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2022, abuztuak 29. Astelehena164. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Galdakaoko Udala

Terrazak eta mahai hankabakarrak ipintzea arautzen duen udal Ordenantza.

Udalbatza Osoak, 2022ko ekainaren 16an egindako ezohiko bilkuran, Terrazak eta 
mahai ankabakarrak ipintzea arautzen duen udal Ordenantza behin-betiko onestea era-
baki zuen.

Toki Araubideko oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 ar-
tikuluak xedatutakoa betez, ondoren, udal ordenantzaren testu osoa argitaratzen da.

Galdakaon, 2022ko abuztuaren 18an.—Zinegotzia, Asier Eguiraun Iturbe-Ornaeche
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TERRAZAK ETA MAHAI HANKABAKARRAK IPINTZEA ARAUTZEN DUEN UDAL
AURKIBIDEA

I. kapitulua.—Helburua, eremua eta muga orokorrak.
1. artikulua.—Helburua.
2. artikulua.—Eremua.
3. artikulua.— Betekizunak.
4. artikulua.—Muga orokorrak.

II. kapitulua.— Instalazioen baldintzak ibilgailuen zirkulazioa duten kaleetako es-
paloietan.

5. artikulua.— Luzetarako garapena.
6. artikulua.—Okupazioa
7. artikulua.—Alboko babesak.
8. artikulua.—Behin-behineko estalkiak.
9. artikulua.—Estalkiaren mugak.

III. kapitulua.— Instalatzeko baldintzak oinezkoen eremu, plaza eta espazio libree-
tan.

10. artikulua.—Oinezkoentzako kaleak.
11. artikulua.—Plazak eta espazio libreak.
12. artikulua. Espazio libre bereziak.

IV. kapitulua.—Araubide juridikoa.
13. artikulua.—Udal Lizentzia.
14. artikulua.—Erantsitako eskabidea eta dokumentazioa.
15. artikulua.—Behin-behineko estaltze-proiektua.
16. artikulua.—Txostenak eta ebazpena.
17. artikulua.—Lizentziaren baldintzak.
18. artikulua.— Eskaerak egiteko epea eta indarraldia.
19. artikulua.—Funtzionatzeko ordutegia.
20. artikulua.—Azalera erabilgarriaren mugaketa.
21. artikulua.—Lizentziaren titularraren betebeharrak.

IV. kapitulua.—Diziplina araubidea.
22. artikulua.—Lizentziarik gabeko instalazioak.
23. artikulua.—Lizentziaren baldintzak ez betetzea.
24. artikulua.—Arau-hausteak.
25. artikulua.—Zigorrak.
26. artikulua.—Exekuzio subsidiarioa.

Xedapen Gehigarriak.
Azken Xedapenak.
Eranskina.— Terrazak eta mahai hankabakarrak.Juan Bautista Uriarte Etorbidea, 

Muguru kalea eta Agirre Lehendakariaren Plazan instalatzeko irizpide 
estetikoak.
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I. KAPITULUA
HELBURUA, EREMUA ETA MUGA OROKORRAK

1. artikulua.—Helburua
1. Ordenantza honen helburua da erabilera publikoko guneetan terrazak eta mahai 

hankabakarrak ipintzeko araubide tekniko eta juridikoa ezartzea. Izan ere, ostalaritzako 
establezimendu legeztatu baten aldi baterako osagarri bezala balioko luke.

2. Aurreko atalaren ondorioei dagokienez, terraza eta mahai hankabakartzat jotzen 
dira mahaiak eta aulkiak, eta instalazio lagungarriak, finkoak zein mugikorrak, sonbrilak, 
garabi-besoak, toldoak, estalkiak, alboko babesak, argiketa, berogailuak eta abar.

2. artikulua.—Eremua
1. Ordenantza hau herritarren erabilerarako eremu guztiei aplika dakieke (kale, 

plaza, barneko patio, eremu libre, berdegune, e.a.), titulartasuna alde batera utzita. Era-
bilera publikoaren izaera xedatuko dute hala izatezko egoerak hala indarrean dagoen 
planeamenduak.

2. Hala ere, aurreko artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta eta Bigarren Xeda-
pen Gehigarrian barran mugikorrei buruz ezarritakoari kalterik egin gabe, araudi hau 
udalaren administrazio-emakidaren babesean garatzen diren jarduera nagusien instala-
zio osagarriei edo ospakizun puntualak eta jai-ekintza herrikoiak direla eta erabili diren 
horiei, Udal agintaritza eskudunak ezarritako egutegiari eta baldintzei jarraiki, ez zaie 
aplikatu beharko.

3. artikulua.—Betekizunak
Ostalaritzako terrazak eta mahaitxoak ostalaritza-jarduera irekitzeko eta funtziona-

tzeko lizentzia duten taberna, kafetegi, jatetxe, txokolategi eta abarren titularrek baino 
ezin dituzte instalatu, betiere Udalarekin zorrik ez badute eta dagozkien zergak eta tasak 
ordainduta badituzte.

4. artikulua.—Muga orokorrak
1. Terrazak eta mahai hankabakarrak ezin izango dira ipini espaloi edo oinezkoen-

tzako guneetan, bi koma laurogeita hamar metro baino zabalera gutxiago dutenean 
(2,90 m). Era berean, oinezkoen pasabideen aurrean, elbarrien aparkalekuen aurrean, 
etxebizitzetako portaleen aurrean, larrialdietarako irteeretan, autobus eta taxi geltokie-
tan, beira, kartoi, zarama eta abarren edukiontzien aurrean, edo bide-babesik ez duten 
errepide azkarren ondoan ere ezin izango dira ipini.

2. Era berean, terrazak eta mahai hankabarrak ipintzea, bide segurtasunagatik, he-
rri-lanengatik edo interes publikoa duten antzeko gorabeherengatik, debeka daiteke.

3. Terrazetan ezin izango da inolako musika aparailu, bozgorailu eta antzekorik 
 ipini.

II. KAPITULUA
INSTALAZIOEN BALDINTZAK IBILGAILUEN  

ZIRKULAZIOA DUTEN KALEETAKO ESPALOIETAN

5. artikulua.— Luzetarako garapena
1. Instalazioen gehieneko garapena, alboetako babesak barne, etenik gabeko 12 

metrokoa izango da.
Etengabe jartzea ezinezkoa denean, terrazak jarri ahal izango dira lokala dagoen 

eraikineko fatxada batean edo batzuetan, baldin eta tarteen baturak ez badu gainditzen 
aipatutako 12 metroko gehieneko distantzia.

2. Proiektatutako instalazioa etenik gabekoa bada, edo bertako edozein zatik jar-
duera nagusiaren euskarri den lokalaren fatxadaren luzera gainditzen badu, aurrean jarri 
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nahi zaien gainerako lokalen titularren adostasuna egiaztatu beharko da honako kasu 
hauetan:

a)  Horrelako instalazioak eduki ditzaketen ostalaritza-establezimenduak direnean; 
edo

b)   Merkataritza-erabilerakoak direnean eta eragindako establezimenduaren fatxa-
daren lerrokaduratik lau (4) metro baino gutxiagora daudenean.

6. artikulua.—Okupazioa
1. Terrazek eta mahaitxoek, 3. eta 4. artikuluetan jasotzen diren mugei kalterik egin 

gabe, ondoko okupazio-baldintzak bete beharko dituzte:
a)  Instalazioak, kasu guztietan, bi metroko zabalerako oinezkoentzako ibilbidea, oz-

toporik gabe, bermatu beharko du.
b)  Luzetara jarriko dira, espaloiaren hertzean, eta horretatik gutxienez hogeita 

hamar zentimetroko tartea utzita, aparkatutako ibilgailuetako bidaiarien sarre-
ra-irteera ez oztopatzeko, babeseko hesirik egon ezik. Kasu horretan, barneko 
proiekzio bertikaletik gutxienez hamar zentimetro tartea egon beharko da; eta, 
gainera, espaloiak gutxienez sei (6) metroko zabalera duenean, oinezkoentzat 
lau (4) metroko zabalerako ibilbide iraunkorra, oztoporik gabe, bermatu beharko 
da. Aitzitik, zabalera ez bada sei (6) metrora iristen, instalazioarenak ezin izango 
du bi (2) metrotik gorakoa izan.

2. Aurreko atalean ezarritakoaz gain, oinezkoentzako ibilbide librea handi daiteke 
eskumena duen arloak arrazoituta, oinezkoen trafikoaren trinkotasunak hala eskatzen 
duenean.

3. Behar bezala argudiatutako salbuespenezko inguruabarrengatik, terraza edo 
mahaitxoak establezimenduaren fatxada ondoan kokatzea komenigarria balitz, baimena 
eman dakioke arlo horrek proposatutako diseinu eta baldintzen arabera.

4. Jardueraren funtzionamenduko ordutegitik kanpo, herritarren erabilerako ere-
mu guztietatik kendu beharko dira aulkiak, mahaiak, itzalkinak eta abar, edo terraza eta 
mahaitxoen bestelako edozein osagai mugikor, Leku pribatu eta itxian utziz.

5. Ekainaren 15etik Galdakaoko jaiak amaitu arteko aldian, terrazak eta mahai-
txoak erabiltzea baimendu ahal izango da.

Eskabideak aurkezteko epe arruntean, terrazak ekainaren 15etik Galdakaoko jaiak 
amaitu arte luzatzeko eskatzen duten adierazi beharko dute.

Zabaltzeak egiteko baldintzak eta betekizunak Alkatetzaren Dekretu bidez zehaztuko 
dira, eskaerak hasteko data baino lehen, eta dagokion zerga ordaindu beharko da.

7. artikulua.—Alboko babesak
1. Instalazioak okupatzen duen azalera mugatuta egon behar da barrutia akotatzen 

duten alboko babesekin, eta itsuek oztopoa identifikatu ahal izan dezaten.
2. Alboko babesok gardenak edo opakuak izan daitezke, baina beti ere egokiak, in-

guruko baldintzak kontuan harturik. Egokitasun hori eskumena duen arloak eman behar 
duen oniritziari lotuta dago.

3. Instalazioa ezin izango da baimenduta duen zabalera baino handiagoa izan; eta 
metro bateko (1) altuera baino txikiagoa eta metro bat koma berrogeita hamar zentimetro 
(1,50) baino handiagoa ezin izango da izan.

8. artikulua.—Behin-behineko estalkiak
1. Kapitulu honen aurreko artikuluen arabera mugatutako eremuak behin-behineko 

elementuekin estal daitezke, erraz desmuntatu ahal izan behar dira, eta espaloiaren 
gainean iltzatuta egon behar dira. Gainera, ondoko baldintzak bete behar dituzte:

a)  Luzerako lau (4) metroka lau euskarri-leku soilik izan ditzakete;
b)  Eskuineko hankak ezin izango dira bereiztu zeharka bi (2) metro baino gehiagoz 

aldenduen dauden alderdien artean;
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c)  Eskuineko edozein hanka eta espaloiaren hegiko kanpoko ertzaren arteko tar-
tea ez da hogeita hamar (30) zentimetro baino txikiagoa izan behar, babeseko 
baranda egon ezean. Kasu honetan, horretatik hamar (10) zentimetrora txikiago 
daiteke; eta

d)  Estalkiaren instalazioan irteten duen edozein elementuren beheko ertza be-
rrehun eta hogei (220) zentimetroko altuera baino gehiagokoa izan behar da.

2. Estalkiek diseinu ireki berezia izan behar dute eta ondo ikusteak lehentasuna 
izango du, hiriaren pertzepzioari oztopatu gabe eta edukiontzi konpaktu baten itxura 
eman gabe. Egituraren elementuak altzairuzkoak izango dira nagusiki (herdoilgaitzak, 
fundizioak.), eta pinturaz amaituta baleude, oxidoei erakoak edo hiriko gainerako altza-
rientzako izendatutakoaren modukoak izan behar dira.

9. artikulua.—Estalkiaren mugak
Eskumendun Udal Agintariak estaltzeko eskabidea uka dezake ondoko edozein us-

tezkotan:
a)  Bide-segurtasunerako kaltea sortaraz dezakenean (ikuspena gutxitu, edo gida-

riei distrakzioa eragin eta abar) edo oinezkoen trafikoa nabarmen zailtzen due-
nean;

b)  Hurbileko eraikin eta lokalen segurtasunari eragin diezaiokenean (ebakuazioa 
eta abar); edo

c)  Inguruarekin formalki desegokia edo diskordantea denean, edo hiriko paisaia 
behar bezala irakurtzea zailtzen duenean.

III. KAPITULUA
INSTALATZEKO BALDINTZAK OINEZKOEN EREMU, PLAZA ETA ESPAZIO LIBREETAN

10. artikulua.—Oinezkoentzako kaleak
1. Ordenantza aplikatzean, oinezkoentzako kaletzat joko dira izaera ofizialaz iza-

teaz gain, fisikoki horrela eginda daudenak, hau da, espaloirik ez galtzadarik gabe.
2. Terrazak eta mahaitxoak onartuko dira soilik gutxienez bost (5) metroko zabalera 

duen oinezkoentzako kale baten, eta oztoporik gabe oinezkoentzako ibilbidea uzten du-
ten eran jarrita egon beharko dira, gutxienez hiru (3) metroko zabalerarekin.

3. Instalazioak mugatuko dira eta alboetatik babestuko dira 7. artikuluan xedatuta-
koaren arabera.

4. Itzalkin arruntak edo antzeko osagai mugikorrak erabil daitezke, beti ere hiru (3) 
metroko pasabidea murrizten ez badute eta gutxienez berrehun eta hogei (220) zentime-
troko altuera badute lurzoruarekiko edozein osagai irteneko beheko ertzean.

11. artikulua.—Plazak eta espazio libreak
1. Espazio libre hauetan terrazak eta mahaitxoak instalatzeko lizentzia-eskabideak 

Udal Administrazioak ebatziko ditu kasu zehatz bakoitzak dituen berezitasunen arabera, 
eta ondoko muga orokorrei jarraiki:

a)  Instalazioak inoiz ere ezin izango du etenik gabe hamabi (12) metroko luzera 
baino gehiago izan;

b)  Oztoporik gabeko oinezkoentzako ibilbide iraunkorra bermatuko da, fatxadaren 
lerrokatze bakoitzean gutxienez lau (4) metroko zabalerarekin, edo bat erdikoa 
hiri-altzarien eragindako baldintzen arabera; eta

c)  Lokal, atari eta abarretako irisgarritasuna iraunkorra izatea ziurtatuta egon behar-
ko da.

2. Gehienezko muga horrezaz aparte, proiektatutako instalazioak jarduera nagusia 
burutzen den lokaleko fatxadaren luzera gainditzen badu, aurrean jarri nahi zaien gaine-
rako lokalen titularren onespena egiaztatu beharko da ondoko kasuetan:
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a)  Honelako instalazioak erabiltzeko gai diren ostalaritzako establezimenduak dire-
nean; edo

b)  Merkataritzako erabilerari dagokionetan eta eragindako establezimenduko fatxa-
daren lerrokatzetik lau (4) metroko distantzia baino txikiagora daudenean.

12. artikulua.—Espazio libre bereziak
Espazio libre berezietan terrazak eta mahaitxoak jartzeko lizentzia-eskaerak arlo es-

kudunak ebatziko ditu, behar bezala justifikatuta, ingurunearen inguruabarrak, pertsonen 
eta ibilgailuen fluxuaren begi-inpaktua eta egokitzat jotzen diren beste batzuk kontuan 
hartuta, eta ahal den neurrian araudi orokorra aplikatzen saiatuz.

Ordenantza honen ondorioetarako, plaza edo espazio libreak ere espazio libre bere-
zitzat hartu ahal izango dira, baldin eta, bertara iristeko, erdi-oinezko eta noranzko baka-
rreko galtzadak zeharkatu behar badira, espaloirik gabe edo galtzadaren maila berean, 
betiere zeharkatu beharreko bidearen gehieneko abiadura 20 km/h-ra badago.

Artikulu horren arabera, leku bererako eskaera bat baino gehiago badago, modu 
arrazoituan ebatziko da, ekitate- eta proportzionaltasun-irizpideen arabera, Alkatetzaren 
Dekretu bidez, eta okupazioaren eta espazio-banaketaren ehunekoak ezarri ahal izango 
dira.

IV. KAPITULUA
ARAUBIDE JURIDIKOA

13. artikulua.—Udal Lizentzia
Terraza eta mahai hankabakarrak, hala nola elementu lagungarriak instalatu ahal 

izateko, aurretik udal baimena izan behar da.

14. artikulua.—Erantsitako eskabidea eta dokumentazioa
1. Interesdunak aurkeztu behar dio Udalari dagokion lizentzia-eskabidea,eta bertan 

zera adierazi behar da:
a)   Izena eta bi deiturak;
b)   Bizilekua, telefonoa eta NAN edo IFK-ren datuak;
c)   Izen komertziala eta jarduera nagusiaren kokalekua;
d)   Ipini gura diren mahai eta aulki kopurua.
2. Eskabidean ondoko dokumentuaren egiaztapena erantsi behar da:
a)  Jarduera nagusia egiteko udal baimena, eta berori terraza edo mahai hankaba-

karrak ipintzeko lizentzia eskatzen duenaren izenean egon behar da;
b)  Alboko establezimenduetako titularren baimena, 5.2 eta 11.2 artikuluetan aurrei-

kusitako ustezkoetan;
c)  Plantako planoa, gutxienez 1:100 eskalan eta terraza edo mahai hankabakarrak 

instalatu nahi diren zonalde konkretua, hala nola inguruko eremua akotatuta. Era 
berean, plano horren gainean behar bezala grafiatuko da nahi den instalazioa;

d)  Altxaerako planoa, gutxienez 1:100 eskalan eta terraza edo mahai hankabaka-
rrak instalatu nahi diren zonalde konkretua, hala nola inguruko eremua kotatuta, 
baita alboko lokalak ere harturik.

15. artikulua.—Behin-behineko estaltze-proiektua
1. Behin-behineko estaltzea aurreikusiko balitz, dokumentazioan 8. artikuluari ego-

kitutako proiektu teknikoa aurkeztu beharko litzateke, berorren plano zehatzak, 1:20 es-
kalan sartuz, eta planta eta altxaera zehaztuz.

2. Proiektu horrek forma eta neurria, eta osatzen duten materialak ere adierazi 
behar ditu, suaren aurrean daukan portaera maila (gutxienez M-2), sekzioak eta an-
klajeak adieraziz, hala nola haizearen erresistentzia seinalatuz. Era berean, eskumena 
duen tekniko batek izenpetuta egon behar da eta, instalazioa amaitu ondoren, hamabost 
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eguneko epea baino lehen, onartutako eskabidearekin bat datorren montajea zuzen egin 
deneko egiaztagiria.

16. artikulua.—Txostenak eta ebazpena
1. Eskaera, aurreko artikuluetan eskatu denaren arabera eginda, eta aurretik behar 

diren txosten tekniko eta juridikoak egin ondoren, eskumendun Udal Agintaritzak arauz-
ko epean ebatziko du.

2. Txosten teknikoak, behar denean, dokumentu edo fitxa bat izango du eta bertan 
baimendutako instalazioaren baldintza zehatzak jaso behar ditu (kokalekua, azalera era-
bilgarria, mahai eta aulki kopurua eta abar).

3. Hilabeteko epean espreski ebatziko ez balitz ukapenezko ondorioak izango ditu, 
salbuetsita eskabideak titularitate pribatuko lurzoruari soilik eragiten dionean eta hirigin-
tzazko ordenamendua hausten ez badu.

17. artikulua.—Lizentziaren baldintzak
1. Lizentzia emana dagoela ulertuko da beti, jabetza-eskubidea izan ezik eta hi-

rugarren bati kalterik egin gabe. Aldi berean, ezin izango da berori argudiatu, jarduerak 
burutzerakoan, titularrak erantzukizun zibila edo penala kendu edo gutxiagotzeko.

2. Lizentziaren dokumentuan instalazioaren baldintzak eta elementu lagungarriak 
zehaztuko dira: erabili beharreko azaleraren kokaleku zehatza, mahai eta aulki kopurua, 
kontzesioaren indarraldia, eta beharrezkotzat jotzen diren gainerako berezitasunak.

3. Lizentziaren titularra behartuta dago lizentziaren dokumentua edo berorren kopia 
ondo ikusteko eta erraz heltzeko lekuan jartzera. Era berean, emandako lizentziaren 
arabera, terrazari edo mahai hankabakarrei dagozkien planoak ere modu berean egon 
behar dira.

4. Lizentzia beti prekarioan emango da eta Udal Agintaritzak, arrazoiturik, bide pu-
blikotik kentzea agin dezake, trafikoak, hirigintzak, lanek edo interes orokorreko bestela-
ko edozein gorabeherak hala aholkatzen dutenean.

5. Lizentziaren titularra behartuta dago instalazioaren ondorioz bide publikoan sor-
tarazitako kalteak konpontzen.

18. artikulua.—Eskaerak egiteko epea eta indarraldia
1. 2023rako eta hurrengoetarako terrazetarako eta mahaitxoetarako lizentzien es-

kaerak aurreko urteko azaroaren 15etik abenduaren 15era soilik egingo dira, eta epez 
kanpo geratuko da hilabete horretan egin ez den beste edozein eskaera; beraz, automa-
tikoki ukatuko da, artikulu honetako 2. paragrafoan jasotako salbuespenarekin.

2. Jarduera nagusia egiteko udal-baimena eskaera-epea amaitu ondoren ematen 
denean edo epe horren ondoren titulartasun-aldaketa bat onartzen denean, interesdu-
nak 30 eguneko epea izango du eskaera egiteko, baimena ematen denetik zenbatzen 
hasita. Interesdunak Udalari legozkiokeen tasak eta gainerako zergak ordainduko dizkio, 
eta zenbatekoa murriztu egingo da emakida-denboraren proportzioan.

3. 2022rako terrazetarako eta mahaitxoetarako lizentziak apirilean eskatuko dira, 
aurreko araudiaren arabera.

4. Lizentzien indarraldia interesdunak eskatutakoaren araberakoa izango da, baina 
betiere honako baldintza hauekin:

a)  Lizentzia eskatu den urterako bakarrik eman ahal izango da, eta gehieneko inda-
rraldia hamabi (12) hilabetekoa izango da.

b)  Ez da luzapenik emango eskatutako epealdiari dagokionez;
c)  Lizentziek ez dute berritzeko aukerarik; beraz, indarraldia igaro ondoren, hurren-

go urtera arte itxaron behar da beste lizentzia bat eskatzeko.
5. Indarraldia amaitutakoan, lizentziaren titularrak instalazio osoa erretiratu behar-

ko du, eta bide publikoa lehengo egoerara itzuli.
Alegaziorik aurkezten ez bada, Ordenantza behin betiko onartutzat joko da. Aurkez-

ten badira, osoko bilkurak ebatziko ditu.
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19. artikulua.—Funtzionatzeko ordutegia
1. Ordutegi orokorra

Araubide orokorra, Autonomia Erkidegoko legediak edari alkoholdunak saltzeko edo 
jatetxeen jarduerak egiteko baimena duten lokalen eta instalazioen, taberna, txoko, soto, 
barrak, kafetegi-tabernak eta abarren (2. taldea) instalazio edo behin-behineko egiture-
tarako, eramangarri edo desmuntagarrietarako ezarrita dagoena izango da.

Hala ere, adingabeentzako baimen berezia, edo alkoholik gabeko edariak eta eli-
kagaiak, jatetxeen jarduera izan gabe, hala nola izozki-dendak, txokolate-dendak, 
gozo-dendak eta asimilagarriak (1. taldea), saltzeko baimena duten lokal eta instala-
zioetako terraza eta mahaitxoen ordutegia, aipatutako jarduera garatzen duten lokalen 
instalazioetarako edo behin-behineko egituretarako, eramangarri edo desmuntagarrieta-
rako, xedatutakoa izango da.

2. Ordutegi bereziak
Ixteko ordutegia zabalduko da:
a) Ordubete, ostiral, larunbat eta jai bezperetan.
b) Ordu erdi ekainaren 1etik irailaren 30era.
c)  Zaindari Jaiak, Aste Santuko ostegunetik astelehenera, eta inauterietako ostegu-

netik asteartera, alkatetzak bi orduko (2) luzapena baimen dezake. Luzapen hau 
berariaz erabaki beharko da. Bestela, aurretik agindutako ordutegia aplikatuko 
da.

Artikulu honetako aurreko atalek adierazten dituzten ordutegien zabaltze orokorrak 
metatuz joango dira.

3. Terraza edo mahaitxoak funtzionatzeko ordutegia amaitutakoan, aulkiak, 
mahaiak, itzalkiak edo edozein terraza edo mahaitxoen osagai laguntzaile mugikor ken-
du beharko dira bide publikotik eta horretarako den lokal pribatuan eta itxian utzi, horre-
tarako hogei (20) minutu emango delarik.

20. artikulua.—Azalera erabilgarriaren mugaketa
1. Lizentzia lortu ondoren, titularrak lekuaren gainean adieraziko ditu, zehatz-

mehatz, gehienez baimenduta duen azalera erabilgarriaren mugak.
2. Mugaketa hori lurzoruaren gainean jarritako eransgarriekin egin behar da.
3. Mugatzeko sistema hori derrigorrezkoa da, eta inoiz ere ez da oinezkoentzat 

arriskugarri izan behar, ezta bide publikoan kalterik edo gorabeherarik sortu ere. Izan 
ere, baldintza hori ez betetzea akats larritzat joko da.4. Bide publikoa inoiz ere ezin 
izango da erabili, aulki, mahai, sonbrila eta abar, edo terraza edo mahai hankabarren 
bestelako edozein elementu lagungarri pilan jarrita.

21. artikulua.—Lizentziaren titularraren betebeharrak
1. Izaera orokorreko eta Ordenantza hau ezartzeagatiko betebeharrei kalterik egin 

gabe, lizentziaren titularra behartuta dago baimendu zaion erabilerako lurzorua, insta-
lazio bera eta elementu lagungarriak, garbitasun, segurtasun eta apainduraren aldetik, 
behar bezalako egoeran mantentzen. Horretarako behar diren baliabide guztiak erabili 
beharko dira, paperontziak, hautsontziak eta abar.

2. Pertsona horrek du terrazak eta mahai hankabakarren funtzionamendu eta erabil-
penagatik eragindako Ingurumenaren Babeserako Ordenantzari eragindako arau-haus-
teen erantzukizuna.

3. Era berean, legozkiokeen tasak eta gainerako zergak ordaindu beharko dizkio 
Udalari, Ordenantza Fiskalek ezarritako zenbateko eta eran.
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IV. KAPITULUA
DIZIPLINA ARAUBIDEA

22. artikulua.—Lizentziarik gabeko instalazioak
1. Udal Agintaritzak, badaezpadan eta berehala, bide publikoan, lizentziarik gabe 

instalatutako terrazak eta mahai hankabakarrak edo edozein elementu lagungarri ken 
ditzake, eta horretarako izendatutako lekuan gorde. Zeregin horren erantzukizuna duen 
pertsonak egin beharko luke, arauzko zigorrak ezartzeari kalterik egin gabe.

2. Terrazak eta mahai hankabakarrak lizentziak babestutako aldia amaitu ondoren 
bertan badiraute, diziplinazko ondorio hauei dagokienez, udal baimenik ezako egoerara 
asimilatuko da.

23. artikulua.—Lizentziaren baldintzak ez betetzea
Lizentziaren baldintzak edo Ordenantza honek jasotzen dituen aginduak betetzen 

ez badira, zigor ekonomikoa ezarriko litzateke indarrean dagoen legeriaren arabera, li-
zentzia kentzeari eta ondorioz instalazioa berehala kendu beharrari kalterik egin gabe, 
udalaren errekerimenduari egindako desobedientziako kasuetan.

Lizentziaren titularra edo, behar denean, dagokion establezimendukoa, kontsideratu-
ko da ordenantza hau bete ez izanaren erantzukizuna duen pertsona.

24. artikulua.—Arau-hausteak
Ordenantza honen ondorioei dagokienez, arau-hausteak arinak, larriak eta oso la-

rriak izan daitezke.
1. Arau-hauste arinak ondokoak kontsideratuko dira:
a)  Terrazak eta mahai-hankabakarrak ezarritako ordutegitik kanpo ipintzea.
b)  Baimendutako elementuak baino kopuru gehiago ipintzea (mahaiak, aulkiak edo 

elementu lagungarriak).
c)  Mahaiak, aulkiak edo elementu lagungarriak baimendutako kokalekutik kanpo 

ipintzea.
d)  Erabilitako eremuaren apaindura, segurtasuna eta garbitasuna behar bezalako 

egoeran ez mantentzea.
e)  Ordenantza honetan ezarritako araudia ez betetzea.
2. Arau-hauste larriak ondokoak kontsideratuko dira:
a)   Mahai hankabakarrak, terrazak eta bestelako elementu lagungarriak lizentziarik 

gabe instalatzea.
b)   Ordenantza honi lotutako elementuak ipintzea, bertan ezarritako baldintza tekni-

koak errespetatu gabe.
c)   Zigor-espedientea hasi aurreko urtean zehar, bi arau-hauste arin egitea, zi-

gor-ebazpen irmoa ezarriz.
3.  Arau-hauste oso larriak ondokoak kontsideratuko dira:
a)   Zigor-espedientea hasi aurreko urtean zehar, bi arau-hauste larri egitea, zi-

gor-ebazpen irmoa ezarriz.
b)   Terrazak eta mahai hankabakarrak instalatzearen ondorioz, erabiltzeko eskubi-

dea duten beste pertsonei eremu publikoaren erabilera eragoztea.
c)   Terrazak eta mahai hankabakarrak instalatzearen ondorioz, eremu publikoak la-

rriki eta nabarmen hondatzen dituzten egintzak.

25. artikulua.—Zigorrak
1.  Ordenantza honen arau-hausteak isunez zigortuko dira ondoko eskalaren 

 arabera:
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a)  Arau-hauste arinak, 200 eta 750 euro arteko isunarekin edota lizentzia kendu eta 
ondorioz instalazioa berehala kenduaraziz, udal errekerimenduari desobedituz 
gero.

b)  Arau-hauste larriak, 751 eta 1.500 euro arteko isunarekin edota aurrerantzean 
ordenantza honetan araututa dauden baimenak lortzeko establezimendua inha-
bilitatuz, urtebeteko epean zehar, egintzen larritasunaren arabera.

c)  Arau-hauste larriak, 1.501 eta 3.000 euro arteko isunarekin edota aurrerantzean 
ordenantza honetan araututa dauden baimenak lortzeko establezimendua inha-
bilitatuz, 2 urteko epean zehar, egintzen larritasunaren arabera.

2. Ondorenean instalazioa legeztatuko balitz, eta errepikapenik, edo udal 
 errekerimenduei eragozpenik jarri ez bazaie, zigor ekonomikoa soilik izatera mugatu 
ahal izango da.

26. artikulua.—Exekuzio subsidiarioa
Ordenantza honetan jasotako ustezkoetan, bide publikoan instalatutako elementuak 

kentzeko Udal aginduari kasurik egiten ez zaionean, Administrazioak altxaraziko ditu, 
horretarako esleitutako lekuan utziz. Jabeak erretira ditzake beratik, aurretik dagozkion 
tasak eta gastuak ordaindu ondoren.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.—Arau estetikoak
1. Interes kulturala duten guneetan, hala nola era horretako babesa behar duten 

eraikinen eremu eta inguruetan, Udalak finkatutako arau estetikoei egokituko zaizkie 
terrazak eta mahai hankabakarrak, behar denean, gune bakoitzean dauden kudeake-
ta-elkarte edo erakunde publikoek proposaturik.

2. Adierazitako arau estetikoek zein aldaketek Udalbatza Osoaren onespena eta 
argitaratzea beharko dituzte.

3. Bereziki, Juan Bautista Uriarte Etorbidea, Muguru kalea eta Agirre Lehendakaria-
ren Plazaren eremuak Eranskinean aurreikusitako arau estetikoei lotuko zaizkie.

4. Orokorrean eta udalerri osorako, deigarria edo zizkotatsua den publizitatea edo-
ta terraza osatzen duten elementuak baino arretatsuagoa izan daitekeen publizitatea 
debekatuta gelditzen dira. Publizitateari buruzko araudiaren barnean dagoen berezko 
publizitatea edota publizitate zuhurra onartuta daude.

5. Eskabide berrietan zein berritzeko eskaeretan, instalatu beharreko altzarien 
ezaugarriak adierazi behar dira. Izan ere, beroriek udal zerbitzu teknikoen oniritzia jaso 
beharko dute.

Bigarren.— Zaindari-jaietan edo bestelako jai-ospakizunetan zehar barra mugiko-
rrak instalatzea

1. Galdakaoko zaindari-jaietan eta auzoetako jaietan barra mugikorrak jartzeko bai-
mena eskatu ahal izango da, usadio eta ohituren arabera, ordenantza honen artikuluetan 
terrazak eta mahaitxoak instalatzeko ezarritako baldintzak bete behar direlarik; hori guz-
tia, higiene eta osasun araudia bete behar izateari kalterik egin gabe.

2. Eskabideak, aurreko atalean adierazitako jai-ospakizunak baino gutxienez bi hi-
labete arinago aurkeztu beharko dira

3. Salbuespen gisa eta Alkate Dekretu bidez zehaztuko diren gertakariak edo 
jai-ospakizunak direla eta, Alkate Presidenteak barra mugikorrak instalatzeko baimena 
eman dezake, lehengo atalean ezarritako baldintzak bete beharko direlarik. Eskabidea 
aurkezteko epea Dekretuak berak zehaztuko du.

4. Jendaurreko ikuskizun eta jolas-ekintzei buruzko azaroaren 10eko 4/95 Legea-
ren 15. artikuluan araututa dauden behin-behineko instalazioak arautzen honetatik kan-
po geratzen dira, adibidez, txosnak, karpak, kasetak edo antzekoak.
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AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa: Ordenantza hau, aurrekoa aldatzen duena, testu osoa «Bizkaiko Aldiz-
kari Ofiziala» argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Bigarrena: Lizentziak emateko eskumendun Udal Agintariei baimena ematen zaie 
espreski, Ordenantza hau interpretatu, argitu eta garatu ahal izateko, administrazio-pro-
zedura erkidearen gainean indarrean dagoen legerian bildutako printzipioen arabera.
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ERANSKINA
TERRAZAK ETA MAHAI HANKABAKARRAK.  

JUAN BAUTISTA URIARTE ETORBIDEA, MUGURU KALEA  
ETA AGIRRE LEHENDAKARIAREN PLAZAN INSTALATZEKO IRIZPIDE ESTETIKOAK

1. Toldo-sonbrilak elementu zabalduenak eta ikusmenerako eragin handienekoak 
dira terrazetan. Horrexegatik, diseinu eta trataera kromatiko bateratua izan behar dute, 
eta inoiz ere ez dira deigarri edo mingarriak izan behar. Era berean, diseinuzko oina 
izango dute, hormigoizko oinarriak debekatuta daudelarik.

2. Muguru kalean, establezimendu guztientzako proposamen globala prestatuko 
da, toldo, sonbrila eta abarren diseinua eta kolorea zehazteko. Hain zuzen ere, Udal 
Administrazioak diseinua eta kolorea onetsi ondoren, aplikatzeko oinarri bezala balioko 
dute aurreratzerako.
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