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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARAMAIOKO UDALA

Aramaioko jabetza eta erabilera publikoko lurzoruak ostalaritzarako nola okupatu arautzen 
duen ordenantzaren behin betiko onarpena

Aramaioko Udal Korporazioaren Osoko Bilkurak, joan den 2016ko urriaren 27an egin zuen 
ohiko bileran, hasierako onespena eman zion Aramaioko Udalaren jabetza eta erabilera publi-
koko lurzoruak ostalaritzarako nola okupatu arautzen duen udal ordenantzari.

Hasiera bateko onespenaren iragarkia 2016ko azaroaren 14ko ALHAOn argitaratu zen.

Jendaurreko informazio-epea amaiturik eta alegazioak aurkeztu ez direla ikusi ondoren, 
aipatu ordenantzaren aldaketa behin betiko onespena jaso duela ulertzen da eta, horrenbestez, 
argitaratzen da.

Aramaio, 2017ko urtarrilaren 31

Alkatea
LIERNI ALTUNA UGARTE

ARAMAIOKO JABETZA ETA ERABILERA PUBLIKOKO LURZORUAK 
OSTALARITZARAKO NOLA OKUPATU ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

ZIOEN AZALPENA

Ordenantza hau Aramaioko Udalak jabetza publikoko ondasunen gain dituen eskumenetan 
oinarrituta idatzi da, Aramaio udalerriko erabilera publikoko espazioetako ostalaritza arloko 
erabilerak arautzeko.

Herritarrek ohiturak aldatu dituztela eta, ostalaritzako lokaletako kanpoko espazio publikoa 
gehiago erabiltzen da, inongo araudirik gabe, eta batzuetan gehiegizko erabilerarekin.

Udalean ostalaritzako lokalek terrazak eta babes elementuak instalatzeko eskaerak jaso 
direnez, beharrezkoa da erabilera publikoko espazioa okupatzea baimentzeko erregulazio ad-
ministratiboa, non bat etorriko diren segurtasun publikoa, oinezkoen joan-etorria, hiri estetika 
edo ingurumenaren defentsa ostalaritzaren arloan sortu diren beharrekin.

1. artikulua. Ordenantzaren xedea

Ordenantza honen xedea da udalarenak diren jabetza eta erabilera publikoko lurzoruen 
aprobetxamenduaren erregimen juridikoa arautzea, baita erabilera publikoari lotutako jabetza 
pribatuko lurzoruen erregimena ere, ostalaritzako jarduerak garatzeari loturik.

2. artikulua. Aplikazio eremua

1. Ordenantza Aramaio udalerrian aplikatuko da.

2. Ordenantza udal barrutiko espazio horietan aplikatuko da, izan kale, plaza, etxadien arteko 
barne patio, atari, oinezkoen espazio libre nahiz gune berdeak

3. Ordenantza honen ondorioetarako, terrazek okupatzeko erabilera publikoko espaziotzat 
hartuko dira izatezko egoeraren, hirigintza plangintzaren eta araudiaren arabera halaxe direnak.



2017ko otsailaren 10a, ostirala  •  17 zk. 

2/6

2017-00462

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

3. artikulua. Baimenen izaera

1. Espazio publikoetan terrazak instalatzea Aramaioko Udalaren erabakia da, eta horrek esan 
nahi du titularrak espazio publikoaren erabilera berezia egiteko eskumena duela.

2. Espazioak ondorio horietarako okupatzeko, udalaren baimena eskuratu beharra dago 
aldez aurretik.

3. Baimenak emateko eskaera egitea ostalaritzako establezimenduetako titularrei dagokie, 
beraien funtzionamendua eta jarduera arautzen dituzten hirigintzako zein sektoreko arauekin 
bat eginda.

4. Baimenak interes publikoaren mende egongo dira, eta, gatazka gertatuz gero, espazio 
irekiaren erabilera publiko komuna nagusituko da, interes orokorreko arrazoiengatik.

5. Baimenak jabetza eskubidea gordeta eta hirugarrenen kalterik gabe emango dira.

6. Alkatetzaren eskumena izango da, Hirigintza Batzordeak esaten duena kontuan hartuta, 
baimena ematea edo ukatzea, ordenantza bera ulertzea, betetzeak dakarren zalantzak argitzea, 
interes publikoa duten aldaketak proposatzea, isunak adostea eta ordenantza honek arautzen 
duen okupazio baimenarekin zerikusia duten bestelako ekintzak aurrera eramatea.

4. artikulua. Ordutegiak eta denboraldiak

1. Bezeroek terrazak erabiltzeko ordutegia jarduera bakoitzean ezarritako ordutegiaren ara-
berakoa izango da.

2. Inola ere ezingo da terraza ezarrita eduki ostalaritzako establezimenduetarako onartutako 
ordutegitik kanpo.

3. Baimenak, edonola ere, aldi baterakoak izango dira, eta iraupena, oro har, urte natural 
batekoa izango da.

5. artikulua. Terrazak: baldintza orokorrak

1. Udalak terrazak okupatzeko baimendutako azalera kokapen plano batean finkatuko da; 
planoan adieraziko dira mahaien eta aulkien kopurua, kokalekua, baimendutako elementuak 
eta oinezkoentzako libre utzi beharreko pasabidea.

1. Elkarren alboz alboko establezimenduetan terrazak ezartzekotan, lerrokatuta ezarri beharko 
dira, oinezkoen joan-etorriak zuzenak izan daitezen eta sigi-sagan ibili beharrik izan ez dezaten.

3. Toki falta dela-eta terrazako altzariak lokalaren barruan gordetzerik ez duten establezi-
menduek baimena eskatu beharko dute horiek bide publikoan biltzeko; planoan adieraziko zaie 
non utzi behar dituzten. Kasu honetan, hirugarren batek ez duela erabiliko ziurtatu beharko da.

4. Ordenantzan ezarritako irizpide eta xedapen teknikoak betez gero, ordenantza honetan 
arautu gabeko baldintzak eta ezaugarriak dituzten espazioak okupatzeko eskariak ere ebatzi 
ahal izango dira.

5. Baimenaren titularrak mugatutako espazioa garbitasun eta apaintasun egoera onean 
mantentzeko betebeharra izango du. Baimendutako espazioaren garbiketa titularraren ardura 
izango da.

6. Elementu guztiak (mahaiak, toldoak, aulkiak eta abar) egoera onean kontserbatu beharko 
dira.

7. Lizentziak beti jabetza-eskubideari kalterik egin gabe eta hirugarrenei eragozpenik sorrarazi 
gabe emandakotzat joko dira. Eta ezingo da erabili lizentzia hori onuradunak bere jarduerak 
betetzerakoan eragin lezaken erantzukizun zibil edo penala kentzeko edo murrizteko.

8. Baimen dokumentuan finkatuko dira instalazio baldintzak, okupatu daitekeen azalera, 
baimena indarrean egon den epea, eta beharrezkoak ikusten diren bestelako baldintzak.
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9. Lizentziak prekario izaera izango du beti eta, trafikoko, urbanizazioko, udalak berak anto-
latu edo baimendutako beste ekintzetarako edo interes orokorreko beste edozein gorabeherak 
hala eskatzen duenean, udal agintariek baimendutako instalazioak bide publikotik kentzeko 
agindu ahal izango dute, modu arrazoituan; horrenbestez, titularrak agindutakoa bere kontura 
egin beharko du eta ez du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik izango. Horretarako, 
udalak aurrerapen nahikoarekin abisatuko du.

10. Jardueraren ondorioz, bide publikoan edo hirugarrenei kalterik eraginez gero, lizentziaren 
titularra behartuta dago kalte guztiak konpontzera.

6. artikulua. Azalerak okupatzeko baldintza orokorrak

1. Oro har, terrazak establezimenduaren beraren fatxadaren aurrean jarriko dira.

2. Terrazetan edo horien alboan ezingo da gorde edo pilatu bestelako produktu edo materia-
lik (kuboak, orgak, plataformak, etab.), ezta instalazioetako hondakinak ere, arrazoi estetikoak 
eta higienikoak direla eta.

3. Ez da honako hauetan terrazak ezartzeko baimenik emango: galtzadan edo iraunkorki 
aparkatzeko edo antzeko beste erabilera batzuetarako finkatutako espazioetan, larrialdiko ir-
teeren aurrean, atarien irteera aurrean, pasabideen aurrean edo ezinduentzako aparkalekuen 
aurrean.

4. Udalak kokapen plano batean zehaztu eta finkatuko du okupazioa;, non adieraziko den 
okupatzeko baimendutako azalera, mahai eta aulki kopurua, baimentzen diren elementuak, 
terrazan elementuak biltegiratzeko baimendu den kokapen zehatza, eta oinezkoen joan-etorrie-
tarako libre utzi beharreko pasabideak.

5. Antolatutako jaialdi, kontzertu eta bestelako ekitaldi ludikoak eta era horretako beste 
ekintza kultural batzuk direla eta, beharrezko irizten zaion ordutegian terraza kentzeko agindu 
ahal izango da.

6. Obren edo aldamioak ezarri behar izanaren ondoriozko aldi baterako egoera berezietan, 
egoera hori eragin duen arrazoiak iraun bitartean baimena bertan behera utzi ahal izango da.

7. artikulua. Espaloia duten kaleak: kokatzeko baldintza bereziak

1. Terraza ezartzeko baimena emateko espaloiak gutxienez 3 m-tako zabalera izan beharko du.

2. Terrazak, ahal bada, zintarriaren alboan ezarri behar dira, fatxadatik hurbileneko eremua 
oinezkoentzat libre utzita 1,5 m gutxienez.

3. Terrazaren kokapenak kontuan hartuko ditu oinezkoen joan-etorrietarako linealtasuna, 
espaloiaren ezaugarriak, txorkorik dagoen, etab.

8. artikulua. Plazak eta oinezkoentzako beste espazio batzuk: kokatzeko baldintza bereziak

1. Okupatzeko espazioaren banaketa finkatzean, espazio horiek esleitua duten erabilera eta 
baimenaren xede den ostalaritzako jardueraren garapena bermatuko dira, kontuan hartuta plaza 
bakoitzeko oinezkoen pasabideak, azalera eta espazio bakoitzaren bestelako berezitasunak.

2. Kokapenean libre utziko da oinezkoen joan-etorrietarako gutxienez 1,5 metroko pasabide 
bat.

9. artikulua. Instalatuko diren elementuen ezaugarriak

1. Instalazioetako altzariak bat etorriko dira kokapenaren hiri ingurunearen ezaugarriekin. 
Hanketan gomazko babesak edukiko dituzte, ahal den neurrian zaratak arintzeko eta bizilagunei 
ahalik eta traba gutxien eragiteko.

2. Instalazioko elementuek (eguzkitakoak, toldoak, etab.) ezingo dute gainditu terrazaren 
hedadura, oinplanoko proiekzioan, ezta inolako itxitura bertikalik eduki ere Edonola ere, ez 
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dira trabatuko oinezkoen joan-etorriak 1,50 metro baino gutxiagoko zabaleran eta 2,20 metro 
baino gutxiagoko altueran. Terrazako elementuak, hala nola estalkietarako egiturak, babesak, 
etab., zoruari lotuta jarri ahal izango dira, eta, desmuntatzen direnean, zorua jatorrizko egoerara 
leheneratuko da.

3. Estalki edo toldo azpian berogailu homologatuak jarri ahal izango dira. Berogailu sistema-
ren bat badago, hautsezko itzalgailu polibalente bat egon beharko da, ABC motakoa, 21A-113B 
eraginkortasuna duena, 15 m baino gutxiagora, erraz iristeko leku batean.

4. Terrazarako baimendutako espazioan debekatuta dago jartzea edonolako altzaririk 
soinua egiteko produktuak saltzeko, telebista, irratia, hari musikala edo bestelako edozein 
ikus-entzunezko elementu.

BAIMENAK EMATEKO PROZEDURAK

10. artikulua. Eskaria

Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztuko dira:

1. Okupatu beharreko azaleraren eskalako plano bat edo krokis bat erantsiko da, baita koka-
tuko den kale edo espazioarena.

2. Egituraren bat egin behar da, proiektu teknikoa eskalako planoekin, oinplanoaren, 
altxaeraren eta sekzioaren xehetasunarekin eta aurrekontu zehatzarekin. Proiektu horretan, 
gainera, instalatu beharreko materialen xehetasuna, dimentsioa, egitura oinarria, etab. egongo 
dira.

3. Terraza zerbitzatuko duen establezimenduaren jarduera eta irekiera lizentzia edukitzearen 
gaineko erantzukizunezko adierazpena.

4. Establezimenduko titularrak erantzukizun zibileko eta suteen kontrako aseguru-polizaren 
frogagiria aurkeztuko du; poliza horrek jarduera gauzatzean sor litezkeen kalteak ordaintzeko 
estaldura izango du.

11. artikulua. Baimena ematea

Eskabidea aurkeztu eta dokumentazioa aztertu eta gero, teknikariek horiek ordenantzarekin 
bat egiteari buruzko txostena egingo du, edo, dagokionean, konpondu beharreko arrazoiena.

Baimena emateko ebazpenean egongo dira baimendutako espazioaren mugen planoa, 
mahai eta aulkietarako espazioaren mugak, oinezkoen joan-etorrietarako espazioaren mugak, 
eta ordenantza honetan araututako gainerako baldintzak.

Eremu publikoa okupatu aurretik, teknikariek ikuskapena egingo dute eta okupatu beharreko 
espazioaren kokapen eta azalera zehatza adieraziko dira.

12. artikulua. Indarraldia

Baimenaren indarraldia urte batekoa izango da, eta tazituki luzatzen dela ulertuko da, bertan 
adierazitako baldintzetan. Terrazaren edozein baldintza aldatzen bada, jakinarazi egin beharko 
da eta emandako baimena aldatu ahal izateko dokumentazioa aurkeztu beharko da.

ZIGORRAK

13. artikulua. Arau hausteak

Ordenantza honi dagokionez, arau hausteen koadro hau ezartzen da, eta erantzuleak eman-
dako baimenen titularrak izango dira:

1. Arau hauste arinak:

a) Egunero modu egokian okupazio esparrua ez garbitzea.

b) Ezarritako ordutegia gainditzea ordubetera arte.
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c) Baimenean ezarritakoa baino espazio gehiago okupatzea.

d) Terrazako altzariak baimendutako espaziotik kanpo biltzea.

2. Arau hauste larriak:

a) Urtebeteko epean hiru arau hauste arin egitea.

b) Terrazan baimendu gabeko edozein elementu instalatzea.

c) Baimenean ezarritako instalazio guztiak egunero kentzeko betebeharra ez betetzea.

d) Ezarritako ordutegia gainditzea 2 ordura arte.

e) Baimenik gabeko obrak egitea.

f) Espazio publikoan kalteak eragitea.

3. Arau hauste oso larriak:

a) Terraza jartzea lizentzia edo baimenik gabe.

b) Urtebeteko epean hiru arau hauste larri egitea.

c) Espazio publikoa baimenik gabe okupatzea.

d) Hiri altzariak aldatzea, edo erabiltzea, dagokion berariazko baimena izan gabe.

e) Okupazio tasak epean ez ordaintzea.

f) Espazio publikoan kalte konponezinak eragitea.

14. artikulua. Zigorrak

Zigorrak mailakatzeko kontuan hartuko dira nahita egin ote den, eragindako kalteen izaera 
eta urte batean izaera bereko arau hauste bat zenbat aldiz egin den.

Zigorrak horrelako ebatziko dira:

a) Arau hauste arin bakoitzagatik, 100-500 euroko isuna.

b) Arau hauste larri bakoitzagatik, 501-1.000 euroko isuna.

c) Arau hauste oso larriak, 1.001-1.500 euroko isuna, eta baimena bertan behera uztea 5 
hilabetera arte.

15. artikulua. Preskripzioa

Ordenantza honetan adierazitako arau hausteen preskripzioak honela egingo dira, zigorra 
ezartzeko ebazpena irmo denetik hurrengo egunetik hasita:

a) Arinak, sei hilabetera.

b) Larriak, bi urtebetera.

c) Oso larriak, hiru urtebetera.

16. artikulua. Instalazioak desmuntatzea eta kentzea

1. Jabetza eta erabilera publikoko gune baten okupazioa baimenik gabeko instalazio batekin, 
baimenik gabeko elementuekin edo baimendutako elementu baino gehiagorekin egin dela 
egiaztatu ondoren, establezimenduaren arduradunari aginduko zaio berehalakoan desmunta 
eta ken dezala instalazioa edo baimendu gabeko elementuak, dagokion zigor espedientea 
tramitatzearen kalterik gabe.

2. Desmuntatzeko epea amaitu eta gero, betearazpen subsidiarioari ekingo zaio haren kon-
tura.
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XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengoa. Ordenantza hau indarrean sartzen denean izapidetze bidean dauden baimenek 
xedapen hauetara egokitu beharko dute, tramitazioari eta dokumentazioari dagokienez.

Bigarrena. Ordenantza hau indarrean jarri aurretik emandako behin-behineko baimenek be-
hin betiko baimena eskatu beharko dute, xedapen hauetan ezarritako moduan eta baldintzetan.

AMAIERAKO XEDAPENAK

Ordenantza honetako xedapenak ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko dira 
indarrean, eta Aramaio udalerrian aplikatuko dira.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA

Indarrik gabe geratzen dira ordenantza honetan xedatutakoaren kontraesanean edo aurka 
dauden udal xedapen guztiak.

ERANSKINA

1. Ordenantza honetan araututako erabilera publikoko ondasunen erabilera pribatiboagatik 
ordaindu beharrezko prezio publikoa ondorengoak izango dira:

Mahai eta aulkiengatiko tarifak:

A) 4 pertsona baino gutxiagorentzako mahai eta aulkiak 15 euro/mahaiko urtero

B) 4 pertsonarentzako mahai eta aulkiak 20 euro/mahaiko urtero

C) 6 pertsonarentzako mahai eta aulkiak 30 euro/mahaiko urtero

D) 6 pertsona baino gehiagorentzako mahai eta aulkiak 40 euro/mahaiko urtero

2. Itxitura daukaten terrazen kasuan, aldiz, itxiturei dagokien tarifa hau ere ordaindu beharra 
izango dute baimenaren titularrek:

Itxituren tarifak:

A) 60 m2 arte, 125 euro urtero

B) 60 m2 –tik 125m2 arte, 10,08 euro/m2 urtero

3. Tarifa hau finkoa da, ezingo da zatikatu eta osorik ordaindu beharko da, okupazioaren 
iraupena zenbatekoa den kontutan izan gabe.
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