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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Behin betiko onartzea ostalaritzaren alorrean diharduten establezimenduen kokapenari buruzko 
udal ordenantzaren aldaketa

Ostalaritzaren alorrean diharduten establezimenduen kokapenari buruzko udal ordenantza 
1989ko martxoaren 30ean onartu zen, eta haren testua 1989ko maiatzaren 5ean argitaratu zen, 
ALHAOn.

2012ko urtarrilaren 26an, ordenantza horren 3. artikuluaren eta 4. artikuluaren 3-c) letra 
aldatzea onartu zen.

Harrezkero, udalbatzak, 2012ko azaroaren 24ko bilkuran, hasierako onarpena eman zion 
ordenantza horren aldaketari, eta hori jendaurrean jarri zen hogeita hamar (30) egunez, iragarkia 
ALHAOn, 143 zenbakian, argitaratuta 2016ko abenduaren 21ean.

Jendaurrean egon zen bitartean alegaziorik aurkeztu ez zenez gero eta udalbatzaren 2016ko 
azaroaren 24ko erabakiak xedapen zatiko hirugarrenean xedatzen duenez gero “jendaurrean 
dagoen bitartean erreklamaziorik aurkezten ez bada, aldaketa hori behin betiko onartutzat joko 
da, indarrean jartzeko ALHAOn argitaratu beharra gorabehera”, Toki Araubidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artikuluarekin harremanetan 70.2 artiku-
luak xedatutakoarekin bat etorriz, argitaratu egiten dira aldatutako artikuluak. Hona hemen 
aurrerantzean izango duten testua:

Hasierako testua:

3º. artikulua. Gutxieneko tarteak

Aurreko artikuluan zerrendatutako establezimenduen arteko gutxieneko tarteak edo ezin-
besteko unadak ondokoak izango dira:

— I. taldeko lokalen eta horien eta gainerako taldekoen artean, gutxienez, espazio publiko 
edo pribatu bat (kalea, plaza, patioa...), lokal, garaje, garaje sarrera, atari edo trasteleku bat 
egongo da, hots, gutxienez, bi metro egongo dira haien perimetroen artean.

— II. taldekoen eta horien eta III. taldekoen artean: 70 metro.

— III. taldekoen eta horien eta IV. taldekoen artean: 250 metro.

— IV. taldekoen artean: 500 metro.

Onartutako testu berria:

3º. artikulua. Gutxieneko tarteak

Aurreko artikuluan zerrendatutako establezimenduen arteko gutxieneko tarteak edo ezin-
besteko unadak hauek izango dira:

— I. eta II. taldeko lokalen artean, edo horien eta gainerako taldeetakoen artean, ez da ze-
hazten gutxieneko tarterik egon behar denik.

— III. taldekoen eta horien eta IV. taldekoen artean: 250 metro.

— IV. taldekoen artean: 500 metro.
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Ordenantza honen aldaketaren behin betiko onarpenaren aurka administrazioarekiko auzi 
errekurtsoa aurkeztu ahalko dute interesdunek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagu-
siaren Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratzen 
den egunaren biharamunetik kontatua, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, administrazioarekiko 
auzietako jurisdikzioa arautzekoak, 46. artikuluan xedatutakoari jarraiki.

Amurrio, 2017ko urtarrilaren 27a

Alkatea
JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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