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JABARI EDOTA ERABILERA PUBLIKOKO LEKUETAN TERRAZAK, MAHAIAK ETA 
BARRA-SALMAHAIAK JARTZEA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA 

 
Zioen azalpena: 
 
Tabakismoaren kontrako osasun neurriak emateko eta tabakoaren salmenta, hornidura, 

kontsumoa eta publizitatea arautzeko abenduaren 26ko 28/2005 Legea aldatzen duen abenduaren 
30eko 42/2012 Legea indarrean jarri denez, herritarren ohituretan aldaketa batzuk egon dira eta horren 
ondorioz ostalaritzako establezimenduek bide publikoa hartu dute. Horrek alderdi estetikoan ez ezik, 
herritarren elkarbizitzan ere eragina izan du, eta gai horiek arautu beharra dago gatazkak sor ditzaketen 
interesak uztartzeko. 

 
Espazio publikoen edo erabilera publikoko espazio pribatuen erabilera pribatua egiteko, mota 

honetako instalazioak arautzeko ordenazioa behar da, euren jarduera garatzean herritarren aisiarako 
eskubidea, jarduera ekonomiko baten garapena eta inguruko pertsonen atsedenerako eskubidea uztartu 
daitezen; beraz, murriztailea izango da, banaka, gorabehera zenbaiten ondorioz inguruko auzotarrekin 
gatazkan hasten diren instalazioekin. 

 
Udal administrazioak erabakiko du baimena ematea, baina mugak jarri ahal izango ditu. Baimen 

hori emateko, segurtasunari, ingurumena nahasteari, irisgarritasunari edo hiri estetikako alderdiei buruz 
dagoen interes publikoa izango du kontuan eta baldintza jakin batzuen mende jarri ditzake mugak; 
ondorioz, baldintza horiek betetzen ez badira, baimena ezeztatu egin daiteke dagokion prozeduraren 
bidez. 

 
Barra-salmahaien kasuan, pertsonen etorria eta pilaketa eragin dezaketenez, herriko jaietan 

baino ez dira baimenduko. 
 
Ordenantza honekin oinezkoen espazio publikoaren banaketa arautu nahi da eta udalerriko hiri 

espazioari erakargarritasuna eman nahi zaio, tokikoentzat ez ezik, bisitarientzat ere kalitatea hobetuta. 
 

Lehenengo kapitulua. Xedea, eremua, muga orokorrak, araudi aplikagarria, erantzukizun zibileko 
asegurua 
 
1. artikulua. Xedea 

 
1. Ordenantza honen xedea da erabilera publikoko espazioetan terrazak eta mahaiak jartzeko 

eta erabiltzeko ezar daitekeen erregimen teknikoa, estetikoa eta juridikoa ezartzea. Mahai eta terraza 
horiek ostalaritzako establezimenduen (taberna, kafetegi, taberna-jatetxe, kafetegi-taberna, txokolategi, 
izozkitegi eta antzekoen) behin-behineko osagarriak izango dira. Era berean, jaiak direlako 
establezimendu publikoen kanpoan barrak eta antzeko instalazioak jartzeko eta erabiltzeko ere balioko 
du eta terraza-mahairik gabeko altzarientzako ere bai, hala nola, mahai altuak (aulkirik gabe), kupelak, 
berogailuak, establezimenduko kartak, etab. 

 
2. Ordenantza honen ondoreetarako terrazak eta mahaiak esaten dugunean ostalaritzako 

legeztatutako establezimendu baten aldi bateko edo betiko osagarriez ari gara, jarduera nagusia egiteko 
udal baimena dutenen osagarriez alegia: mahaiak eta aulkiak eta gainerako altzari osagarri finko edo 
mugikorrak, hala nola, eguzkitakoak, besoak, toldoak, estalkiak, alboetako babesak, berogailuak, etab. 
 

Terraza-mahairik gabeko altzarien elementutzat hartzen dira kasu honetan aulkirik gabeko mahai 
altuak, upelak, berogailuak, establezimenduaren karta, eserlekuak, etab. 
 

Hona hemen kontzeptuen definizioak: 
 

a)  Terraza: behar bezala baimendutako espazioa, toki ireki eta eraikinik gabean dagoena, 
jabari publikoan edo erabilera publikoko sail pribatuan. Hor jartzen dira mahaiak, aulkiak, 
eguzkitakoak, berokuntzako tresnak eta bestelakoak, hala nola, loreontziak. Elementu 
horiek guztiak erabilera publikorako izaten dira eta ostalaritzako establezimendu bati atxikita 
egoten dira. 

b)  Itxitura finkoko terraza: mahaiak dituzten terrazak izaten dira eta perimetroa itxita izaten 
dute desmuntatu daitezkeen elementuen bidez. Titulartasun eta erabilera publikoko sailetan 
egoten dira. 
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c)  Mahai-aulkiak: mahai bat eta gehienez lau aulkik eratutako multzoa; bakoitzak gehienez 3 
metro koadro hartu ditzake. 

d)  Kanpoko barra: ostalaritzako establezimenduaren kanpoaldean dagoen elementu 
mugikorra; modulu hau gehienez ere establezimenduaren aurrealdea adina luze izango da. 

 
Mahai eta terrazetan dagokion establezimenduan ematen diren produktu berdinak eman ahal 

izango dira soilik eta establezimenduko jarduera berdina egin ahal izango da. 
 
2. artikulua. Aplikazio eremua 

 
1. Ordenantza hau erabilera publikoko espazio guztietan ezarriko da (kale, plaza, ataripe, 

barneko patio, espazio libre, eremu berde eta abarretan) dena delako titulartasuna izan arren, noizean 
behingo ospakizunengatik eta herriko jaiengatik egindako jardueretako instalazio osagarrietan izan ezik, 
horiek egutegiaren eta udal agintaritzak ezarritako baldintzen mende egongo dira. 

 
Erabilera publikoaren baldintza berezko egoerak zein indarreko plangintzak zehaztuko du. 
 
2. Ostalaritzako lokalen kanpoaldean udal agintaritzak baimenduta herriko jaietan jar daitezkeen 

kanpoko barrei ere ezarriko zaie ordenantza hau, bereziki barra horiek aipatzen dituzten artikuluak 
ezarriko zaizkie. 
 

3. artikulua. Muga orokorrak 
 

1. Ezingo da terrazarik edo mahairik jarri higiezinetarako eta garajeetarako sarreretan, oinezkoen 
pasabideetan eta semaforoetan, lurpeko aparkalekuen arnasbideetan, ezinduentzako aparkalekuetan, 
larrialdi irteeretan, autobus eta taxi geltokietan, jendea joan daitekeen lokaletan edo zerbitzu publikoko 
eraikinetan, hala nola, ikastetxeetan, institutuetan, etab. ezta trafikoko seinaleak erabat edo zati batean 
ezkutatzen dituzten edo horien ikusgarritasuna mugatzen duten tokietan ere. 

 
2. Jabari publikoaren okupazioan lehentasuna izango dute Udalak baimendu eta udal zerbitzu 

publikoen prestazioari erantzuten dieten elementuek. 
 
3. Eskumena duen udal agintaritzak, halaber, barren eta antzekoen ezarpena debekatu ahalko 

du interes publikoak hala eskatzen duenean, trazatua, kokapena, bide segurtasuna, obra publikoak edo 
pribatuak, oinezkoen eta ibilgailuen ugaritasuna, ikusgarritasuna edo irisgarritasuna edo antzeko beste 
egoerak direla eta, eta debekatze hori behar bezala oinarritu beharko da. 

 
4. Bide publikoan jarriko diren altzariak eta egiturak mugikorrak izan beharko dira, hau da, erraz 

erabili eta desmuntatzekoak eta ezingo dira zoladurara ainguratuta jarri. 
 
5. Ezingo da terraza artatzeko mostradorerik edo zerbitzuko beste elementurik jarri behin 

betirako, lokaletik bertatik artatu beharko dira. 
 
6. Lokalen aurreko espazio publikoan mugak daudelako terraza lokalaren ondoan jarri ezin bada, 

ordenantza honetako baldintzak betetzen dituen espazio publiko batean terraza jartzeko baimena eskatu 
dezakete, lokalaren aurrealdetik gehienez 25 metrora baldin badago. 

 
 
 
7. Baimena emateko baldintza hau bete beharko da: ondoko edo gertuko etxebizitzetan edo 

lokaletan ez dadila kutsadura akustikoaren alorrean indarrean dagoen legediak ezarritako soinu maila 
baino handiagorik erregistratu. 

 
8. Dena dela, irisgarritasunari eta oztopo arkitektonikoak kentzeari buruz indarrean dagoen 

araudiak agindutakoaren mende egongo da. 
 
9. Elkarren ondoan dauden terrazetan, batetik bestera gutxienez 1,50 metroko distantzia egon 

beharko da. 
 
10. Berariaz baimendutako kasuetan izan ezik, ezingo da terrazetan ikuskizunik, musika 

emanaldirik eta, oro har, anplifikatutako soinurik egon. Berariaz baimendutako kasuetan ere, 
ordutegiaren mugak errespetatu beharko dira. 
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11. Terraza jartzeko eskubidea izateko, ezinbestekoa da terraza jarri nahi duen jarduerak edota 

establezimenduak Udal Ogasunarekin zorrik ez izatea. 
 
4. artikulua. Araudi aplikagarria 
 
Ordenantza honetan araututako instalazioak ikuskizun publikoei, aisiako jarduerei eta 

ingurumenaren babesari buruz indarrean dagoen araudiaren mende ere egongo dira, beraz, araudi 
horietan esandakoak eska dakizkieke, ordenantza honetan berariazko erreferentziarik egiten ez den 
arren. 
 

5. artikulua. Erantzukizun zibileko asegurua 
 

Baimenaren titularrak establezimendu nagusiaren erantzukizun zibileko eta suteetako asegurua 
izan beharko du eta kanpoko instalazioaren funtzionamenduaren ondorioetara hedatu beharko du 
estaldura aseguru horrek. 

 
Bigarren kapitulua. Instalazioaren baldintzak 
 
Lehenengo atala: baldintza orokorrak. 
 
6. artikulua. Baldintza orokorrak 
 
Baldintza orokor hauek bete beharko dituzte instalazioek: 

 
1. Terrazak eta mahaiak jartzerakoan, horien ohiko erabilera orokor eta nagusia errespetatu 

beharko da. Ondorioz, ez dira oinezkoak igarotzeko oztopo izango, ezta hiriko irisgarritasunerako ere 
eta ez dute hiriaren edo ibilgailuen trafikoaren segurtasuna kaltetuko. 

 
2. Lizentzien baldintzetan adierazten den epealdirako emango dira lizentziak. 
 
3. Ordenantza honek araututako baimenak sailen okupazioari buruzkoak baino ez dira, beraz, 

Udalak ez die baimenik eta onespenik ematen bertan egin daitezkeen jarduerei eta ondorioz, terrazen 
erabilerak pertsonei eta ondasunei egin diezazkieketen kalteez ez da arduratzen. 

 
4. Instalazioak erabilera publikoko titulartasun pribatuko sailetan eskatuz gero, erabilera gaitzen 

duen jabetza edota titulu juridikoa egiaztatu beharko da eta egiaztatzerik ez badago, erasandako jabego 
erkideen baimena egiaztatu beharko da. 

 
Itxitura jarri nahi duten instalazioen kasuan, euren proiektu zehatzari buruz udal teknikarien 

aholkularitza eska dezakete aurrez; horretarako, instalazioa deskribatzen duen krokisa aurkeztu beharko 
dute okupazioaren neurriekin, oinplanoa eta altxatuarekin eta nahi den instalazioaren argazkizko 
muntaia deskribatzailearekin. 

 
Udal kontsultaren emaitza titular bakoitzari pertsonalki emango zaio, udaleko adierazpenen 

arabera egin dezan azken proiektua; horrela, beharrezkoak ez diren lanak eta gastuak saihestu egingo 
dira. 

 
 
Bigarren atala: instalazioen berariazko baldintzak. 

 
7. artikulua. Instalazioen berariazko baldintzak 

 
A) Terraza-mahaiak. 

 
1. Instalazioak oinezkoen etengabeko joan-etorri zuzena ezingo du oztopatu, ezta hiriko 

irisgarritasuna ere eta ez du honen eta ibilgailuen trafikoaren segurtasuna kaltetuko. 
 
2. Alboko babesak edukiz gero, mugikorrak izan beharko dira, gardenak edo opakuak, baina beti 

ere inguruko baldintzetara egokitutakoak. Dagokion instalazioari baimendutako zabalera izan beharko 
dute gehienez. Ezingo dira lurzorura ainguratuta egon, erraz desmuntatzeko modukoak izan beharko 
dira eta gainerako mahaiekin batera kendu beharko dira. Gutxienez metro bateko garaiera izango dute 



 
 

4

eta gehienez 1,50 metrokoa. Horien egokitasuna udal zerbitzu teknikoen oniritziaren mende geratuko 
da. 

 
3. Itsuek oztopoa identifikatu ahal izango dute. 

 
B) Aldi baterako itxitura duten mahaidun terrazak. 

 
1. Lokal edo establezimendu bakoitzak itxitura egonkor bakarra jarri ahal izango du. 
 
2. Egituraren kanpoko gehieneko garaiera 3 metrokoa izango da eta barruan gutxienez 2,5 

metrokoa. 
 
3. Oinezkoen espazioetan modu homogeneoan kokatu beharko dira itxiturak. 
 
4. Itxiturei eusteko sistemak erraz desmuntatzeko modukoak izan beharko dira eta espaloiaren 

gainean jarriko dira, espaloiaren neurriek horrelakorik onartzen badute behintzat. Salbuespenetan baino 
ez dira ainguratuko espaloira eta sistema beharrezkoa dela argi eta garbi justifikatu beharko da aurrez. 
Ainguratuz gero, fidantza bat ezarriko da automatikoki. Fidantza hori udal zerbitzu teknikoek zehaztuko 
dute proiektuaren arabera eta Udalak hala eskatuz gero edozein unetan kentzeko modukoa izango da. 
Kendutakoan, jatorrizko egoeran utzi beharko da zoladura eta Udalaren oniritzia lortuz gero, fidantza 
itzultzeko eskatu ahal izango da. 

 
5. Itxituraren diseinua unitarioa izango da eremu homogeneoen arabera eta inguruarekin bat 

datozen materialak erabiliko dira. Finkoak edo mugikorrak izan daitezke, gardenak edo mistoak eta 
diseinu irekia izango dute, ikuspegiaren iragazkortasunak lehentasuna duena. 

 
6. Tabakismoaren kontrako osasun neurriak emateko eta tabakoaren salmenta, hornidura, 

kontsumoa eta publizitatea arautzeko abenduaren 26ko 28/2005 Legean ezarritakoa errespetatuko da 
(abenduaren 30eko 42/2010 Legeak emandako idazkuntzaren araberakoa). 

 
7. Dena dela, terrazetako itxitura itsuek identifikatzeko modukoa izan beharko da. 

 
C) Kanpoko barra-salmahaiak. 

 
1. Barraren luzera, gehienez ere, establezimenduko fatxadarena izango da. 
 
2. Ezarri beharreko barrak ezingo du 1,50 metro baino gehiagoko zabalera itxi establezimenduko 

fatxadaren eta barraren beraren artean. 
 
3. Kanpoko barra bat ezartzea baimendu ahal izango da bakar-bakarrik bera kokaturik dagoen 

espaloian gutxienez bi metroko pasabide librea uzten baldin badu, oinezkoentzako kaleak direnean izan 
ezik. 

 
4. Ezarri beharreko barra txapazkoa zein plastikozkoa izan daiteke, betiere horren inguruan 

indarrean dagoen araudia betez eta higiene eta segurtasun baldintza egokietan edukiz. 
 
 
 

 
D) Aldapa dagoen kaleetan berdintzeko jartzen diren oholtzak. 

 
1. Berdintzeko oholtzak jarri ahal izango dira terraza-mahaiak, aldi baterako itxitura duten 

mahaidun terrazak eta barra-salmahaiak aldapa duten kaleetan jarri behar badira eta aldapa horren 
ondorioz elementu horiek egoki jartzerik ez badago. 
 

2. Oholtza horiek baldintza hauek bete beharko dituzte: 
 

� Neurriak: eskatutako elementuaren (terraza-mahai, aldi bateko itxitura duten mahaidun 
terrazak eta barra-salmahaiak) neurri eta dimentsioetara egokituko dira, ordenantza 
honetan ezarritako araudiaren arabera. 
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� Altuerak: berdintzeko oholtzaren garaiera ezingo da inondik eta inora 60 cm baino 
handiagoa izan, bide publikoaren sestratik berdintzeko oholtzaren goiko zatira aldaparik 
handieneko tokian. 

� Irisgarritasuna: tarimaren instalazioak eskaria egitean indarrean dagoen irisgarritasun 
araudia bete beharko du. 

� Segurtasuna: bide publikoarekin altuera desberdina duen oholtzaren perimetro osoan 
babesteko elementuak jarriko dira eta elementu horiek irisgarritasunaren arau teknikoei 
buruzko 68/2000 Dekretua eta CTE-DB-SUA edo ordezkatzen duen araudia bete beharko 
dute. Era berean, erabiliko den zoladura irristatzen ez dena izango da. 

 
Berdintzeko oholtza jartzeko, establezimenduaren titularrak edo antzekoak memoria teknikoa 

aurkeztu beharko du zehaztasun hauekin: 
 

� Instalazioaren ezaugarriak. 
� Okupatu beharreko azalera. 
� 1: 100 eskalako planoak, dimentsioak, atalak, oinplanoak eta altxatuak argi adieraziaz. 
� Elementuak zoladurara ainguratzeko sistemak. 
� Legez gaitutako tekniko fakultatiboaren ziurtagiria egiturak behar adinako egonkortasuna 

duela adieraziaz; muntatzeko ziurtagiriarekin batera etorri beharko du. 
� Instalazioaren aurrekontua. 

 
Hirugarren atala: altzari jakin batzuen baldintzak. 

 
8. artikulua. Altzarien ezaugarriak 

 
A) Eguzkitakoak: eguzkitakoak jartzeko baimena emango da, elementu hauek baimendutako 

okupazio espaziotik irteten ez badira eta eguzkitakoen garaiera oinezkoentzako arriskutsua ez bada. 
Elementu hauek egitura sendo eta segurua izan behar dute pertsonentzat; kolore bakarreko ehunarekin 
egindakoak izango dira eta hiriko inguruarekin bat datozenak, erraz biltzekoak ere izan beharko dute. 

 
Eguzkitakoak egin dituenak segurtasun baldintzetan mantentzeko gehieneko haize abiadura 

adierazten du eta abiadura hori adinako edo handiagoko haizea baldin badabil, eguzkitako guztiak bildu 
eta jaso egin beharko dira. Dena dela, seguru jarri beharko dira, finko; fabrikatzaileak emandako 
elementu egokiak erabiliko dira finkatzeko eta segurtasunerako. 

 
B) Mahaiak eta aulkiak: Erabiliko diren mahaiek eta aulkiek euren funtziorako ezaugarri egokiak 

izan beharko dituzte, hau da, pila daitezkeenak izango dira, material jasankorrekoak, erraz garbitzekoak 
eta kalitate onekoak. Mahai eta aulkien hanken muturretan gomak egongo dira, mugitzerakoan zarata 
txikiagoa atera dezaten. 

 
Mahaiak, aulkiak, berariazko behin-behineko estalkiak eta baimendutako gainerako elementu 

osagarriak homologatzeko arauak ezar daitezke. 
 
Oro har, altzariek diseinu eta tratamendu kromatiko berdintzailea izan beharko dute, inguruarekin 

egoki datozen koloreak izan beharko dituzte. Altzariek ezaugarri estetiko jakin batzuk izateko eska 
daiteke, baita establezimenduek nolabaiteko batasuna lortzeko ere alor honetan, inguruko errealitate 
arkitektonikoarekin bat. 
 
 

 
9. artikulua. Berogailuen baldintzak 

 
Terraza jartzeko baimena duten ostalaritzako edo antzeko establezimenduek berogailuak jarri 

ahal izango dituzte baldintza hauen arabera: 
 
a)  Erabiliko den gas berogailua gas aparatuei buruzko ekainaren 29ko 1990/396/EEE 

Zuzentarauan finkatutako araudira egokitu beharko da. Zuzentarau horrek dio estatu kideek 
gas aparatuei buruz antzeko legedia izan beharko luketela edo, dagokionean, indarrean 
dauden araudiak ere bai, aparatu horien ezaugarriei, funtzionatzeko moduari eta 
iraunkortasun baldintzei dagokienez. 

b)  Ez da berogailurik jartzeko baimenik emango, azpitik igarotzeko 2,20 m baino gutxiagoko 
garaierarik ez badute. 
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c)  Dena dela, interesdunak gutxieneko eraginkortasuneko 21A 113B su itzalgailuak izan 
beharko ditu gehienez 15 metrora eta erraz hartu daitezkeen tokian. 

d)  Baimendutako lau mahaiko bat jarriko da gehienez. 
e)  Azarotik apirilera jarri ahal izango dira berogailu horiek. 
f)  Egunero kendu beharko dira, bide publikoan jarritako altzariekin batera, horretarako 

baimendutako ordutegiaren arabera. 
 

Berogailuak jartzeko, titularrak agiri hauek aurkeztu beharko ditu: 
 

� Berogailuaren ezaugarri fisikoak, teknikoak eta estetikoak. 
� Terrazaren planoa, berogailuen kokapena adieraziaz. 
� Berogailuaren kalitatearen bermea eta EEEko homologazio ziurtagiria. 
� Aseguru enpresarekin kontratua, terrazan berogailuak jarriko direla adieraziaz. 
� Jarriko diren berogailu guztientzako ontziratutako gasa hornituko duen enpresarekin 

adostutako hornikuntza kontratua. 
� Jardute aldia. 

 
Agiri guztiak egiaztatutakoan eta inguruaren edo bide publikoan erasana izan dezaketen 

gorabeheren arabera, txosten teknikoa egingo da eta hor ezarriko dira berogailuak jartzeko baimenaren 
baldintzak edo baimen hori ez emateko arrazoiak. 

 
Laugarren atala: instalaziorako baldintza teknikoak. 

 
10. artikulua. Aprobetxamenduaren baldintzak eta ezaugarriak 
 
1. Udalari dagokio terrazaren kokapenaren egokitasuna. 
 
2. Kanpoko barren kokapena, baimeneko akordioan adierazi bezala egingo da. 
 
3. Oro har, establezimendu nagusia dagoen eraikinaren aurrealdea okupatuko du gehienez 

luzeran. Mahaien terraza establezimenduaren aurrealdearen ondoan jarriz gero, bere luzera ezingo da 
honen zatia baino handiagoa izan, alboetakoek idatziz berariazko baimena eman ezean eta sarrera 
bermatu beharko da beti. 

 
4. Lizentziaren titularra da bezeroek terraza baimendutako mugetatik kanpo ez zabaltzearen 

arduraduna. 
 
5. Estalduraren eskaria atzera bota ahal izango da, kasu hauetan: 

 
a)  Bideko segurtasunarentzako kalteren bat dakarrenean, ikuspena kentzen duelako edo 

oinezkoen joan-etorria oztopatzen duelako hein batean. 
b)  Inguruko eraikin eta lokalen segurtasunean eragina izan dezakeenean. 
c)  Bere inguruarekin erabat desegokia denean. 

 
6. Zerbitzu sareak mantentzeko, konpontzeko, zabaltzeko, etab. edo bide publikoan obrak 

egiteko estaldura osoa edo horren zati bat desmuntatu behar izanez gero, desmuntatze horren eta 
ondorengo muntatzearen kostea lizentziaren titularrak bere gain hartu beharko du. 
 

 
 
Hirugarren kapitulua. Ibilgailuen trafikoa duten kaleetan, oinezkoentzako kaleetan, plazetan eta 
espazio libreetan instalatzeko baldintza teknikoak 
 
11. artikulua. Ibilgailuen trafikoa duten kaleak 

 
1. Ibilgailuen trafikoa duen kaleren batean terrazak edo mahaiak onartzeko, ezinbestekoa izango 

da hauek espaloian edo oinezkoen eremuan kokatzea eta ibilgailuen bideari dagokion tokia libre uztea.  
 
Era berean, oinezkoentzako ibilbide zuzen eta oztoporik gabea utzi beharko dute libre eta espazio 

honek gutxienez 2 metro izan beharko ditu zabalean. 
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Oinezkoentzako eremuetan baino ezingo da bidea okupatu eta, soilik eremu hori trafikoarentzako 
moztuta dagoenean. 

 
2. Ezingo dira estali lurzorura ainguratutako elementuekin, ohiko eguzkitakoak edo beste 

elementu mugikorrak erabili ahal izango dira, zoladurari kalterik egiten ez badiote, pasabide librea 
baimendutakoa baino gehiago murrizten ez badute eta irteten diren elementu guztien beheko zatia eta 
lurzoruaren artean gutxienez 220 zentimetroko tartea badago. 

 
3. Terrazak eta mahaiak lerroan aparkatzeko tokietan onartuko dira lokalak terraza edo mahaiak 

espaloian ezartzeko aukerarik ez duenean bakarrik, edo espaloian ezartzeko baldintzen ondorioz 
gutxienez bost mahai dagozkien aulkiekin ezarri ezin direnean. Aurrekoari dagokionez eta kalkuluak 
egiteko, mahai tipo gisa 70x70 cm-ko mahai laukia edo 75 cm-ko diametroa duen mahai biribila ezartzen 
da, lau aulkirekin, hau da, mahai bat eta lau aulkiko 3 m2 elementu lerrokatuak direnean eta 4 m2 mahai 
bat eta lau aulkiko elementu taldekatuetan. 

 
Kasu honetan oholtza edo antzekoren bat beharko da, espaloiaren eta terrazaren artean koskarik 

egon ez dadin eta oholtza hori jarritakoan ezingo da putzurik geratu, ez da euri uraren ohiko zirkulazioa 
oztopatuko eta oholtzak edo antzekoak irristatzen ez direnak izango dira. 

 
Ezingo da, inondik eta inora biderik okupatu eta udal zerbitzu teknikoen oniritziaren mende 

geratuko da horrelakoen egokitasuna. 
 

12. artikulua. Oinezkoentzako kaleak  
 

1. Berariaz galarazita dago zorura ainguratutako elementuekin estaltzea, ohiko eguzkitakoak edo 
bestelako elementu mugikorrak erabili daitezkeen arren, zoladurari kalterik egiten ez badiote, terraza 
jartzeko baimendutakoa baino gehiago murrizten ez badute pasabidea eta irteten diren elementu guztien 
beheko zatia eta lurzoruaren artean gutxienez 220 zentimetroko tartea badago 

 
13. artikulua. Plazak 

 
Espazio hauetan terrazak eta mahaiak jartzeko lizentziak udal administrazioak erabakiko ditu, 

kasu bakoitzaren berezitasunak kontuan izanda eta kasu guztietan oinezkoentzako pasabide librea 
bermatuta beti aurrealdearen lerrokadura bakoitzean edo erdian, dauden altzarien arabera eta 
lokaletarako, atarietarako, garajeetarako... irisgarritasuna ere beti egon beharko da. 

 
Okupazioaren azalera eremu bakoitzean aztertuko da, zenbait parametroren arabera, hala nola, 

trafikoaren intentsitatea, plazaren neurria, zerbitzu publikoko ibilgailuak igarotzeko ahalbidea, izaera 
historiko-artistikoa, etab. 

 
14. artikulua. Espazio libre bereziak 
 
Espazio libre berezietan, esaterako herriko plazan, terrazak eta mahaiak jartzeko lizentzia 

eskariak eskumendun udal agintariak ebatziko ditu inguruko gorabeherak, pertsonen joan-etorria eta 
egoki iritzitako gainerako ezaugarriak kontuan izanda. 

 
 
 
 
Laugarren kapitulua. Lege araubidea 
 
15. artikulua. Udal lizentzia 

 
1. Ematea: itxituradun edo itxiturarik gabeko terrazak eta mahaiak eta horien elementu osagarriak 

jartzeko eta kanpoan aldi baterako barrak jartzeko, aurrez udal lizentzia lortu beharko da eta behar 
bezala legeztatutako ostalaritza establezimenduei baino ez zaizkie emango.  

 
Erabilera publikoko espazioa okupatzeko baimen administratiboa da, berezia, hautazkoa. 

Administrazioak segurtasunari buruz dagoen interes publikoa baloratzen du horrelakoetan eta 
ingurumena edo hiri estetikako alderdiak ez daitezela nahastu. Horiek guztiak gogoan izanda, baldintza 
jakin batzuen arabera erabakitzen du baimena ematea. 
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2. Lizentzia errebokatu, aldatu edo etetea: lizentziak edozein unetan ezeztatu ahal izango dira 
kalte ordaina jasotzeko eskubiderik gabe, arrazoiz eta interes publikoko arrazoiengatik, bereziki 
ezarritako araudiarekin uztartu ezin direnean, araudia baimena eman ondoren egindakoa izan arren, 
jabari publikoan kaltea eragiten badute, jabari publiko hori interes publiko handiagoko jardueretarako 
erabiltzea galarazten badute edo erabilera orokorra kaltetzen badute, baimena emateko erabili ziren 
hipotesiak aldatu badira edo bere garaian egon izan baziren baimena ezeztatzea justifikatuko zuten 
gorabeherak gertatuko balira. 

 
Arrazoi horien ondorioz, Administrazioak lizentziak alda ditzake kokapenari, hedapenari, altzariei, 

ordutegiari edo beste edozein alderdiri dagozkionez. 
 
Ezeztatu edo aldatu egin dela adierazteko, legez ezarritako prozedura jarraitu beharko da eta 

tramitazioan interes orokorrak ziurtatzeko behar diren behin behineko neurriak hartuko dira, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 72. artikuluan 
ezarritakoaren arabera. Dena dela, ez betetzeagatik errebokatu behar bada ekintza horiengatik 
jarraitzen ari den zehapen prozeduran bertan ebatzi ahal izango da. 

 
Lizentziaren eraginkortasunak ez du baliorik izango prozesioak, kabalgatak, azokak, merkatuak, 

ikuskizunak, kirol ekitaldiak, manifestazioak edo antzeko intereseko ekitaldiak baldin badaude, ezta 
obrak egin behar badira edo zerbitzu publikoen eskakizunagatik edo beste jarduerengatik, terrazak 
hartzen duen espazioa ezinbestean behar bada ere. 

 
Behar den denbora iraungo du etete horrek, eta hori justifikatu duen gertaerak desagertutakoan 

lizentzia berreskuratuko da, administrazioaren ebazpenaren beharrik gabe. 
 

16. artikulua. Eskualdatzea 
 
Terraza instalatzeko lizentzia eskualdatu egingo da, titular berriak berariaz uko egiten ez badio; 

dagokion ostalaritzako establezimenduaren irekitze lizentzian edo jarduera burutzeko indarrean  dagoen 
araudiak eskatutako beste edozein titulutan titulartasuna aldatu dela jakinaraztearekin batera gertatuko 
da eskualdaketa. 

 
Terrazak jartzeko eta erabiltzeko lizentziak ezingo dira modu independentean alokatu edo laga. 
 
17. artikulua. Lizentziaren baldintzak 

 
1. Baimena emantzat joko da jabetza eskubidea salbu eta hirugarrenaren kaltetan izan gabe, 

ezingo da arrazoitzat aipatu titularrak bere jardueren erabileran jaso ahal izan duen erantzukizun zibila 
edo penala salbuesteko edo murrizteko. Baimen horrek, dagokionean, ez dio beste baimenak lortzeko 
beharra kentzen. 

 
Jabari publikoaren izaera besterenezina eta preskribaezina denez, eta baimen hauek guztiek 

izaera diskrezionala dutenez, ez dago instalatu aurreko eskubiderik, beraz, baimenak behin-behinekoak 
izango dira. 

 
2. Baimenaren agirian finkatuko dira instalazioaren baldintzak eta elementu lagungarriak: 

kokapen zehatza, okupatuko den azalera, mahai eta aulki kopurua, baimenaren indarraldia, ordutegia 
eta beharrezkotzat jotzen diren bestelako berezitasunak. 

 
 
3. Baimena betiere izaera prekarioarekin emango da eta udal agintaritzak baimendutako 

instalazioak bide publikotik kentzeko eskatu ahalko du, modu arrazoituan, inolako kalte ordainik 
jasotzeko eskubiderik gabe, trafiko, urbanizazio, obra edo interes orokorreko bestelako baldintzek hala 
aholkatzen dutenean. 

 
4. Behin lizentzia emanda, eta terrazan edo mahaian edozein elementu ezarri aurretik, udal 

zerbitzu teknikoei jakinarazi beharko zaie hartu beharreko eremuaren lurrari eta ezarri beharreko 
elementuei dagokien zuinketa egiteko. 

 
5. Baimenaren titularrak erantzukizun zibileko eta suteetako poliza sinatu beharko du, terrazako 

instalazioaren funtzionamenduak erabilera publikoko espazioetan eragin ditzakeen balizko arriskuak 
estaltzeko eta polizaren kopia aurkeztu beharko du. 
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6. Oinplanoaren planoa, terrazaren kokapenaren krokisarekin eta baimendutako okupatutako 

azalerarekin, establezimenduaren kanpotik ikus daitekeen toki batean egon beharko da eta udal 
ikuskaritza zerbitzuaren esku. 

 
7. Okupatzeko baimendutako lurzorua, instalazioak eta altzariak garbi, txukun eta 

segurtasunezko baldintza guztiak betetzen dituztela eduki beharko dira beti. Terrazaren garbiketa 
orokorra establezimendua itxi ondoren egingo da. 

 
8. Instalazioak eta haren funtzionamenduak Administrazioari eta hirugarrenei egin diezazkieketen 

kalteen erantzule izango da lizentziaren titularra, bai eta terrazen eta mahaien funtzionamendutik eta 
erabileratik sortzen diren ordenantza hausteena ere. Instalazioko edozein elementuk bide publikoan 
eragiten dituen kalteak ere konpondu beharra izango du. 

 
9. Lizentziaren titularrak dagozkion tasak eta gainontzeko zergak ordainduko dizkio udalari, zerga 

ordenantzek ezarritako kopurua eta moduari jarraituz. 
 
18. artikulua. Ordutegia eta funtzionamendu araubidea 

 
1. Terrazak eta okupazio txikiko altzarien (upelak, mahai altuak, etab.) instalazioak muntatu: 

goizeko 8: 00etan hasi ahal izango da eta 8: 30ean hasi funtzionatzen gaueko 23: 00ak arte, ostiral, 
larunbat eta jai bezperetan izan ezik, kasu horietan 24: 00ak arte irekita egon baitaitezke. Ekainaren 
1etik irailaren 30era ixteko ordutegia hogeita hamar minutu luzatu ahal izango da.  

 
Udal agintariek urtero adierazten dituzten jaietan bi ordu luzatu ahal izango da ixteko ordutegia. 

Jai horietako ostiral, larunbat eta jai bezperetan 1: 30ak arte luzatuko da ordutegia. Inondik eta inora ere 
ez dira urratuko ostalaritza establezimenduak ixteko ordutegientzat araudi autonomikoan ezarritako 
ordutegiak. 

 
2. Artikulu honetako 1. atalean adierazitako ordutegia betetakoan, terrazaren titularrak 30 minutu 

izango ditu inolako zaratarik atera gabe instalazioko elementuak jasotzeko. Elementuak bildutakoan 
giltzarrapoa jarriko zaie, bide publikoan baimendutako pilaketa eginez gero, ordenantza honetan 
ezarritako ordutegitik kanpo behar ez bezala erabiltzea saihesteko. 

 
3. Instalazioko elementuak lokalaren barruan biltegiratuko dira, non eta baimendutako mahai 

kopuruaren ondorioz barruan gordetzea ezinezkoa den. Horrelakoetan lokalaren aurrealdearen kontra 
edo udal zerbitzu teknikoek adierazitako tokian jarriko dira, bide publikoa ahalik eta gutxien okupatzeko 
moduan eta ordenatuta, oinezkoentzako edo ibilgailuentzako arriskurik ez badago eta pilaketa gehienez 
1,50 metro baldin bada. 

 
4. Oinezkoentzako eremuetan eta kaleetan instalazioaren ordutegiak ez ditu trafikoa eta 

zamalanak oztopatuko, beraz, udalak ordutegia mugatu dezake beharretara egokitzeko. 
 
5. Kanpoko barrak gehienez 3: 30 arte egon ahal izango dira, eta baimentzeko ebazpenean beste 

ordutegi bat ezarri ahal izango da, kontuan izango diren gorabeheren edo beharren arabera. 
 
 
 
 
19. artikulua. Lizentzia emateko prozedura 
 
Mahaidun terrazak jartzeko lizentzia eskariak edo emandako batenak aldatzeko eskariak eta 

kanpoko barrak jartzekoak, udal bulegoetan aurkeztu beharko dira eta agiri hauek ekarri beharko dira: 
 
A) Terraza-mahaien lizentzia. 
 
Eskariarekin batera aurkeztuko dira: 

 
a)  Izena, abizenak, NANa edo IFZ, helbidea eta telefonoa jardueraren titularrari 

jakinarazpenak egiteko eta pertsona hura ekonomia jardueren gaineko zergan alta emanda 
dagoen ziurtagiria. 

b)  Merkataritza izena eta jarduera nagusiaren kokapena. 
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c)  Aurreikusitako mahai kopurua, elementu osagarrien ezaugarriak eta altzari modeloa. 
 

Eskaerarekin batera aurkeztuko diren agiriak: 
 
a)  Alboetako establezimenduetako titularren baimena, jarduerak aurrealdea baino okupazio 

handiagoa baldin badu. 
b)  Establezimenduko erantzukizun zibilaren eta suteen aseguruaren prima ordaintzen dela 

ziurtatzen duen agiria. 
 
Dagokionean, udal zerbitzuek hamar eguneko epean nahitaezko agiriak konpontzeko edo 

osatzeko eskatuko diote interesatuari, hala egiten ez badu bere eskaria ezetsi eta beste tramiterik gabe 
artxibatu egingo dela adieraziaz. 

 
Agiriak osatutakoan, txosten teknikoa egingo da eta aldekoa balitz, proiektatutako instalazioak 

bete beharreko baldintzak edo neurri zuzentzaileak adieraziko dira. 
 
Lizentzian sartuko dira: 

 
� Okupatu beharreko azalera. 
� Kokapena. 
� Jardute aldia. 
� Ingurumen arloko muga baldintzagarriak. 
� Mahai eta aulki kopuru osoa, altzari osagarriak (kupelak, apalak, etab.) bakoitzaren kopuru 

eta ezaugarriekin. 
 

B) Aldi baterako itxitura duten mahaidun terrazen lizentziak. 
 

Kasu hauetan, establezimenduko titularrak edo antzekoak memoria teknikoa aurkeztu beharko 
du hauek zehaztuaz: 
 

� Instalazioaren ezaugarriak. 
� Hartuko den azalera eta itxituraren barruko elementuak. 
� 1:100 eskalako planoak, dimentsioak, atalak, oinplanoak eta altxatuak argi adieraziaz. 
� Elementuak zoladurara ainguratzeko sistemak. 
� Legez gaitutako teknikari batek egindako ziurtagiria, dagokion elkargo profesionalak 

bisatuta, egituraren egonkortasuna behar adinakoa dela adieraziaz, suarekiko erresistentzia 
maila adieraziaz, haizearekiko erresistentzia adieraziaz, jasan dezakeen gehieneko 
abiadura adieraziaz eta muntaiako ziurtagiri bat. 

� Establezimenduko erantzukizun zibilaren eta suteen aseguruaren prima ordaintzen dela 
ziurtatzen duen agiria. 

� Instalazioaren aurrekontua. 
� Instalazioa zer epealditarako eskatu den. 

 
Agiriak aurkeztu eta txosten teknikoa egin ondoren udal agintaritzak baimena ebatziko du. 

Txosten honetan hiri inguruarekiko egokitzapena, eskatutako azalera, mugatutako espacio publikoaren 
edukiera, oinezkoen trafikoaren zenbatekoa, etab. hartuko dira kontuan. 

 
 
 
C) Kanpoko barra-salmahaiak. 
 
1. Barra-salmahaien ezarpena udalaren aldez aurretiko baimenaren mende geratzen da. 
 
2. Eskatutako jarduera hasi baino gutxienez hamabost egun lehenago aurkeztuko dira eskariak. 
 
3. Eskariak honakoak eduki beharko ditu gutxienez: 

 
� Eskaria aurkeztu duenaren eta establezimenduaren titularraren izena, abizenak eta NAN, 

bi pertsona desberdin balira eta jakinarazpenetarako helbidea. 
� Instalazioaren krokis zehatza, barrak hartuko dituen metroekin, kokatuko den aurrealdearen 

osoko luzera, eta barraren kanpoko aldearen eta espaloi ertzaren edo oinezkoen joan-
etorria mugatzen duten elementuen arteko distantzia. 
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Deskribatutako agiriak aurkeztutakoan, eta txosten teknikoa egin ondoren, udal agintariek 

baimenari buruz ebatziko dute. 
 

20. artikulua. Indarraldia 
 

1. Urtebetez: urteko 12 hilabeteko epea urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra. 
 
2. Eman den denboraldiko indarraldia izango dute baimenek, baina automatikoki berrituko dira 

hurrengo ekitaldirako, aldeetako inork (udal administrazioak edo lizentziaren titularrak) luzapena hasi 
baino gutxienez 15 egun lehenago aurkakorik adierazten ez badu. 

 
3. Aurrez automatikoki berritzeari esandakoak dena delakoak izanda ere, aldi baterako itxitura 

duten terraza-mahaiak egonez gero, hiru urtetik behin itxitura horren eta muntaiaren egokitzapenari 
buruzko ziurtagiri teknikoa aurkeztu beharko da. 

 
4. Lizentziaren titularrak instalazio osoa kendu beharko du eta bide publikoa lehengo egoeran 

utzi beharko du, aurrez aipaturiko berritzea ezartzen ez bada. 
 
5. Kanpoko barrak jartzeko baimenei dagokienez, eskatutako jaiegunen iraupena besterik ez dute 

izango. 
 
6. Lizentziaren titularra den establezimendua itxita egonez gero (oporrak, etab.), baimendutako 

elementuak kendu egin beharko dira. 
 

21. artikulua. Lizentzia iraungitzea 
 

Lizentzia iraungiko da: 
 

� Lizentziaren titularrak uko egin diolako. 
� Bidea okupatzearen tasa borondatezko epean ordaindu ez delako. 
� Udalak atzera bota duelako interes publikoko arrazoiengatik eta kalte ordainik jasotzeko 

eskubiderik gabe; lizentziako baldintzak bete ez direlako edo ordenantza honetan ezarritako 
arauak edo ezarri daitekeen beste edozein arauditakoak betetzen ez direlako. 

  
22. artikulua. Bide publikoa okupatzeko tasa 

 
Lizentziaren titularrak Udalari bide publikoa okupatzeagatik dagokion tasa ordaindu beharko dio 

zerga ordenantzaren arabera. 
 
Bosgarren kapitulua. Diziplina araubidea 

 
23. artikulua. Lizentziarik gabeko instalazioak 
 
1. Udal agintaritzak, kautelaz eta berehala, bide publikoan lizentziarik gabe ezarri diren edo 

emandako lizentzian ezarritakoa urratzen duten terrazak eta mahaiak edo edozein elementu osagarri 
kendu ahalko ditu eta horretarako bideratutako lekuan utzi, arduradunaren kontura, arauzko zehapenak 
ezartzearen kaltetan izan gabe.  

 
Kendutako elementuak berreskuratzeko, dagokion zehapena ordaindu dutela kreditatu beharko 

dute, baita kentzeagatik eta zaintzeagatik sortutako gastua ere. 
 
2. Udal baimenak babestutako epea amaitu ondoren terrazak eta mahaiak ez badira kendu, 

zehapen ondorio hauetarako udal baimenik ez izatearen parekoa izango da. 
 

24. artikulua. Baimena emateko baldintzak ez betetzea 
 

Zehapen prozeduraren ondoriozko administrazio erantzukizunak bateragarriak dira araua hautsi 
duenari gauzak hasierako egoerara itzultzeko eta kalte ordaina eskatzearekin. 

 
Gainera, arau hauste horiek ondorengo ekitaldietan baimena ez emateko arrazoi izan daitezke.  
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25. artikulua. Betearazte subsidiarioa 
 

Kalteak konpontzeko edo bide publikoan ezarritako elementuak kentzeko udalaren agindua 
kontuan ez hartzekotan, ordenantza honetan jasotako egoeretan, administrazioak bertatik kenduko ditu 
eta horretarako bideratutako lekura eramango ditu. Jabetzak bertatik atera ahalko ditu dagozkion tasak 
eta gastuak ordaindu ondoren. 
 

26. artikulua. Arau hausteak 
 

Arau hauste administratiboak izango dira ordenantza honetako eta xedapen osagarrietako 
xedapenen aurkako ekintzak edo gabeziak. Arau hauste horien erantzuleak baimenaren titularra edo 
titularrak izango dira edo, dagokionean, dagokion establezimendukoak. 

 
Arau hausteak arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke. 
 
1. Arau hauste oso larriak izango dira: 

 
a)  Dagokion udal lizentziarik gabe edo baimendutako epetik kanpo ezartzea terrazak. 
b)  Instalatzeko adierazitako espazioaz edo ordutegiaz kanpo ibiltzea, horrek eragin larria 

baldin badu lasaitasunean edo beste pertsonen legezko eskubideetan, beste jardueren 
ohiko garapenean edo osasungarritasunean. Ondorio hauetarako muga horiez kanpo 
dabiltzala esango da baimendutako azalera baino ehuneko 30 gehiago hartu bada edo 
hasteko edo ixteko ordutegia ordubete baino gehiagoz ez bada errespetatu. 

c)  Beste pertsona bati edo batzuei espazio hori erabiltzen galaraztea, erabiltzeko eskubidea 
izan arren. 

d)  Espazio publikoaren edo bertako instalazio eta elementuen narriadura dakarten ekintzak 
egitea. 

e)  Zerbitzu publiko baten funtzionamendu normala oztopatzea edo udal agintariek araua 
hausten duten jarduerak eteteko emandako aginduei ez jaramonik egitea. 

f)  Urtebetean bi arau hauste larri baino gehiago egitea. 
 
2. Arau hauste larriak izango dira: 

 
a)  Terrazen kokapena oinezkoen edo ibilgailuen behar bezalako zirkulaziorako ohiko oztopoa 

edo zailtasun larria bada. 
b)  Kokapen baldintzak ez betetzea edo baimendutako elementu osagarrien edo behin-

behineko estalduren ezaugarriak ez betetzea eta funtzionatzeko ordutegia amaitutakoan 
terrazetatik altzariak kentzeko betebeharra ez betetzea. 

c)  Terrazetan baimenduko jarduerak egitea edo behar adinako baimenik gabe egitea, hala 
nola, irudiak edota soinua erreproduzitzeko edo hazteko tresnak edo ekipoak, baimenduko 
gabeko ikuskizunak edo ekitaldiak egitea, arau hauste oso larritzat hartzeko baldintzarik 
betetzen ez denean. 

d)  Baimendutako elementuak behar ez bezala edo zarata eginez biltzeagatik sortutako 
erasanak, baita baimendu gabeko tokian pilatzea ere. 

e)  Erasandako espazioa behin eta berriro zikina egotea. Ondorio hauetarako, errepikatzea 
izango da hogeita hamar egun natural baino gutxiagoko aldian idatziz hiru ohar jasotzea. 

f)  Ixteko ordua ordu erdi baino gehiago eta ordubete baino gutxiago luzatzea edo hartutako 
azalera baimendutakoa baino ehuneko 10 handiagoa eta ehuneko 30 baino txikiagoa 
izatea. 

g)  Erasandako gorabeheren indar txikiagatik oso larritzat hartu ezin diren ekintzak edo 
gabeziak. 

h)  Ordenantza honetan eskatutako erantzukizun zibileko eta suteen asegurua ez izatea. 
i)  Urtebetean bi arau hauste arin baino gehiago egitea. 

 
3. Arau hauste arinak izango dira: 

 
a)  Instalazioa irekitzeko edo ixteko ordutegia ordu erdi baino gutxiago luzatzea. 
b)  Instalazioak edo ingurua narraz edukitzea. 
c)  Mahaiak, aulkiak edo elementu osagarriak baimendutako eremutik kanpo jartzea. 
d)  Lizentziaren agiria eta xehetasun planoa ikusteko moduko tokian ez izatea. 
e)  Auzokoei oztopoak eragitea eta instalazioetako erabiltzaileek mahaiak markatutako 

eremutik eta okupaziotik kanpo zabaldu ez ditzaten beharrezko neurriak ez hartzea. 
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f)  Lizentzian jasotzen ez den aulki eta mahai edo beste objektu kopurua izatea. 
g)  Ordenantza honetako beste edozein baldintza ez betetzea, larritzat edo oso larritzat hartzen 

ez den heinean. 
 

27. artikulua. Zehapenak eta horien mailaketa 
 

Ordenantza honetan aurreikusitako arau hausteak eginez gero, zehapen hauek ezarriko dira: 
 

� Arau hauste oso larriak: 900,01 eta 1.500 euro bitarteko isuna. 
� Arau hauste larriak: 300,01 eta 900 euro bitarteko isuna. 
� Arau hauste arinak: 300 euro bitarteko isuna. 

 
Mailaketa egiteko irizpide hauek hartuko dira kontuan: 

 
� Nahita egin izana. 
� Zer-nolako kalteak eragin diren. 
� Izaera bereko beste arau hauste bat errepikatzea, ebazpen irmoz hala aitortu bada. 
� Arau haustearekin legez kanpoko onurak lortzea. 
 
28. artikulua. Zehapen prozedura 

 
Ordenantza honetan aurreikusitako zehapenak ezartzeko, EAEko herri Administrazioen 

zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1997 Legean eta zehapen prozedurei buruzko legedi 
orokorrean ezarritakoaren arabera tramitatu beharko da zehapen prozedura. 

 
Hasteko akordioak behin-behineko neurriak hartu ahal izango ditu, egin daitekeen ebazpenaren 

eraginkortasuna bermatzeko beharrezkoak izanez gero. 
 

29. artikulua. Arau hausteen eta zehapenen preskripzioa 
 
Arau hauste arinak sei hilabetera preskribatzen dira, larriak bi urtera eta oso larriak hiru urtera. 

Arau hauste arinengatik jarritako zehapenak urtebetera preskribatzen dira, arau hauste larriengatikoak 
bi urtera eta oso larriengatikoak hiru urtera. 

 
Preskripzioaren epea eta hori etetea konputatzeko, administrazio prozedura erkidearen araudi 

araupetzailean ezarritakoa erabiliko da. 
 

30. artikulua. Zehapenak betearaztea 
 
Administrazio bidean irmo egin eta hilabeteko epean beteko dira zehapenak, hau da, ebazpen 

zehatzailearen aurka jar daitekeen berraztertze errekurtsoa ebazten duen ebazpena jakinarazitakoan 
edo ebazpen zehatzailea jakinarazi eta hilabeteko epean errekurtsorik jarri ez bada. 

 
Zehapena ordaintzeko epea igaro eta ordaindu ez bada, bide betearazletik kobratuko da, 

dagozkion errekarguak eta interesak ezarrita. 
 
Ezarritako epean ordaintzen ez bada, baimena eteteko edo deuseztatzeko prozedura hasiko da. 

 
Xedapen iragankorrak 
 
Lehenengoa. Ordenantza hau indarrean sartu aurretik emandako lizentziek ordenantza honetan 

ezarritakora egokitu beharko dituzte euren ezaugarriak indarrean jartzen denetik gehienez sei hilabeteko 
epean. Ordenantza hau indarrean sartu ondoren egindako lizentzia eskaerak honen arabera emango 
dira eta ordenantza honen mende egongo dira. 

 
Bigarrena. ALHAOn testua osorik argitaratu eta hurrengo hilabetean egokituko dira tasak. 

Ondorioz, lizentzia eskariak hilabete horretan aurkeztu beharko dira. 
 
Azken xedapenak 
 
Lehenengoa. Ordenantza hau ALHAOn osorik argitaratu eta hurrengo egunetik izango da 

eraginkorra. 



 
 

14

 
Bigarrena. Alkatetzari berariazko baimena ematen zaio baimenak emateko eta ordenantza hau 

interpretatzeko, argitzeko eta garatzeko. 
 

 
 
 

Alegría-Dulantzi, a 2015eko urriaren 8a 
ALKATEA 

 
 
 
 
 
 
 

Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 

 

EGINBIDEA.- 

Jabari edota erabilera publikoko lekuetan terrazak, mahaiak eta barra-salmahaiak 
jartzea arautzen duen udal-ordenantzaren aldaketa behin-behinean onartu zuen Udal honek 
2015eko urriaren 8ko ohiko bilkuran, eta 30 egunez iragarri zen Udal honen iragarki-taulan eta 
Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean (126. zk., 2015eko urriaren 28an). 

 

O.E. 

ALKATEA                                                              IDAZKARIA 

 

EGINBIDEA.- 

Aurretiko jakinarazpen eta erantzukizunpeko adierazpenaren mendeko obrak arautzen 
dituen udal-ordenantzaren aldaketa behin betiko onartu zen, jendaurrean egon bitartean eta 
Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean osorik argitaratu ostean (13. zk., 2016ko otsailaren 
3an) ez baitzen erreklamaziorik aurkeztu.  

 

O.E. 

ALKATEA                                                              IDAZKARIA 

 


