Espazio publikoan erabilera pribaturako elementu
higikorrak arautzeko udal ordenantzaren lanketa
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KOKAPENA
Proiektua: “Espazio publikoan erabilera pribaturako elementu higikorrak arautzeko udal
ordenantzaren lanketa”
Bilera: bigarren bilera. Irekia: bizilagunak, ostalariak eta merkatariak elkartuta, berdura plazan.
Proiektuaren helburua:
Getarian espazio publikoan erabilera pribaturako elementu higikorrak arautuko duen udal ordenantza
lantzea herritarren partaidetzarekin:
o Udala
o Ostalariak eta merkatariak
o Bizilagunak
Bileraren helburua: ordenantzaren lehen zirriborroa landu denon artean, lantaldeetan
adostasunak landuz. .
Parte hartzaileak: Getariako udaletik Nika Lertxundi (alkatea), Ibon Gereka (zinegotzia) eta Marivi
Aranguren (turismo teknikaria), Getariako 37 herritar eta Emun aholkularitzako bi bideratzaile
(Ihabar Arriaran eta Mikeldi Zeberio).
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BILERAREN GARAPENA
Testuingurua eta egoeraren azalpena
Getariako espazio publikoaren erabilera pribaturako elementu higikorren ordenantza lantzeko partaidetza
prozesua hiru bileratan egitea planifikatu da.
Hau da sekuentzia osoa:

Gaur bigarren puntua landu da. Ordenantzaren lehen zirriborroa landuko da, lan mahaietan antolatuta.
Horretarako, hormetan kokatu dira ordenantzak osatuko dituen kapituluak eta kapitulu bakoitzaren
azpian jarri dira aurreko saioetan herritarrek aipatu dituzten puntuak. Puntu horiek osatuko dute
Getariako ordenantza. Gaurko lana izango da puntu horiek edukiz betetzea.
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Dinamikaren azalpena eta aurreko saioaren laburpena
Saioa hasi aurretik aurreko saioan egindakoaren laburpena egin da, eta ondoren, azaldu da zein izango den
lan saioaren dinamika.
Mahaietan kokatuko dira parte-hartzaileak eta mahai bakoitzean ordenantzaren kapitulu zehatza landuko
da. Horretan laguntzeko, beste udalerri batzuetako adibideak jarri dira mahaietan. Kapitulu bakoitzean
zehazten diren puntuak osatuz joango gara elkarrizketa bidez eta adostasuna lortzen den gaietan orri
zuriaren gainean idatziko dira eta hormako dagokion lekuan itsatsiko da. 20 minutuko hiru txanda egingo
dira, eta horrela, herritar guztiek aukera izango dute landu beharreko atal guztietan iritzia emateko.

Taldekako lanketak
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20 minutuko tarteak baliatuz, ordenantzaren atalak lantzen joan gara, hiru txanda egin dira guztira,
herritarrek ordenantza osotasunean landu ahal izan dezaten.
Jarraian dagoen taulan bildu dira herritarrek egin dituzten ekarpen guztiak.

1. KAPITULUA
BALDINTZA OROKORRAK

Araudi aplikagarria
-

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 1985eko Legearen 49. eta 85. artikuluak
Toki Erakundeen Ondasunen 1986ko Erregelamenduaren 77. Artikulua
Toki Erakundeetako Antolaketa, Jarduera eta Araubide Juridikoaren 1986ko Erregelamenduaren
41. Artikulua
eta Toki Erakundeetako Zerbitzuen 1955eko Erregelamenduaren 1-17. artikuluak.
Irisgarritasun legearen 20/1997 (68/2000 eranskina)

Xedea
- Ordenantza honen bitartez arautegi bat finkatu nahi da, espazio publikoan erabilera pribaturako
dauden elementu higikorrak eta berauen erabilpenerako arautegia hain zuzen. Bertan arlo
teknikoak (terrazen espazioak, estetika…) , elkarbizitzarako baldintzak (garbitasuna, zarata…) ,
udalaren eta eskatzaileen arteko erlazioa eta zehapenak arautuko ditu.

Definizioa
- Aurreko artikuluan adierazitakoari dagokionez, hauek izango dira terrazak eta mahai-tokiak:
mahaiak, aulkiak eta aldi baterako beste instalazio mugikor batzuk, legeztatutako ostalaritza
jardueren –hau da, taberna, jatetxe, kafetegi eta antzekoen– aldi baterako osagarriak direnak.
Baimenak jarduera horien titularrak diren pertsona fisiko edo juridikoei emango zaizkie.

Aplikazio eremua
-
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Erabilera publikoko espazio (bide publiko, espazio libre, landare gune eta beste) guztietan
aplikatuko da ordenantza, titulartasuna publikoa edo pribatua den kontuan izan gabe. Unean
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uneko egoerak eta indarrean dagoen planeamenduak finkatuko dute erabilera publiko hori zer
den.

Muga orokorrak
-

Oinezkoentzako 20/1997ko irisgarritasun legeak dioen bezala 2

metro egon beharko dira kale,

plaza eta eremu publiko guztietan.

-

-

-

1. KAPITULUARI BURUZKO: EKARPENAK / PROPOSAMENAK
No se puede legislar porque todas las calles no son iguales. Los meses del año no son los
mismos y la gente que viene de visita no son las mismas.
El problema de Getaria es de infraestructura:
o Parking
o Tamaño de las calles en la parte vieja y NUEVA.
o No estamos preparados para acaparar todo el turismo que nos visita.
TERRAZEK OKUPATU DEZAKETEN AZALERA:
o Oinezkoentzako 2m-tako tartea errespetatu ahal izateko kale batzuetan ezin
denez, kale horietan terraza alde berean jarri.
o Aurrealdearen %100 okupatu ahal izango da, 2m-ko tartea errespetatuz.
o Atariak eta beste komertzioetako erakusleihoak libre utziko dira. Beti ere
dendariak utziz gero, erabili ahal izatea.
INSTALAZIO OSAGARRIAK: lurrean egin markak limitatzeko, pintura egokiarekin (elementu
egokiarekin).

2. KAPITULUA
ASPEKTU TEKNIKO ETA ESTETIKOAK
TERRAZEK OKUPATU DEZAKETEN AZALERA
- Kontuan izan ez bakarrik mahaia + aulkiak, baizik eta bezeroak hartzen duen lekua.
- Atariak libre utzi
- Mahai txikiagoak
- Kanpoko azalera maximoa = negozioaren azalera
- Fatxadak negozio gehiagoren artean banatu
INSTALAZIO OSAGARRIAK: (lotutako toldoak, egitura finko irekia, alboko babesak, egitura finko
itxia, …)
- Toldo mugikorrak.
FATXADAN TINKATZEKOAK: toldoak, kartelak,…
- Toldoen estetika eta tamaina zaindu
- Kartelak eta elementu mugikorrak bere eremuan jarri
- Toldoek altuera minimoan utzi dezatela eta albokoei ere minimoa eskatu
- Lehen esandakoak, berdin.
- Que se suspenda el impuesto a las terrazas
ESTETIKA (materialak, koloreak, telebistak, hizkuntza paisaia, …)
- Karteletan lehentasuna euskarari
- Telebista, baflerik ez.
- Kaleko edota eremuko armonia toldoei eta sonbrillei dagokienez, kolorea eta diseinua
IRISGARRITASUNA
- Arranpla jaso negozioa itxita dagoenean.
- Arranpla ez dutenak lokal barruan jartzera behartu
- Bi terraza parez pare daudenean adostu bere artean
- Arranplak eta jardinerak jarduerarik ez dagoenean erretiratzea
3. KAPITULUA
ELKARBIZITZARAKO BALDINTZAK
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TERRAZEN ORDUTEGIAK
Poner horario de terrazas en relación al tipo de local comercial
Tabernak alde batetik: 12:00etatik 0:00era. JASOTA: Astean zehar / 12:00-0:30 JASOTA
Kafetegiak 8:00etatik 20:00era
Terrazen ordutegia: 11:30-0:00 neguan (+ ordu bat udan) / Igande eta jai egunetan 10:300:00
Terrazako elementuak jasota eta gordeta ordutegitik kanpo. Kalea libre egon behar da.
Poner horario de terraza en relación al tipo de local comercial
Yo, como cafetería, abro a las 7:00
BEIRA JASOTZEKO ORDUTEGIA
Beira botatzeko ordutegia, soinuaren legea bezala (8:00 – 20:00)
Beira jasotzeko ordutegia: 10:00 – 23:30
KALEAREN ERABILERA ORDUTEGIAK: karga deskarga, …
Kale nagusian kamioiak sarrera debekatuta ezin badute tuneletik igaro
Karga deskarga: 8:00-11:30. Jai egunetan itxita.
Carga descarga: regulación
Ostiralean Harritarte karga eta deskargarako erreserbatu. Denborak mugatuz.
Aviso de limpieza del camión
ELEMENTUAK JASOTZEA ETA BILTEGIRATZEA
Terraza duenak bere ardura du garbitasun aldetik (baina zikinaren jasoketa – “trasladorik
ez”)
Aparteko kasuetan jasotzeko ezintasunagatik (Barrikak, loreontziak, …) baimen berezia
eskatu behar du eta jasotzeko unean espazioa ahal duen gutxiena okupatu behar du.
Denak eta tabernak itxi ondoren dena jasota utzi. Terrazen ordutegia errespetatuz.
Instalazioak jaso eta kendu modu egoki batean ahalik eta eragozpen gutxiena sortzeko
(zarata)
INGURUA GARBITZEA
Norberak zikindutako zona garbitu. Garbia laga ingurua.
Que descuenten del impuesto el trabajo de limpieza
Kale garbitzaileen makinek behar bezala birpasatu lokal jabeek garbi utzi dutena,
goizetan.
4. KAPITULUA:
BAIMENAK ESKURATZEKO BALDINTZAK
BAIMEN ESKAERAK
Baimena ematerakoan baldintzak modu zehaztean jaso egoera guztiak aurreikusiz
Baimenaren baldintzak: udalak legea betetzea
2. Laugarren kap. 3. Puntuak jasotzen duena
Udaletxeari eskatu derrigorrez
Resolver en plazo las solicitudes presentadas y de forma escrita.
ERABAKIA
Legeak dioen bezala, epean erantzun
1. Udala / 2. Herritar batzorde bat / 3. Ordezkari batzorde bat
TASAK ETA FIDANTZA
Metroen arabera
Tasak ordaintzerakoan zehaztu espazioaren arabera edota mahai kopuruaren arabera
ordaindu
Okupazioaren arabera (okupazio publikoa -kalea- arabera)
En función del número de mesas de las terraza en temporada alta.
INSTALATZEKO BALDINTZAK
Teknikoaren esku
Dendariek eta udaletxeko elkarlana
INDARRALDIA ETA BERRIKUNTZA
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Alokairu moduko fidantza bat
5 urtero berrikusi
ARAU HAUSTEAK
Isunak aplikatzea
Araua jarraitu arau hausteari erantzuteko
5. KAPITULUA
ZEHAPEN ARAUDIA
UDAL BAIMENIK GABEKO INSTALAZIOAK
Isuna araua betetzen ez duenari. Neurri zorrotzagoak uko eginez gero isunari.
Lizentzia eskaera edozein elementu jartzeko kalean
ZEHAPENAK
Alboko lokalaren fatxada erabili nahiez gero, edifizio jabetzari eskatu baimena
Solicitar un permiso mediante un proyecto o boceto para que el ayuntamiento nos dé las
medidas (lo que va a medir una terraza, por ejemplo).
Solicitar al dueño del local contiguo en caso de que quiera solicitar el uso del suelo de
dicho local, sin que intervenga el ayuntamiento y siempre que sea escrito entre las
partes.
A la hora de solicitar elementos (toldos, neveras móviles, carteles…) para el exterior.
BETEARAZTEA
Noski baietz
BESTELAKOAK
Me gustaría saber antes que opina el ayuntamiento
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Hurrengo hitzordua adostu eta saioaren balorazioa egin
Hurrengo bilerarako eguna eta ordua adostu da:

ALDAKETA: Azaroaren 21ean izango da, asteartea, arratsaldeko 18:00etan (lekua
zehaztu gabe oraindik)
Ondoren, saioaren balorazioa egin da ondoko aspektuak baloratzen dituen dianaren baten bidez:
metodologia, egindako lana/lortutako emaitza eta giroa. Hau izan da balorazioaren emaitza:
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METODOLOGIA

13

2

1

EGINDAKO LANA
EMAITZA
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GIROA
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