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2015eko abenduaren 16a, asteazkena

3
TOKI ADMINISTRAZIOA
BEIZAMAKO UDALA

Iragarkia
2015/10/16ko datarekin eman zitzaion hasierako onarpena udal titulartasun edo udalaren alde
bide-zorra eratu den bideen aprobetxamendu berezia arautzen duen ordenantzari. Jende
aurrean egon den epean ez da inongo alegaziorik izan eta beraz behin betiko izaerarekin
onartua geratu da, bere edukia ondorengoa delarik.
Beizama, 2015eko abenduaren 9a.—Nekane Otaño Garciarena, alkatea.

(10111)

UDAL TITULARTASUN EDO UDALAREN ALDE BIDE-ZORRA ERATU DEN BIDEEN
APROBETXAMENDU BEREZIA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
1. artikulua.
Udal honek, Tokiko Erregimenaren Oinarriei buruzko 7/85 Legearen 25. artikulua, Tokiko
Korporazioen Ondasunen Araudia eta horiekin bat egiten duten bestelako legezko xedapenak
kontuan hartuta, arautu egin du udalaren titulartasuneko nahiz erabilera publikoko bideen
aprobetxamendua, ibilgailu astunak bertatik ibilita zorua hondatzeko arriskua dagoelako.
Horrenbestez, zenbait kasutan, aprobetxamendu horretarako udal lizentzia beharko da
aurrerantzean.
2. artikulua.
Ordenantza hau Beizamako lurralde eremu osoan aplikatuko da, zehazki, udal titulartasunekoak
edo erabilera publikoa bermatzen duten bideetan.
3. artikulua.
3.1. Beizamako Udalari dagokio herriko zein landa eremuko bide publikoen edo erabilera
publikodun bideen garbiketa, zaintza, mantenu eta konpontze betebeharrak betetzea; beti ere,
urtez urteko aurrekontu doikuntzak kontuan hartuta.
3.2. Bide horien zaintzarako, Udalak legeak aurreikusitako moduak erabili ditzake, alegia,
zuzena ala zeharkakoa.
4. artikulua.
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Bide hauen erabilera librea izanik, landa bideek nolako ezaugarriak dituzten ikusita eta
ingurunea babestu nahian, ibilgailuak erabili ahal izateko hurrengo arau orokorrak ezartzen dira:
4.1. Debekatuta dago ondorengo ibilgailuekin pasatzea: oruga ibilgailuak, gurpiletan kateak
eta antzekoak dituztenak, arrastekoak zoruaren gainetik edota errodadura bandakoak eta hiru
ardatz baino gehiagoko kamioiak.
4.2. Salbuespenak daude jarduketa berezi eta puntualeko ezinbesteko kasuetarako, eta
horretarako dagokion baimena eskatu eta lortu beharko dute. Salbuespen hori baso-ustiapenen
kasuan ezarriko da, hau da, egurra ateratzerakoan, eta hori egikaritzeko, beharrezkoa izango
da udaletxean baimena eskatu eta lizentzia lortzea.
4.3. Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenetan, eta baserriko obrak egikaritzeko jardunean ez
da inolako baimenik eskatuko ekintza gauzatu ahal izateko.
5. artikulua.
Derrigorrezkoa da lizentzia eskuratzea aurreko artikuluan ikusitako erabileretarako jardunean
hasi aurretik, zera, baso ustiapenen jardunean hasi aurretik.
6. artikulua.
Dagokion lizentzia Udalari zuzendutako idazkiaren bitartez eskatuko da; ibilbide nagusia eta
beste aukera batzuk, kasua balitz, argi eta garbi adieraziz, ekintzaren erabilera, zenbatekoa eta
garrantzia jakitearren, eta oro har beharrezko informaziorako funtsezkotzat jotzen diren argibide
guztiak, promotoreak edo behar bezala identifikatutako ordezkariak izendatuta.
4. artikuluan deskribatutako erabileretarako baimen eskaerak, ondorengo datuak eduki beharko
ditu nahitaez:
— Lursailaren jabearen edo kontratistaren identifikazio datuak.
— Garraiorako erabiliko den ibilgailuari buruzko datuak.
— Kubikazioa eta garraiatuko den materiala.
— Materiala pilatzea beharrezkoa balitz, non egingo den zehaztea, kokapen plano baten bidez.
— Materiala aterako den lekuaren izena eta kokapena, katastroko erreferentziarekin zehaztuta.
— Garraiolariaren datuak.
Arau hauetan ezarritako baldintzak betearazteko baimena eskatzeko betebeharra, sustatzailea
edo haren ordezkoa den pertsona fisiko zein juridikoarena izango da.
7. artikulua.
Eskaera beharrezko baldintzetan aurkezturik, tramitera onartuak eta, kasua balitz, kasuaz ari
den udal teknikariaren txostena entzunik, eskuduntza duen organoak lizentzia eman edo ukatu
egingo du eskaera aurkezten den egunetik 10 lan eguneko epean.
8. artikulua.
Basoa ustiatzeko lizentziaren eskaerarekin batera, erabilpenerako baldintza orokorrak eta kasu
bakoitzari bereziki dagozkionak adieraziko dira, horiek guztiak nahitaez betebeharrekoak izango
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direlarik. Ezarri daitezkeen beste baldintza batzuen kalterik gabe honako hauek kontutan izan
beharko dira:
— Erabilera burutzerakoan bidea beste edozein erabilgarritasunerako prest dagoela bermatu
beharko da, horretarako beharrezkoak izan litezkeen garbiketak eta konponketak eginda.
— Garraiolariak, garraioari ekiten dioen edozein unetan, baimena eman duen udal erabakiaren
ziurtagiri originala edo kopia berekin izango ditu eta beharrezkoa denean udalaren ordezkariari
erakutsi beharko dio.
— Lizentziarekin hirugarrengo bat ez dela kaltetzen ulertuko da, eta lizentzia berak ez du kasu
bakoitzean arauzko beste baimenak lortu beharraz salbuesten.
— Lizentzia jabetza eskubidetik salbu emango da.
Eguraldi txarra egiten duenean, eta bidean kalte larriak eragiteko arrisku justifikatua dagoenean,
udalak basoa ateratzeko jarduera geldi arazteko ahalmena izango du.
9. artikulua.
Tasa ordaintzera behartuta dago, erabilera komun bereziko udal-lizentzia eskatzen duena eta,
nolanahi ere, erabilera komun berezia egiten duena. Tasa honen ordainketa bideratua dago
egur ustiaketa amaitu ondoren bideen egoerari buruzko egin beharreko txosten teknikoaren
gastuen sostengurako.

Tasaren zenbatekoa, urteko Udal Ordenantzak esaten duenaren arabera izango da, 2016rako
50 ezartzen direlarik baimen bakoitzeko.
10. artikulua.
Lizentziaren erabiltzaileak berme fidantza bat utziko du jarduera bitartean sor litezkeen kalteei
erantzuteko. Berme fidantza hori jarduera hasi aurretik gordailutu beharko da legeak onartzen
dituen moduetako bat erabiliz.
11. artikulua.
Egur garraioaren fidantzaren zenbatekoa hurrengo eskala honen arabera zehaztuko da:
Egur garraioak:
— 100 m³-rainoko egur kopurua 600,00 € fidantza kilometro bakoitzeko.
— 500 m³-rainoko egur kopurua 1.500,00 € fidantza kilometro bakoitzeko.
— 500 m³-tik gorako egur kopurua 3.000,00 € fidantza kilometro bakoitzeko.
— Gutxiengo fidantza, edozein kasuetan 600 eurokoa izango da.
12. artikulua.
Ordaindutako fidantzaren itzulketa eskatzeko Udalari idazki bat bidali beharko zaio, lanak
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burutu direla eta hala bada, sortutako kalteak adieraziz.
13. artikulua.
Aurreko artikuluan aipatutako idazkia aurkezten denetik 10 lan eguneko epean, udal
teknikariaren txostena ikusirik, eskuduntza duen organoak erabakiko du fidantzaren itzulketa,
hala badagokio, edota lizentziaren jabeari jakinaraziko zaio zer konponketa burutu behar duen.
Jakinarazpena egin eta hilabeteko epean beharrezko konponketak burutu ez badira, Udalak,
indarrean dagoen Prozedura Administratiboaren Legeak, exekuzio subsidiarioari buruz
dioenaren arabera erabakiko du.

14. artikulua.
Baldin eta utzitako fidantza, zuzenean edota zeharka sortutako kalteen konponketa gastuak
estaltzeko nahiko ez balitz, Udalak eragindako kaltearen araberako erantzukizuna eskatu ahal
izango dio lizentzia jabeari.
15. artikulua.
Titulartasun edo erabilera publikoko bideen garbiketa, elur kentze, mantentze eta konpontze
lanak udalaren betebeharrak izango dira. Gainerako lanak egiteko beharra sortuz gero, alderdi
guztien adostasunez, auzolana erabili ahal izango da.
16. artikulua.
Erantzukizun administratiboa izango dute artikulu honetan sailkaturiko arau-hausteak egiten
dituztenek:
16.1.

Arau-hauste arinak:

a) Ordenantza honen 4 eta 5. artikuluak jarraituz, baserri bideen erabilera berezia behar den
baimenik gabe egitea.
b) 9. artikuluak ezarritakoaren arabera, baso ustiapenen kasuan, baserri bideen erabilera
fidantza gordailutu gabe gauzatzea.
16.2.

Arau-hauste larriak:

Artikulu honen azpi-atalean ezarritako arau-hausteak, hirugarrenei edota jabari publikoari
kalteak sortzen dizkienean.
17. artikulua.
Udalak ordenantza aginduekiko arau-hausteak zigortzeko prozedurari hasiera emango dio
ofizioz edo partikularrek egindako salaketaren ondorioz. Bidearen eta bertako osagaien aurka
egindako egintzak delitu edo falta izan daitezkeenean, eskumena duen Aginte Judizialari
dagokion txostena igorriko zaio eta honek ebazpena ematen ez duen bitartean ez da zehapen
prozedurarekin jarraituko.
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18. artikulua.
16. artikuluak aipatzen dituen arau-hausteak eragindako ez-betetze, kalte edo hondaketak,
kasua balitz, ondorengo isun hauekin zigortuko dira:
a)

Arau-hauste arinak, gutxienez, 100,00 euroko isuna izango dute.

b)

Arau-hauste larriak, gutxienez, 1.000,00 euroko isuna izango dute.
BUKAERAKO XEDAPENAK

Udalak ahalmena du, ordenantza hau interpretatzerakoan, sor litezkeen edozein arazo konpontzeko.
AZKEN XEDAPENA
Honako ordenantza hau indarrean sartuko da behin bere Testua osorik Gipuzkoako ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitara eman eta Erregimen Lokalari buruzko oinarrien Lege Erregulatzailearen
70.2 artikuluaren tramiteak betetzen direnean.
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