
 

 

2022RAKO ARAUDI PLANA 

39/2015 Legeko 132. artikuluan jasotakoa betez, 2022. urtean udal honek onartu edo 
aldatu nahi dituen araudi edota ordenantzak honakoak direla adierazten da. 

 

SEMINARIXOAREN ERABILERA ARAUTZEKO ORDENANTZA 

Seminarixoa kultur aretoaren erabilera arautzeko beharrezkoa ikusten denez 
ordenantza bat idaztea, zehaztuta uzteko zertarako eta zein baldintzarekin erabili ahal 
izango den, ordenantza hori egitea aurreikusten da.  

Ordenantza hau aurreikusten zen 2019ko planean, baina hainbat arrazoi medio ez da 
oraindik onartu. 

 

KIROL ZERBITZUKO ARAUDIA 

Igarotako urte hauetan udala jabetuta arautegia zahartuta geratu dela eta ez diola 
tresnarik eskaintzen gaur egun bizi ditugun hainbat egoerei aurre egiteko, jadanik iazko 
araudi planean sartu zen araudi berria prestatzea eta aurretiazko kontsulta egin zen eta 
zirriborroa prestatu, baina oraindik aztertzen ari da udala. Beraz, araudi berria prestatzen 
bukatzea aurreikusten da. 

 

TERRAZAK JARTZEKO BAIMENAK ARAUTZEKO ARAUDIA 

2021eko araudi planean sartuta zegoen eta une honetan ordenantza berria prestatzeko 
lanetan ari da udala. Hasita dauka parte terrazen ordenantza idazteko parte-hartze 
prozesu bat. 

  

EUSKARA DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZEN ARAUDIA 

Euskara zerbitzuak bideratzen dituen dirulaguntzak zeintzuk jaso ditzaketen 
eta  langabetuek, jubilatuek eta ikasleek dirulaguntza jasotzeko aurkeztu beharreko 
dokumentazioa argitzeko beharra ikusten du. Beraz, hori argituz araudian aldaketa bat 
egitea pentsatzen da. 

 

ANIMALIEN BABESAREKO UDAL ORDENANTZA 

Igarotako urte hauetan udala jabetuta arautegiak aldaketa batzuk behar dituela, eta 
horregatik aldatzea planteatzen da.  

 

HILERRIETAKO ORDENANTZA 

Beharrezkoa ikusten da udalerrian dauden hilerri desberdinen zerbitzua arautzea eta 
bertan dauden hilobiratze mota desberdinak dokumentu bakar batean jartzea.  



 
 

AUTOKARABANENTZAKO ZERBITZUGUNEA ARAUTZEKO ORDENANTZA  

Beharrezkoa ikusten da okupazioaren denborari dagokionean eta  bizitoki itinerante 
ezberdinei (karabana, furgoneta..) salbuespenak emateko aukera izatea udalak. 

 

ESPAZIO PUBLIKOEN GARBIKETAREN ETA GARBIKETA ARAUAK JASOKO 

DUEN UDAL ORDENANZA 

Espazio publikoen garbiketa helburu izanda, horen inguruko arauak, garbitzeko 
arduradunak eta jokabideak arautu nahi dira.  

 

DIRULAGUNTZEN ORDENANTZA OROKORRA 

Orain arte udaleko urteko aurrekontuen exekuzio-arauan jasotakoa ordenantza batean 
jaso nahi da. 

 

BERGARAKO BARATZE EKOLOGIKOEN ESLEIPEN ETA KUDEAKETARAKO 

ORDENANTZA 

Aurretiazko kontsulta egin zen 2021eko urriaren 13tik azaroaren 5era eta orain 
ordenantzaren erredakzioarekin ari dira. 

 

EGUNEKO ARRETA UDAL ZERBITZUA ARAUTZEN DUEN ERREGELAMENDUA 

2022.urtean eguneko arreta zentroa zabalduko dugu Bergaran, 185/2015 dekretuak —
gizarte zerbitzuen zorroari dagokionak— jasotakoari jarraituz. 

Zerbitzu berri hori arautuko duen araudia prestatu beharra dago zerbitzua martxan 
jartzen denerako. Bertan zehaztu beharko dira, besteak beste, zerbitzuaren 
erabiltzaileak, eskainiko diren zerbitzuak, ordutegia, egutegia, ekarpenak, … 

 

BERGARAKO PERTSONA NAGUSIEN KONTSEILUA ARAUTZEKO ARAUDIA. 

Udaleko Erregelamendu Organikoak 43. Artikuluan aurreikusten du kontseilu sektorialak 
eratzeko aukera udalaren gaietan herritarren eta elkarteen partaidetza bideratzeko.  

Gauzak horrela, Bergarako Pertsona Nagusien Kontseilua sortu eta horren osaketa eta 
funtzionamendua arautu nahi dira. 

 

AZOKAREN ERREGELAMENDUA 

Udala azoka biziberritzeko lanean ari da eta obra-proiektu baten idazketa eskatu du, 
hainbat postu itxi okupatuko lukeena. Proiektu hori burutzeko, erregelamenduan 
aldaketak egin beharko lirateke eta hori da egin nahi dena. 

 



 
HILETA ZIBILEN ORDENANTZA 

Udal gobernuak ordenantza hori aldatu nahi du, gaur egungo beharretarako egokitzeko. 
 

Bergara, 2022ko otsailaren 8a 
 
 
 
 
 
 


