura horretaz aparte, dagokion zehapenprozeduraren instrukzioa hasiko du baldin eta aurreko zenbakian aipatzen den
zehaztugabetasunik, faltsutasunik edo omisiorik atzematen badu.
4.– Lege honen ondorioetarako, jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpeneko edo hari
erantsi edo gehitutako dokumentuetan jasotzen den edozein datutan funtsezko
zehaztugabetasuna, faltsutasuna edo omisioa dagoela joko da baldin eta horiek:
a) Interesdunaren nortasun fisiko edo juridikoaren egiaztapenari eragiten badiote.
b) Pertsonen segurtasunari arriskua ekar badiezaiokete, eta bereziki:
1) Suteen aurkako prebentzio- eta babes-arloan nahitaezkoa den dokumentazioa falta bada
edo gabeziak badaude arlo horretan.
2) Autobabeseko eskulibururik ez badago, edo exiji daitekeen kasuetan ezartzen ez bada.
c) Honako hauei eragiten badiete: establezimenduaren sailkapenari (taldea, kategoria,
betekizunak) eta, hala badagokio, erregelamenduetako arauen arabera eska daitezkeen
bermeei, aseguruei eta dokumentazio osagarriari.
d) Eskainitako zerbitzu eta produktu turistikoen irisgarritasun-baldintzei eragiten badiete.

5.– Aldiz, jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpenean edo hari erantsi edo gehitutako
dokumentuetan jasotzen den edozein datutan funtsezkoa ez den zehaztugabetasunik,
faltsutasunik edo omisiorik atzemanez gero, edo 2. zenbakian agertzen ez diren bestelako
legezko betebeharrak ez direla betetzen ikusiz gero, errekerimendua egingo da zuzendu
beharrekoak zuzentzeko edo betebeharrak betetzeko 15 eguneko epean.
Atzemandako akatsak zuzenduta, interesdunari jakinarazi beharko zaio zer datu jaso diren
Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroan; besteak beste, erregistro-zenbakia,
kategoria eta, baldin badu, espezialitatea.
6.– Aipatutako epea igaro, eta errekerimenduari kasurik egin ez bazaio, dagokion administrazioprozedura izapidetuko da eta turismo-jarduera aldatzeko edo, hala badagokio, uzteko aginduko
da.
Halakoetan, lege honetan aurreikusitako zehapen-araubidea aplikatuko da.
37. artikulua.– Ostatu-establezimenduak: kontzeptua.
1.– Ostatu-establezimendutzat jotzen dira prezio bidez aldi baterako ostatu-zerbitzua
ohikotasunez eta profesionalki eskaintzen dutenak, erregelamenduz ezarritako baldintza eta
ezaugarrien arabera. Establezimendu hauetan ostatatzeak ez dakar egoitza-aldaketarik
erabiltzailearentzat.
Ez dira ostatu-establezimendutzat jotzen, eta ez dira lege honen aplikazio-eremuan sartzen,
esklusiboki erakunde-, gizarte-, osasun-, laguntza-, lan-, irakaskuntza- edo kirol-xedeak dituzten
ostatu-jarduerak, ezta haur, gazte eta babes berezia behar duten beste talde batzuentzat
Administrazioaren programen markoan garatzen direnak ere.
2.– Aldi baterako ostatutzat hartzen da urtebetetik beherako iraupenez modu jarraituan
eskaintzen den ostatua.
38. artikulua.– Ostatu-establezimenduak: motak.
1.– Mota hauetakoak dira ostatu-establezimenduak:
a) Hotel-establezimenduak.
b) Apartamentu turistikoak.
c) Kanpinak.
d) Nekazaritza-turismoko establezimenduak eta landetxeak.
e) Aterpetxeak.
f) Erregelamendu bidez zehaztutako beste establezimendu-mota batzuk.
44. artikulua.– Kontzeptua.
1.– Apartamentu turistikoak: Ostatu-unitatez osatutako establezimenduak dira, ustiapen-unitate
enpresarialaren printzipioaren pean kudeatutako multzo independente gisa eskaintzen direnak;
aldi baterako ostatua ematen dute, profesionaltasunez eta ohikotasunez. Establezimendu
hauetan ostatatzeak ez dakar egoitza-aldaketarik erabiltzailearentzat.
Apartamentu turistikoak bloke edo multzo modalitateetan ustia daitezke.
Blokea: Eraikin edo konplexu turistikoa, pisu, apartamentu, villa, txalet edo antzekoez osatua;
erabilera erkideko instalazio edo zerbitzuak ditu, eta ustiapen-unitate enpresarial bakar batek
erabiltzen du turismo-trafikorako.

Multzoa: Bi ostatu-unitate turistikoz edo gehiagoz osaturiko agregatu bat da, bloke bat eratzen
ez duena; multzoa osatzen duten unitate horiek eraikin berean egon daitezke, edo elkarren
ondoko eraikinetan, eta ustiapen-unitate enpresarial bakar batek erabiltzen du turismotrafikorako.
Ostatu-unitatea: Apartamentu turistikoen establezimendu bateko pieza independente bat da,
erabiltzaileak beretzat bakarrik erabiltzen duena.
2.– Aurreko zenbakian adierazitako jarduera egiten dela ulertuko da aipaturiko eraikinak
lagatzen direnean erabiltzeko eta lupertzeko. Erabilera eta luperketa horien artean sartuko dira,
hala dagokionean, erabilera erkideko zerbitzu eta instalazioak, establezimendua dagoen
blokean edo multzoan daudenak.
3.– Ohikotasuna dagoela ulertuko da baldin eta establezimenduaren publizitate- edo
merkaturatze-ekintzak egiten badira, turismo-eskaintzarako edozein bitarteko, euskarri edo
kanal erabiliz, edo ostatu ematen bada urtean bitan edo gehiagotan, guztira hilabetetik gorako
iraupenez.
4.– Apartamentu turistikoen establezimendu bakoitza ustiapen-unitatearen printzipioari atxikiko
zaio beti, eta haren administrazioaren titularra pertsona bakarra izango da.
5.– Blokea osatzen duten apartamentu turistikoen establezimendu bat jabetza horizontalaren
araubidearen edo antzeko figuren arabera eratuta dagoenean, entitate kudeatzaile edo
ustiatzaileak Jabetza Erregistroaren ziurtagiriz egiaztatu beharko du establezimendu osoak eta
haren ostatu-unitate bakoitzak –edozein dela ere jabea– erabilera turistikoa izango dutela
apartamentu turistiko bezala, eta orobat enpresa ustiatzaileari laga zaiola erabilera.
Jabe bakoitzak konpromisoa hartuko du enpresa ustiatzaile bakar batek kudea dezan eraikin
osoa, barne direla erabilera erkideko guneak eta ostatu-unitate guztiak. Horretarako, dagokion
kontratua izenpetuko dute.
6.– Enpresa ustiatzaileak bere gain hartuko du dena delako establezimenduaren ostatu-unitate
guztiak modu jarraituan kudeatzea.
7.– Erregelamenduz ezarriko dira ostatu-unitateen alderdi hauek: nola osatuko diren, zer
instalazio eta zerbitzuz hornituko diren, zer betekizun eta baldintza bete behar dituzten eta nola
funtzionatu behar duten.
8.– Landa-eremuan kokatutako apartamentu turistikoek kasu bakoitzean aplikatzekoak diren
ingurumen-legeriaren baldintzak bete beharko dituzte.
53. artikulua.– Erabilera turistikoko etxebizitzak: kontzeptua eta aplikazio-eremua.
1.– Erabilera turistikoko etxebizitzak: Turismo- edo opor-arrazoiengatik ostatu bezala
eskaintzen edo merkaturatzen diren edozein motatako etxebizitzak dira, jabeak, ustiatzaileak
edo kudeatzaileak hirugarren batzuei lagatzen dizkietenak, aldi baterako eta berehala
erabiltzeko moduan. Behin eta berriz edo ohikotasunez eta kontraprestazio ekonomiko baten
truke merkaturatzen dira, zuzenean edo zeharka.
Errentapeko etxebizitza bat erabilera turistikorako lagaz gero, errentariak aurkeztu beharko du
erantzukizunpeko adierazpena, eta inskribatuta egon beharko du Euskadiko Turismo Enpresen
eta Jardueren Erregistroan. Era berean, egin nahi duen jardueraren berri eman beharko dio,
nahitaez, errentatzaileari.

Honako eraikin hauek sartzen dira sailkapen honen barruan, zerrenda ez delarik ez osoa, ez
mugatzailea:
– Jabetza horizontalaren araubideko etxebizitza independenteak, familia anitzeko eraikinetan
edo atxikietan daudenak.
– Familia bakarreko etxe banakakoak edo binakakoak.
– Eraikuntza aurrefabrikatu finkoak edo antzekoak.
Etxebizitza horien barruan sartzen dira apartamentu partikularrak, estudio deritzenak, pisuak,
villa deiturikoak zein txaletak.
2.– Erabilera turistikoko etxebizitzek honako arlo hauei buruzko araudietako betekizunak bete
beharko dituzte: azpiegiturak; hirigintza; eraikuntza eta etxegintza; segurtasuna; ingurumena;
osasuna eta kontsumoa eta, laneko arriskuen prebentziorako araudia betez, higienea eta
laneko osasuna. Horietaz gain, baita aplikagarri den beste araudi batek eskatzen dituen
betekizun guztiak ere, hala baldin bada.
3.– Kasu honetan, honako hauek sartzen dira lege honen 2.n) artikuluan definitutako turismoeskaintzen kanalen barruan: etxebizitzetako egonaldi turistikoak epe motzerako merkaturatzen
dituzten enpresak, eta opor-erabilerarako etxebizitzak eskaintzen dituzten higiezinen merkatuko
agente edo bitartekaritza-enpresak.
4.– Lege honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren
29ko 29/1994 Legearen edo hura ordezten duen araudiaren arabera errentatzen diren
etxebizitzak.
5.– Etxebizitza bat erabilera turistikorako errentatzen dela ulertuko da baldin eta, aplikatu
beharreko araudiaren arabera, ezin bada egiaztatu ezen egindako kontratua hirierrentamenduen legeriaren araberakoa dela.
6.– Ezin izango da etxebizitzarik errentatu jarduera turistikoa hasteko beharrezkoa den aldez
aurreko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu gabe Euskadiko Turismo Administrazioan.
Lege honen ondorioetarako, klandestinotzat joko da adierazpen hori egin gabe etxebizitzak
kontratatzea edo ustiatzea.
7.– Ohikotasuna dagoela ulertuko da baldin eta etxebizitzen publizitate- edo merkaturatzeekintzak egiten badira turismo-eskaintzarako edozein bitarteko, euskarri edo kanal erabiliz, edo
ostatu ematen bada urtean bitan edo gehiagotan, jarraikako 31 egunez edo gutxiagoz.
8.– Erregelamenduz zehaztuko da zein den erabilera turistikoko etxebizitzen gehienezko
ahalmena, baina ezingo da inola ere gainditu Etxebizitzari buruzko Euskadiko 3/2015 Legearen
62.2 artikuluan edo hura ordezten duen araudian definitzen diren ratioen arabera zehaztutako
ostatatu-kopurua, ratio horren barnean sartuta bai egoiliarrak eta bai turismo-erabiltzaileak.
Era berean, Erregelamenduz garatuko dira establezimendu horien funtzionamendu-araubidea,
erabilera turistikoko etxebizitzek bete behar dituzten betekizun eta baldintzak eta bereizgarriak.
9.– Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen organoak betekizun batetik edo
batzuetatik dispentsatu ahal izango ditu erabilera turistikoko etxebizitzak, baldin eta ezin badira
turismo-jarduerarako egokitu etxebizitzaren edo etxebizitza kokatuta dagoen eraikinaren
egiturak berak ezartzen dituen zailtasunak direla eta. Dispentsa horretarako, aldez aurreko
txosten tekniko bat beharko da.

10.– Erabilera turistikoko etxebizitzek lehen okupazioko lizentzia edo bizigarritasun-zedula
eduki beharko dute.
11.– Erabilera turistikoko etxebizitzak oso kontserbazio-egoera onean eduki beharko dira, eta
kategoria ezartzeko eta erregistroan jasotzeko eskatutako betekizunei eutsi beharko diete.
54. artikulua.– Erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logeletako ostatua.
1.– Ostatu-zerbitzuen sustapena, eskaintzaren koordinazioa eta erabiltzaileen eskubideak
bermatzeko, etxebizitza partikularretako logeletan oporretarako edo turismorako ostatuzerbitzuak prezio bidez eskaintzen dituztenek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu
beharko diote Euskadiko Turismo Administrazioari, adieraziz trafiko turistikoko jarduerak egiten
dituztela. Hori egin ezean, 53.6 artikuluan adierazitako ondorioak izango dituzte.
Etxebizitza partikulartzat hartuko da titularraren benetako egoitza.
Ostatu-mota honen barruan sartzen dira, besteak beste, «bed and breakfast» eta «bed and
brekky» deiturikoak.
2.– Erabilera turistikoko logelak merkaturatzen dituzten etxebizitza partikularrek honako arlo
hauetako betekizunak bete beharko dituzte: azpiegiturak; hirigintza; eraikuntza eta etxegintza;
segurtasuna; ingurumena; osasuna eta kontsumoa, eta, laneko arriskuen prebentziorako
araudia betez, higienea eta laneko osasuna. Horietaz gain, baita aplikagarri den beste araudi
batek eskatzen dituen betekizun guztiak ere, hala baldin bada.
3.– Titular berak ezin izango du, inolaz ere, logelarik eskaini edo merkaturatu etxebizitza batean
baino gehiagotan; hala eginez gero, azken ostatu horiek beste establezimendu-mota bat direla
ulertuko da.
Erregelamenduz ezarriko da zenbat plaza eskaini ahal izango diren gehienez ere etxebizitza
berean. Gainditzen bada baimendutako turismo-plazen kopurua, ostatua hotelestablezimendutzat joko da, eta, beraz, horrelako establezimenduei ezartzen zaizkien betekizun
eta baldintza berak bete beharko dira.
4.– Lege honen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren
29ko 29/1994 Legearen edo hura ordezten duen araudiaren arabera errentatzen diren logelak.
5.– Errentapeko etxebizitza bateko logelak turismo-erabilerarako lagaz gero, errentariak
aurkeztu beharko du erantzukizunpeko adierazpena. Era berean, egin nahi duen jardueraren
berri eman beharko dio, nahitaez, errentatzaileari.
6.– Etxebizitza partikularretako logelak merkaturatzen direla ulertuko da baldin eta aplikatu
beharreko araudiaren arabera ezin bada egiaztatu hiri-errentamenduei buruzko legeriaren
araberako kontratua egin dela.
7.– Ohikotasuna dagoela ulertuko da baldin eta logelen publizitate- edo merkaturatze-ekintzak
egiten badira turismo-eskaintzarako edozein bitarteko, euskarri edo kanal erabiliz, edo ostatu
ematen bada urtean bitan edo gehiagotan, jarraikako 31 egunez edo gutxiagoz.
8.– Erregelamenduz garatuko dira erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logelen
funtzionamendu-araubidea, bete behar dituzten betekizun eta baldintzak eta bereizgarriak.
9.– Erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logelak oso kontserbazio-egoera onean
eduki beharko dira, eta erregistroan jasotzeko eskatutako betekizunei eutsi beharko diete.

10.– Eusko Jaurlaritzan turismo-arloko eskumena duen organoak betekizun batetik edo
batzuetatik dispentsatu ahal izango ditu etxebizitza partikularretan turismorako erabiltzen diren
logelak, baldin eta ezin badira turismo-jarduerarako egokitu establezimenduaren edo
eraikinaren egiturak berak ezartzen dituen zailtasunak direla eta. Dispentsa horretarako, aldez
aurreko txosten tekniko bat beharko da.

Hirigintza eta Obretako Batzordeak aurretik irizpena eman du.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga,
Mugika, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak
ERABAKI DU
Lehena. Jarduera-protokoloa, Administrazio Turistikoaren, EUDEL eta Udalen artekoa,
erabilera turistikoko etxebizitzetan eta logeletan turismo-legea aplikatzeari buruzkoa
onartzea.
Bigarrena. Alkate andrea onartutako hitzarmena sinatzeko eta izapideak egiteko
eskuordetzea.

SEIGARREN PUNTUA

Bulano baserrian portxea egiteko Solicitud de licencia urbanística para
hirigintza-baimena jasotzeko eskaera: ejecución de porche en caserío
ematea
Bulano: otorgamiento.
-

-

Espediente zk: OH 2017-004
Eskaera-data: 2017/08/1
Sarrera zenbakia: 462
Eskatzailea: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Obra baimen eskaera: Bulano
baserriko hegoaldeko fatxadan
portxea egitea, Antonio Gonzalez
Blancok
eginiko
Egikaritze
Proiektuarekin bat (EHAEOk
2017/10/11an bisatua)
Obren egikaritze materialaren
aurrekontua: 17.224,40€

-

-

Expediente: OH 2017-004
Fecha solicitud: 1/08/2017
Nº entrada: 462
Solicitante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Solicitud de licencia de obra:
ejecución de porche en fachada
sur del caserío Bulano, según
Proyecto de Ejecución formulado
Antonio González Blanco (visado
por el COAVN el 11/10/2017).
Presupuesto ejecución material
de las obras: 17.224,40€

-

Udaleko
txostena:
Oharrak:

Zerbitzu
Teknikoen
2017/09/18 Aldekoa.

En lo referente a la ampliación del
caserío,
las
Normas
Subsidiarias
vigentes establecen en su artículo 113,
referente a obras de rehabilitación y
mejora de los caseríos existentes, entre
otras cosas lo siguiente:
…
La
Corporación
Municipal
podrá
autorizar, así mismo, en determinados
casos pequeñas ampliaciones adosadas
de los caseríos existentes siempre que
queden debidamente justificadas. Tales
actuaciones respetarán las siguientes
normas:

-

Informe
Servicios
Técnicos
Municipales:
18/09/2017
Favorable. Observaciones.

En lo referente a la ampliación del
caserío,
las
Normas
Subsidiarias
vigentes establecen en su artículo 113,
referente a obras de rehabilitación y
mejora de los caseríos existentes, entre
otras cosas lo siguiente:
…
La
Corporación
Municipal
podrá
autorizar, así mismo, en determinados
casos pequeñas ampliaciones adosadas
de los caseríos existentes siempre que
queden debidamente justificadas. Tales
actuaciones respetarán las siguientes
normas:



El perfil, las alineaciones, así
como
el
tratamiento
arquitectónico del nuevo cuerpo a
edificar, se adecuarán a las
características geométricas y
compositivas
del
edificio
existente, cuyo perfil no podrá ser
alterado sustancialmente por la
ampliación, adaptándose en todo
caso al tipo de construcción y a
los materiales tradicionales en el
medio rural (piedra, revocos
pintados, teja roja, carpinterías
sencillas, etc...).



El perfil, las alineaciones, así
como
el
tratamiento
arquitectónico del nuevo cuerpo a
edificar, se adecuarán a las
características geométricas y
compositivas
del
edificio
existente, cuyo perfil no podrá ser
alterado sustancialmente por la
ampliación, adaptándose en todo
caso al tipo de construcción y a
los materiales tradicionales en el
medio rural (piedra, revocos
pintados, teja roja, carpinterías
sencillas, etc...).



La ocupación máxima de la
ampliación no superará un
incremento de 100 m2 t.e.,
computándose en ella superficies
abiertas y cerradas.



La ocupación máxima de la
ampliación no superará un
incremento de 100 m2 t.e.,
computándose en ella superficies
abiertas y cerradas.



El cuerpo ampliado respetará un
retiro mínimo de 5 m. al límite de
parcela.



El cuerpo ampliado respetará un
retiro mínimo de 5 m. al límite de
parcela.

Vista la justificación expuesta en el Vista la justificación expuesta en el
apartado 1.3 de la memoria del proyecto, apartado 1.3 de la memoria del proyecto,

se entiende que la “mejora de la calidad
de vida” en el lugar de trabajo, puede ser
un aspecto a tener en cuenta en lo
referente a la posible autorización de la
corporación municipal, señalada en el
artículo 113 de la normativa urbanística.
Aspecto que deberá ser contextualizado
en la mejora del entorno, al eliminarse
una txabola precaria adosada al
caserío”.

se entiende que la “mejora de la calidad
de vida” en el lugar de trabajo, puede ser
un aspecto a tener en cuenta en lo
referente a la posible autorización de la
corporación municipal, señalada en el
artículo 113 de la normativa urbanística.
Aspecto que deberá ser contextualizado
en la mejora del entorno, al eliminarse
una txabola precaria adosada al
caserío”.

Euskadiko Lurzoruaren eta Hirigintzaren
Legeak, ekainaren 30eko 2/2006 Legeak
207.
Artikuluan
eta
hurrengoetan
jasotakoaren arabera.

A la vista de lo establecido en el artículo
207 y siguientes de la Ley 2/2006, de 30
de junio, de Suelo y Urbanismo del País
Vasco,

Hirigintza eta Obretako
aurretik irizpena eman du.

Batzordeak Previo dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo y Obras.

Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga,
Mugika, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak
ERABAKI DU

HA ACORDADO:

LEHENA.- Obra lizentzia ematea, beti ere PRIMERO.- Conceder licencia de obras,
aurkeztutako agiriak eta I. Eranskinean en base a la documentación presentada y
jasotako baldintzak betetzekotan.
con aplicación del condicionado recogido
en el ANEXO I.
BIGARRENA.- Udal ordenantza fiskalak SEGUNDO.- De conformidad con las
xedatutakoarekin bat, honako zergaren Ordenanzas
Fiscales
municipales,
kitapena onestea:
aprobar la siguiente liquidación tributaria:
Eraikuntza, obra eta instalazioen gaineko Impuesto
de
zerga:
Instalaciones y Obras:
Aurrekontua: 17.441,06€.
Zerga mota: % 5a.
Ordaintzera: 872,05€.

Presupuesto: 17.441,06€.
Tipo tributario: 5%.
A pagar: 872,05€.

Construcciones,

HIRUGARRENA.- Ebazpen honen berri TERCERO.- NOTIFICAR la
ematea interesdunei.
resolución a los interesados.

presente

LAUGARRENA.- Ebazpen honen berri CUARTO.- NOTIFICAR la
Udalbatzarrari ematea, egiten den resolución a los interesados.
hurrengo bilera arruntean.

presente

I. ERANSKINA

ANEXO I

BALDINTZA PARTIKULARRAK

CONDICIONES PARTICULARES

-

Lizentzia indarrean izango da
gehienez 9 hilabetez: obrak
hasteko epea 3 hilabetekoa
izango da, 3 hilabete obrak
egiteko eta 3 hilabete gehienez
obrak eteteko.

Obrak hasi aurretik:

-

La licencia tiene una vigencia 9
meses, con un plazo para el
inicio de las obras de 3 meses,
un plazo de paralización máxima
de 3 meses y un plazo de
duración de las obras de 3
meses.

Antes del inicio de las obras:

-

Udalari sokak jartze eta zuinketaakta egiteko eskaera egingo zaio.

-

Se firmará el acta de replanteo y
la tirada de cuerdas.

-

199,85
eurotako
bermea
aurkeztu beharko da, eraikuntza
eta / edo eraispen obrako
hondakinen
kudeaketaren
%120koa,
eraikuntza
eta
eraispen hondakinen ekoizle eta
kudeatzearen
112/2012
Dekretuaren
5.
artikuluan
xedatutakoarekin bat etorrita, eta
hondeatutako materialak era
egokian berrerabili edo kudeatu
izanaren txostena.

-

Deberá presentarse un aval por
valor
de
199,85
euros,
correspondiente al 120% del
coste de la gestión de residuos
de construcción y demolición,
según señala el artículo 5 del
Decreto 112/2012 de producción
y gestión de residuos de
construcción y demolición, y un
informe acreditativo final de la
correcta reutilización o gestión de
los materiales excavados.

La fianza, que podrá constituirse
en efectivo, en valores de deuda
pública, mediante aval, mediante
contrato de seguro de caución o
cualquier otra forma válida en
derecho, se pondrá a disposición
del órgano municipal encargado
de la concesión de la licencia

La fianza, que podrá constituirse
en efectivo, en valores de deuda
pública, mediante aval, mediante
contrato de seguro de caución o
cualquier otra forma válida en
derecho, se pondrá a disposición
del órgano municipal encargado
de la concesión de la licencia

-

urbanística.

urbanística.

La devolución de la fianza sólo se
producirá previa solicitud de la
persona obligada y tras la
acreditación documental de la
correcta gestión de los residuos
generados en la obra. En caso de
no acreditarse la adecuada
gestión de los residuos, y sin
perjuicio de la aplicación del
régimen sancionador previsto en
la normativa de Residuos, el
Ayuntamiento podrá ejecutar
subsidiariamente las actuaciones
necesarias para la correcta
gestión de los mismos y, si ello
no fuera posible, destinar el
importe de la fianza a la
realización de actuaciones de
mejora ambiental en el municipio.

La devolución de la fianza sólo se
producirá previa solicitud de la
persona obligada y tras la
acreditación documental de la
correcta gestión de los residuos
generados en la obra. En caso de
no acreditarse la adecuada
gestión de los residuos, y sin
perjuicio de la aplicación del
régimen sancionador previsto en
la normativa de Residuos, el
Ayuntamiento podrá ejecutar
subsidiariamente las actuaciones
necesarias para la correcta
gestión de los mismos y, si ello
no fuera posible, destinar el
importe de la fianza a la
realización de actuaciones de
mejora ambiental en el municipio.

Obraren zuzendaritza taldearen
zerrenda aurkeztuko da: obra
zuzendaritza, obra gauzatzearen
zuzendaritza, eta segurtasun eta
osasun koordinatzailea.

Obrak gauzatzen diren bitartean:

-

Deberá
presentarse
en
el
Ayuntamiento relación escrita de
miembros del equipo facultativo
de la obra: dirección de obra,
dirección de ejecución de obra, y
coordinador de seguridad y salud
de obra.

Durante la ejecución de las obras:

-

Proiektuan jaso ez diren udal
azpiegituretan esku hartzeko
beharra badago, esku hartzea
egin
aurretik,
hori
Udalari
jakinaraziko zaio.

-

En el caso de actuar sobre
alguna infraestructura municipal
no prevista en el proyecto,
previamente
a
cualquier
actuación, se deberá notificar al
ayuntamiento este extremo.

-

Obrak egiteko legeak agindutako
segurtasun eta osasun neurriak
ezarriko dira.

-

Se deberán de adoptar las
medidas de seguridad y salud
precisas que exige la ley para la
ejecución de la obra.

-

Lanak
goizeko
8:00etatik
arratsaldeko 8:00etara egin behar

-

La jornada laboral u horaria de
realización de las obras se

dira.

-

Lanak
burutzen
ari
diren
bitartean, xehetasun aldaketak
sartu nahi direnean, aldez
aurretik
Udalari
jakinarazi
beharko
zaio.
Jakinarazpen
edukiaren aldaketa nabarmenek
aldez aurretik berariazko udal
lizentzia izan beharko dute. Ohiko
prozeduraz
eskatu
eta
izapidetuko dira.

Obrak bukatu eta gero:

extenderá desde las 8 horas de
la mañana a las 20 horas de la
tarde.
-

Cuando se pretendan introducir
modificaciones de detalle durante
la ejecución de la misma, se
deberá notificar previamente al
Ayuntamiento.
Las
modificaciones de importancia
del contenido de las licencias
deberán ser objeto de previa y
expresa licencia municipal. Su
solicitud
y
tramitación
se
ajustarán
al
procedimiento
ordinario.

Tras finalizar la ejecución de las
obras:

Obraren titularrak horien ikuskapena El titular de las obras solicitará la
egiteko eskatuko du, eta eskaerari inspección de las mismas, y añadirá a su
honako dokumentazioa erantsiko dio: solicitud la siguiente documentación:
- Obra- amaieraren ziurtagiria,
- Certificado de fin de obra, visado
dagozkien elkargoek bisatuta,
por
los
correspondientes
dagokion likidazioarekin.
Colegios Oficiales, con definición
del importe de liquidación final de
la obra.
- Aldaketak
badaude,
obra- En caso de modificaciones,
amaieraren dokumentazioa.
documentación de fin de obra.
- Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
- Impreso U-4 del Departamento
Ogasuneko U-4 Inprimakia.
de Hacienda y Finanzas de
Diputación Foral de Gipuzkoa.
- Eraikuntza eta / edo eraispen
- Documentación que justifique
obrako hondakinak era egokian
adecuadamente la gestión de los
kudeatu izanaren dokumentazioa.
residuos de construcción y
demolición.
- Lehenengo erabilera baimenaren
- Solicitud de otorgamiento de
eskaera.
licencia de primera utilización.
BALDINTZA OROKORRAK / CONDICIONES GENERALES
Obrako hondakinak gai horri buruz
indarrean dagoen araudiaren arabera 1
kudeatuko dira, eta obra-eremua garbi

0
Los residuos de la obra se gestionaran
conforme a la normativa vigente en la materia y
se mantendrá limpia la zona de obra.

mantenduko da.
Obrak egikaritzeko espazio publikoari
eragiten dioten edukiontziak, aldamioak, 2
garabiak edo beste bitarteko osagarri
batzuk jarri behar badira, dagokion udalbaimena eskatu beharko da. Dena den,
behar bezala seinalatua geratu behar du,
balizko arriskuei aurrea hartzeko. Seinaleak
segurtasun eta apaintasun aldetik egoera
onean mantentzeko ardura eskatzailearena
da.

0
Si para la ejecución de la obra es preciso
colocar contenedores, grúas o cualquier otro
medio auxiliar que afecte al espacio público,
deberá obtenerse la oportuna autorización
municipal. En todo caso, deberán quedar
señalizados convenientemente en precaución
de posibles accidentes. El solicitante quedará
obligado a conservar los elementos de
señalización en el debido estado de seguridad y
ornato.

Obra-hondakinak
kentzerakoan,
ahalegina egingo da eragozpenik ez 3
sortzeko, hautsik ez harrotzeko eta harripilarik ez sortzeko, eta horretarako
beharrezko
neurriak
hartuko
ditu
kontratistak.
Toki altuetatik hondakinak ateratzeko
beharrezkoa da edukiontzirainoko hodi bat 4
jartzea, eta hura toldo batekin estaltzea,
hondakinak eta hautsa kanpora, bide
publikora, atera ez dadin.

0
En la ejecución de los trabajos de retirada
del escombro se cuidará de no producir
molestias en el entorno, así como polvo,
cascotes, etc., adoptando el contratista las
medidas necesarias para ello.

Ezin da obra-lizentzian jasotzen ez
den lanik egin. Onartutako proiektua aldatu 5
nahi izanez gero, aldez aurretik udalaren
baimena eskatu behar da. Horrela egin
ezean, hirigintzako arau-haustetzat hartuko
da.
Obrak egiterakoan eraikuntzan hartu
ohi diren neurriak hartuko dira. Halaber, 6
eraikuntzako Segurtasun eta Osasun
Araudian aurreikusitako neurriak hartuko
dira.

0
La obra no sobrepasará los conceptos
recogidos en la licencia de obras. En caso de
voluntad de alteración del proyecto aprobado
será preceptiva la solicitud de autorización
municipal previa. De no hacerlo así, se
considerará infracción urbanística.
0
En la realización de las obras se
adoptarán las precauciones que aconseja la
buena práctica de la construcción, así como las
previstas en el Reglamento de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Industria de la
Construcción.
0
El titular deberá disponer de un Seguro de
Responsabilidad Civil para casos de accidente o
bien lo exigirá a aquella persona contratada
para la ejecución de las obras.

Titularrak
erantzukizun
zibileko
asegurua izan behar du, istripuak 7
direnerako; edo obrak egiteko kontratatzen
duen pertsonari hori izan dezan eskatuko
dio.
Lizentzia jabetza-eskubidear salbu
eta hirugarrengoen kalterik gabe emanda 8
ulertuko da.
OBRA HASI AURRETIK: Udal
Aguazilarekin kontaktuan jarriko da okupatu 9

0

En caso de desescombro desde altura, será
obligatorio colocar conducto de evacuación o
bajante de escombros que se cubrirá en su
encuentro con el container con un toldo
suficiente que evite la salida al exterior de
escombros o polvo procedente del mismo.

0
La licencia se entiende otorgada a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio del de
tercero.
ANTES DE INICIAR LA OBRA: Deberá
ponerse en contacto con el Alguacil municipal

beharreko lurzoru publikoaren kokapena
eta azalera zehazteko, bere kasuan.
OBRA AMAITU ONDOREN: 3
laneguneko epean, Udalean aurkeztuko da
okupatutako
lurzoru
publikoaren 10
zehaztapenak, hots, egun kopurua eta
azalera, bere kasuan.

para determinarse el lugar y superficie de suelo
público a ocupar, en su caso.
TRAS FINALIZAR LA OBRA: En el plazo
1 3 días hábiles, deberá presentarse en el
de
Ayuntamiento relación de días y superficie de
suelo público ocupado, en su caso.

ZAZPIGARREN PUNTUA

Asteasu Batuz Udal taldeak eginiko proposamena.
AZAROAREN 25A, EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA EZABATZEKO
NAZIOARTEKO EGUNA
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
Azaroaren 25a, emakumeen kontrako mota guztietako indarkeria gaitzesteaz gain,
indarkeria sortzen duten agente eta egitura guztiak gaitzesteko eta aski dela esateko
egun bat da. Eta egun horretan erakunde publikoek, borroka horretan dugun
lehentasunezko agente-izaera berretsiz, konpromiso zehatzak hartu behar ditugu.
Emakumea izateagatik soilik indarkeria jasateko aukera txikiena dagoen bitartean, gure
herrian ez dugu bakea edo normalizazioa lortuko.
Horregatik, ASTEASUKO UDALEKO ASTEASU-BATUZ udal-taldeak honako
adierazpen instituzional hau aurkeztu nahi du, Osoko Bilkuran eztabaidatu eta ondoren
onartzeko.
ARRAZOIA:
Azaroaren 25a “Emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna” delaeta, ASTEASUKO UDAL honek, emakumeek indarkeria matxistatik aske bizitzeko
aukera izango duten guneak eraikitzeko xedez, herrialde eta lurralde askeak lortzeko,
emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunean oinarritutako elkarbizitzaeredu askeak errealitate bihurtzeko, egitura sozial paritarioa lortzeko xedez, gure
herrialde-konpromisoa sakontzea gure gain hartzen dugu, eta era berean, herritar
guztien konpromiso politikoa sakontzen jarraitzeko asmoa dugula berresten dugu.
Herritarren bizitza kolektiboa kudeatzeko ardura duen erakunde orok bere agenda
politikoaren eta jardun instituzionalaren lehentasun gisa indarkeria matxistarik gabeko
herrialdeak eta lurraldeak eraikitzea izan behar du, baita gizarte igualitario baten
defentsa ere, non emakumeek euren burua aske sentituko duten.

Sistema kapitalista neoliberalak patriarkatuarekin duen aliantzak, azken urteotan bizi
dugun krisi sistemikoak bizkortu egin duenak, emakumeen bizitzan zuzeneko inpaktu
garrantzitsua izaten jarraitzen du. Horrela, aurten ere, Hego Euskal Herrian indarkeria
matxistaren datuek gorantz jarraitzen dute, eta % 18,2 handitu dira 2016. urtean 2015.
urtearekin alderatuta. Emakume asko, eta askotan ahaztu egiten ditugun haien semealabak hil egin dituzte aurten, eta sexu-indarkeriako kasu asko ere izan dira, batez ere
udako herri-festetan.
Bitartean, kontzeptu horiek despolitizatzen dituen sistema batek bere gain hartzen ditu
kontzeptu feministak, eta edukirik gabe uzten ditu, berdintasun faltsuko egoera bat
normalizatzen lagunduz. Errealitateak aurkakoa adierazten digu; datu mediatiko eta
ezagunenek, gorputzen aurka euren adierazpenik muturrekoenean eragindako
zuzeneko indarkeriaren (bortxaketak eta heriotzak) datuek deseroso sentiarazten eta
oihartzun soziala sortzen duten arren, ikus dezakegu indarkeria mediatiko eta soziala
handitu egiten dela eta indarkeria fisikoa jasan duten emakume horiek beraiek
zalantzan jartzen dituztela, erasoaren errua botatzen dietela eta, kasurik onenean, birbiktimizatu egiten dituztela, euren baliatzeko gaitasuna kenduz. Adibide gisa, salaketa
faltsuei ematen zaien garrantzia azpimarratu nahi dugu, guztizko salaketen % 0,001
besterik ez diren arren.
Aldi berean, oihartzun txikia duten indarkeria-adierazpenak daude, horiek
normalizatzen dituztenak eta emakumeen kontrako desberdintasunak eta bereizkeria
iraunarazten dituztenak; indarkeria sinbolikoaren kasua da, komunikabideen,
publizitatearen edota musikaren bitartez sortzen dena, emakumeak zapaltzen dituzten
arauak eta esanak ezarriz, edota indarkeria ekonomikoaren kasua, soldata txikiagotan,
lan-baldintza txarragotan eta abar islatzen dena. Era berean, aurten ere kezka
handiarekin ikusten dugu emakumeen kontrako indarkeria handitu egin dela herrietako
jaietan eta aisialdirako guneetan. Ildo horretan, bereziki kezkatzen gaituzte gazteengan
gertatzen diren botere-erlazioak, askotan kontrola, gehiegikeria eta, zenbaitetan,
indarkeria fisiko eta sexuala barne.
Feminismoak erakutsi digu errealitate bat aipatzeak ikusgai bihurtzen duela: indarkeria,
bere adiera guztietan, desberdintasunen sistemaren zati den heinean, ikusezin bihurtu
da eta alderdi pertsonalei garrantzi handiegia ematen zaie, eta ikusarazi nahi digute
indarkeriazko gertakariak arrazoi pertsonalen ondorio direla eta ez arrazoi sozialen
ondorio. Ez da nahikoa indarkeria-adierazpen jakin batzuk aipatu eta salatzea
horrelako ekintzaren bat gertatzen den bakoitzean; arrazoien gainean jardun behar da,
sustraira jo behar da.
Beraz, beharrezkoa da indarkeria-adierazpenen arrazoietan sakonduko duen ahalegin
bat egitea, emakumeen ekiteko ahalmenak onartuz, haien erruduntasuna gaitzetsiz eta
indarkeria matxistarik gabe bizi ahal izan daitezen lagunduz. Eta horretarako
ezinbestekoa da gure gizarte-ereduaren egitura-aldaketa bat egitea; hori ez egitea
bidezko aldaketa baten aldeko konpromisoari uko egitea izango litzateke.

Eta zeregin hori, gure egin behar dugun konpromiso hori, gizartea osatzen dugun
agente guztiok egin behar dugu, bestela indarkeria matxistari eusten jarraituko
genukeelako. Denon erantzukizuna delako bakoitzaren eragin-eremutik aurre egitea
sortzen edo babesten ari den indarkeria matxista amaitzeko: erakunde publikoak,
kultura-agenteak, komunikabideak, lan-arloko agenteak eta agente ekonomikoak.
Baina pertsonek, familiek, adiskideek, kolektiboek eta arduradun publikoek ere
zuzeneko erantzukizuna dute.
Indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko modu desberdinak ere babestu behar dira,
helburu bakarra izan arren horren aurka borrokatzeko modu asko egon daitezkeelako:
autodefentsa feminista bide bat da, baina era berean baliozkoak dira Beldur Barik
ekimena, edo herrietako festetako testuinguruan aktibatu diren ekimenak eta ekintzak,
elkarteek edo auzoek egiten dituzten ekimenak eta abar, denei eman behar zaie
babesa.
Horregatik, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egun honetan, sendo adierazi
nahi ditugu Euskal Herria feminista, justu eta ekitatezko baten aldeko aldarrikapena,
bide horren eraikuntzan honako konpromiso hauek gure gain hartuz:
PROPOSAMENA:
1.- ASTEASUKO UDAL honek, Emakumeen Munduko Martxak bultzatutako indarkeria
matxistari aurre egiteko protokoloa bere egiten du.
2.- ASTEASUko udal honek, emakume taldeekin elkarlanean, herriari lotutako
biolentzia matxistei aurre egiteko neurriak abian jarriko ditu.
3.- ASTEASUKO UDALAK Indarkeria Matxistaren erasoak identifikatu eta salatzeko,
indarkeria hori ezabatzeko eta gertatu baino lehen prebenitzeko, emakume-taldeekin
elkarlanean, formakuntza eta sentsibilizazio saioak antolatuko ditu.
4.- ASTEASUKO UDAL Honek, izateko eta izendatzeko modua orekatzeko xedez,
aurrerantzean “indarkeria matxista” adiera erabiliko dugu, adituek hori erabiltzen
baitute modu normalizatuan.
5.- ASTEASUKO UDALAK, 2018ko aurrekontuak definitzeko unean, berdintasununitateei beharrezko baliabide tekniko eta ekonomikoak emango dizkie
6.- ASTEASUKO UDAL honek Foru Aldundiari eta Emakunderi eskatzen die
emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko aurrekontu-partidak handitzeko,
berdintasun-zuzendaritzak sendotzeko, epaitegietako genero-unitateak indartzeko eta
indarreko legeria berraztertzeko konpromisoa hartzeko.
7.- ASTEASUKO UDAL honek hezkuntzako agenteei zuzeneko deia egiten die
curriculum-lerroetan genero-berdintasuna sar dezaten.

8.- Erakunde honetatik, hau da, ASTEASUKO UDALA tik, borroka feministaren alde
hartu dugun konpromisoa berretsi nahi dugu, indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko
bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean.
9.- Bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25erako deitutako
mobilizazioekin, eta jendarte osoari ere dei egiten diogu mobilizazio horretan parte har
dezan.

Asteasun, 2017 ko urriaren 31 a
ASTEASU BATUZ
A.F.A.ren 97.2 artikuluarekin bat, Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza
eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga,
Mugika, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, bozketaren emaitza ikusirik Udalbatzak proposamena gai-zerrendan sartzea
berretsi du.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga,
Mugika, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak
ERABAKI DU
Lehena. Jasotako adierazpena onartzea.
Bigarrena. Erabaki honen berri ematea interesdunei.
ZORTZIGARREN PUNTUA

EUDELek eginiko proposamena.
AZAROAREN 25eko ADIERAZPEN INSTITUZIONALA
“EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA”

Begirada berria emakumeen aurkako indarkeriari
Azaroaren 25a dela eta, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko
Eguna, berriz azpimarratzen dugu indarkeria mota honen izaera estrukturala eta gure
konpromisoa agertzen dugu emakumeen aurkako indarkeriatik libre egongo den
gizarte baten alde. Era berean, nazioarteko zuzenbide-esparruarekin bat, berresten
dugu badagoela loturarik genero-arrazoiek eragindako bazterkeriaren eta emakumeen
aurkako indarkeriaren artean. Emakumeen aurkako indarkeriak eragindako biktimei eta
hartatik bizirik irtendakoei laguntza-zerbitzua bermatzea ez ezik, beharrezkoa ere bada
esku-hartzearen plano guztietan jarduketak planteatzea: Prebentzioa, Detekzioa,
Arreta, Babesa, Koordinazioa, Justizia, eta Erreparazioa ere bai.
Emakumeen aurkako indarkeriatik libre egongo den berdintasunezko gizarte bat
eraikitzeko dugun konpromisoa oinarritzat hartuz, dagokigun erronka da erreparazioeskubidea emakumeen aurkako indarkeriari emandako erantzunean sartzeko.
Horretarako, eskura izan behar ditugu indarkeriaren eta berorren adierazpide guztien
inpaktuak ikusarazten lagunduko duten baliabideak, deslegitimazio soziala xede
harturik. Beharrezkoa da ahotsa eta protagonismoa ematea, bai indarkeria matxistaren
biktimei bai berorien elkargune diren elkarteei, erreparazio-bideak proposatzeko duten
zilegitasuna aitortze aldera.
Erreparazio honen helburua indarkeriaren biktimak eta hartatik bizirik irtendakoak
guztiz osatzea izan behar da. Hortaz, barne hartu behar du inplikaturiko zerbitzu eta
sistema guztiak hobetzea, nola-eta horiek guztiak sistematikoki aztertuz.
Beraz, emakumeenganako Indarkeriaren aurkako Nazioarteko Egun honetan, honakoa
agertzen dugu:

 Gure konpromisoa agenda politikoan indarkeriak eragindako emakume






biktimekiko erreparazio-eskubidearen aitortza eta horri buruzko hausnarketa
sartzeko, guztiz osatu daitezen eta indarkeriarik gabeko bizitza-eskubidea
gauzatu ahal dezaten.
Gure konpromisoa udaletan plan eta neurri estrukturalak hedatzen eta
hobetzen jarraitzeko edo, hala badagokio, abian jartzeko, indarkeria matxistari
aurre egitea xede, emakumeen kolektiboekin eta kolektibo feministekin batera,
bai halaber gizarte zibilarekin eta herritarrekin oro har.
Gure konpromisoa gizartean aldaketa estrukturala bultzatzeko, hartara herrierakundeak, komunikabideak, lan-, kultura-, gizarte- eta ekonomia-esparruko
eragileak zein gizarte osoarenak inplikatu daitezen.
Eta gure ardura, indar politiko guztien eta erakundeen adostasunaren bitartez,
beharrezkoak diren baliabideak eskura izan daitezen, xedea izanik emakumeen
aurkako indarkeria gure gizartetik desagerrarazten aurrera egitea.

Beraz, Udalbatzak
ERABAKI DU

Lehena. Jasotako adierazpena onartzea.
Bigarrena. Erabaki honen berri ematea interesdunei.
A.F.A.ren 97.2 artikuluarekin bat, Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza
eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga,
Mugika, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, bozketaren emaitza ikusirik Udalbatzak proposamena gai-zerrendan sartzea
berretsi du.
Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga,
Mugika, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak
ERABAKI DU
Lehena. Jasotako adierazpena onartzea.
Bigarrena. Erabaki honen berri ematea interesdunei.

BEDERATZIGARREN PUNTUA

EAJ-PNV Udal taldeak eginiko proposamena.
1.- Asteasuko Udalak, Parlament-ak pasa den urriaren 27ko bilkuran, Catalunyaren
burujabetasuna eta prozedura eratzaileari buruz hartutako erabakiak, errespetatzen
eta laguntzen ditu.
2.- Asteasuko Udalak, Estatuko Gobernuak, Kataluniako erakundeen ordezkaritza eta
autogobernu gaitasuna mozten eta Kataluniako herriaren berezko eskubidea den hori
Egiletsitako Karta batetan bilakatzen duen, Espainiako konstituzioaren 155.
artikuluaren babesean hartutako salbuespen kontrol neurri guztiak, gaitzesten ditu.

3.- Asteasuko Udalak adierazten du, soilik Kataluniako gizarteari eta bere berezko
ordezkari instituzionalei dagokiela, euren etorkizuna erabakitzea bide baketsu eta
demokratikoak erabiliz.
Txapartegi jaunak hitza hartu du: gai honi dagokionez, hurrengo puntuan adierazpen
bat proposatuko dute, Villabonako Udalak onartutakoa; testua oso antzekoa da.
Uribe-Etxebarria jaunak hitza hartu du: adierazpena erretiratu egiten du.

HAMARGARREN PUNTUA

Asteasu Batuz Udal taldeak eginiko proposamena.
Kataluniako parlamentuak independentziaren adierazpena egin eta gero, erabaki
historiko horrek Kataluniarentzat duen garrantziagatik eta baita Euskal Herriarentzat
ere duen esnahiagatik, Asteasuko Udalak honakoa adierazten du:
1. Aitortza, errespetua eta afektua erakutsi nahi dizkio Kataluniako errepublikari.
2. Exijitzen du Kataluniako herritarren borondatea errespetatzea, zein behin eta
berriro hautestontzietan, modu demokratikoan, adierazi den.
3. Zorionak ematen dizkie Kataluniako herritarrei, gizarte eragileei, erakundeei eta
alderdi politikoei. Eta modu berezian azken urteeetan Giza Eskubideak, bakea,
demokrazia eta askatasuna defendatuz izugarrizko ausardia eta konpromisoa
erakutsi duten hautetsi guztiei. Eredu dira guretzat.
4. Aldarrikatu nahi du Estaturik gabeko nazio guztiek euren etorkizuna
erabakitzeko duten eskubidea. Horregatik, eskatu nahi die euskal alderdi
politikoei akordio batera iris daitezela eskubide hau legebiltzarrean
eztabaidatzen ari diren autogobernu ponentzian jasotzeko.
5. Onartzen du Adierazpen hau Kataluniako Generalitat-era, Kataluniako
Parlament-era eta Kataluniako Independentziaren aldeko udalerrien elkarteara
(AMI) igortzea.
A.F.A.ren 97.3 artikuluarekin bat, Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza
eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga,
Mugika, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, bozketaren emaitza ikusirik Udalbatzak proposamena eztabaidatzea berretsi
du.

Proposamena bozketara jarri da, ondorengo emaitza eman delarik:
Aldeko botuak: 8 (Legarra, Ayerza, Txapartegi, Iturbe, Elicegui, Usandizaga,
Mugika, Uribe-Etxebarria)
Kontrako botuak: 0
Abstentzioak: 0
Beraz, Udalbatzak
ERABAKI DU
Lehena. Jasotako adierazpena onartzea.
Bigarrena. Erabaki honen berri ematea interesdunei.
HAMAIKAGARREN PUNTUA

Erregu eta galderak.

A) Alkate andreak hitza hartu du. Azaroaren 25ean, larunbata, goizeko 12:00etan,
emakume talde batek ekitaldi bat antolatuko du, irakurketa, musika eta
abarrekin. Gonbidatuta zaudete. Azaroaren 22an, mikromatxismoari buruzko
tailerra egingo da, Gizonduz Taldea etorriko da.
Eta beste gairik ez dagoenez, Alkateak bilera amaitutzat ematen du gaueko 20.36
orduak direnean, nik Idazkariak, bertan jasotakoaren akta hau luzatzen dudalarik.
Asteasun, 2017ko urriaren 31n.

Alkatea

Bitarteko Idazkari-Kontuhartzailea

