
DONOSTIAKO  UDAL  AGURGARRIKO  OHORE  ETA  GORAIPENEI  BU RUZKO
ERREGELAMENDUA

1986ko Irailaren 15eko G.A.O.(Baina ezin la link-a jarri ez dagoelako eskuragarri, zaharregia da).

TESTU BATERATUA

OHARRA: Dokumentuak informazio izaera du eta EZ du balio juridikorik

1. KAP.- XEDAPEN OROKORRAK.

1.  Artikulua.-  Pertsona  edo  pertsona  taldeek,  fisiko  nahiz  juridikoek  Donostiako
Udalari eskainitako aparteko zerbitzuak Udal Agurgarriak saritu egingo ditu Erregelamendu
honetako xedapenen arabera.

2.  Artikulua.-  Saritzekoak  diren  zerbitzuak  eskaintzeagatik  Udal  Agurgarriak
emango dituen ohoreak eta goraipamenak honako hauek izango dira: Urrezko Domina,
Gomendua, Gorbata, Zilarrezko Domina eta Hiritar Merezimenduko Domina.

3.  Artikulua.-  Aipatutako  galardoetarik  edozein  eman  ahal  izateko  espediente
banakatu  bat  egon  behar  da,  bertan  aintzat  hartzen  den  pertsona  edo  erakundearen
merezimenduak  konstaraziz,  baita  proposatzen  den  goraipamena  frogatzeko  garrantzia
duten datu guztiak ere.

Kendu ere egin daitezke, dena dela, Erregelamendu h onetan araututako ohore eta
goraipamenak,  baldin  eta  gauza  edo  adierazpen  batzu k  eginez  gero  ohore  eta
goraipamen horiek ez izateko modukoak edo ohorea na hiz goraipamena egitekoan
aintzakotzat  hartutako  merituak  gutxiesteko  modukoa k,  edota  baita  merituak
gezurrezkoak direla edo oker zeudela ikusiz gero er e.

Kentzeko orduan, bestetik, emateko orduan jarraitut ako prozedura berbera jarraitu
beharko da.

Kenduz gero, berriz, Donostiako Udalari itzuli beha rko zaio ohore edo goraipamena
(berdin  dio  interesatuak,  haren  hurkoek  edo  oinorde koek  eduki),  eta  titularren
zerrendatik nahiz erregistro iraunkorretik ere ezab atu egingo da jasotzailearen izena.

* 2003ko apirilaren 1eko udalbatzako akordioaren ondorioz,3. Artikuluaren aldaketa onartzen da, bigarren
paragrafo bat gehituaz.

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2003/06/03/c0305910.htm

2. KAP.- URREZKO DOMINA.

4.  Artikulua.-  Donostiako Hiriko Urrezko Dominak Hiriko harmarria eramango du
erdian  3  zm.  altuera  eta  2  zm.  zabalerako  esmaltean;  irudi  horren  inguruan  urre  eta
esmaltezko  zerrenda  bat  joango  da  eta  errege  koroa  goialdean,  hori  ere  urre  eta
esmaltezkoa, aldi berean guzti hori Dominaren gainean urre hutsetan 4 ½ zm. zabalera eta
6 ½ zm. altuerakoa.
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Aurpegialdean, esmalte urdinaren gainean urrez grabaturik, <<Donostiako herriaren
onespena eta eskerrona>> idazkuna joango da, eta kontraldean merezimendurako sarien
alegoria bat erliebez grabatuko da.

Dominak lepotik zintzilik eramateko lokarri more bat eramango du urrez trentzaturik
eta eraztuna, brotxea eta doitzalea ere urrezkoak izango dira, azken horrek <<Donostia>>
hitza tailaturik eramango duelarik.

Galardoarekin  batera  aipaturiko  Dominako  kontraldearen  erreproduzio  zehatza
emando da,  halaber  urre  eta  esmaltetan,  hegalean eramateko,  2 zm.  zabal  eta  3  zm.
altuerakoa.

5. Artikulua.-  Urrezko dominaren 50 ale egongo dira bakarrik eta ezingo da urtean
ale bat baino gehiago eman.

6. Artikulua.- Urrezko domina bakoitza Alkategoak, Udal Batzorde Iraunkorrak edo
hori  ordezkatzen  duen  Gobernu  Organoak,  edota  Udalbatzako  partaideen  herenak
proposaturik  emango  da  eta  Udal  Plenoaren  akordioa  beharko  da,  Udalbatzari  legalki
dagokion partaide kopuruaren bi herenen aldeko botuarekin.

7. Artikulua.-  Urrezko Domina berdin eman dakieke pertsona fisiko eta juridikoei,
nahiz kolektibo eta erakunde publiko eta pribatuei, salburik Udal Korporazioa eta bertako
partaideak agintealdian dauden bitartean.

8.  Artikulua.-   Urrezko  Domina  jasoko  duen  pertsona  ospetsuak  eta  Hiriari
eskainitako zerbitzuek aparteko kalifikazioa merezi beharko dute.

9. Artikulua.-  Urrezko Domina biziartean emango da.
Urrezko Dominarekin saritutako pertsonaren oinordeko zuzenek eragilearen heredentzia
moralaren  zati  bat  bezala  gorde  dezakete  hura,  baina  ezingo  dute  merkatal  trafikoam
erabili, Udalari itzuli behar diotelarik oinordetza zuzeneko lerroa eteten den unean.

Pertsona juridikoek, taldeek edo erakundeek betirako emandako Domina gordeko
dute, baina iraungi edo desegiten bada Udalari itzuli beharko zaio, haren balio materiala
ezin kontatu daitekeelarik sozietatearen ondasunen legezko destinoaren efektuetarako.

10. Artikulua.-  Udalak emandako Urrezko Dominen jabeen izenak edo izendapenak
Udaletxean ageriko leku nabarmen batetan azalduko dira.

3. KAP.- GOMENDUA.

11. Artikulua.-  Donostiako Hiriko Gomenduak diametroko 3 zentimetrotako zirkulu
bat eramango du erdian zilar eta esmaltetan, bertan Hiriko harmak azalduz. Zirkulu hori,
aldi  berean,  8 adarretako izar  baten gainean joango da,  zilarrezko 32 izpi  eta esmalte
urdinezko  8  izpiez  osaturik,  izarraren  adar  bakoitza,  beraz,  zilarrezko  bi  izpi,  esmalte
urdinezko bat eta zilarrezko beste biez osaturik. Izarra edo plakak 8 zm.tako diametroa
izango  du  gehienez  eta  6,50  zm.  gutxienez.  Atzekaldean  dagokion  alearen  zenbakia
eramango du trokelaturik.
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Sari  honezaz  batera  horren  aurrealdearen  kopia  txik i  bat  emango  da,  zilar  eta
esmaltezkoa, jatorrizkoa bezala, papar hegalean era matekoa. 2,5 zm zabal eta 2,5 zm luze
izango ditu. 

* 1997 abenduaren 1eko Udalbatzako akordioaren ondorioz, 11. artikuluari 2. paragrafoa eransten zaio.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/1998/02/19/e9801403.htm

12. Artikulua.- Gomenduaren 50 ale besterik ez da egongo eta ezingo da urtean bi
ale baino gehiago eman.

13. Artikulua.-  Gomendu bakoitza  Alkategoak, Udal Batzorde Iraunkorrak edo hori
ordezkatzen duen Gobernu Organoak, edota Udalbatzako partaideen herenak proposaturik
emango da eta Udal Plenoaren akordioa beharko da, Udalbatzari legalki dagokion partaide
kopuruaren bi herenen aldeko botuarekin.

14.  Artikulua.-  Gomendua  pertsona  fisikoei  bakarrik  eman  dakieke,  Udal
Korporazioko partaideei izan ezik, agintealdian dauden bitartean.

15. Artikulua.-  Proposaturiko pertsonek Donostiako Hiriari  eskainitako zerbitzuen
aparteko  izaerak  behar  bezalako  proportzioa  gordeko  du  golardo  baliotsu  horren
garrantziarekin.

16. Artikulua.-  Gomendua biziartean emango da.
Gomenduarekin  saritutako  pertsonaren  oinordeko  zuzenek  eragilearen  heredentzia
moralaren  zati  bat  bezala  gorde  dezakete  hura,  baina  ezingo  dute  merkatal  trafikoan
erabili, Udalari itzuli behar diotelarik oinordetza zuzeneko lerroa eteten den unean.

4. KAP.- GORBATA.

17.  Artikulua.-  Donostiako  Hiriko  Gorbata  txuri-urdineko  bi  zinta  izango  da,
horietako  bakoitza  10  zm.  zabal  izango  dituelarik  eta  40  zm.  luze  gehi  bigizta.  Zintak
urrezko galoiaz karelaturik joango dira eta urrezko zinta batekin errematatuko dira, 3 zm.
zabalerakoak eta urrezko lits batetan bukaturik, 12 zm. Luzerakoa. Zinta zuriaren gainean
eskaintza urrez bordatuko da, Hiriko harmarriarekin itxiz, bere koloreekin, zetaz bordaturik.

18. Artikulua.-  Gorbataren 50 ale besterik ez da egongo, eta ezingo da ale berririk
egin ez eta emakida berririk ere bakanteak ez dauden bitartean, eta ezingo da urtean bi ale
baino gehiago eman.

* 1998ko azaroaren 23ko Udalbatzako akordioaren ondorioz, 18. artikuluaren edukia aldatzen da.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/1999/04/21/e9903966.htm

19. Artikulua.-  Gorbata bakoitza Alkategoak,  Udal Batzorde Iraunkorrak edo hori
ordezkatzen duen Gobernu Organoak, edota Udalbatzako partaideen herenak proposaturik
emango da eta Udal Plenoaren akordioa beharko da, Udalbatzari legalki dagokion partaide
kopuruaren bi herenen aldeko botuarekin.
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20. Artikulua.- Gorbata, pertsona juridiko, talde, sozietate, Korporazio, Fundazio eta
abarrei  bakarrik  eman  dakieke,  beren  bandera,  estandarte  edota  izaera  erakusteko
kanpoko ikurretan ager dezaten,  udal  Korporazioa eta bere menpeko establezimenduak
izan ezik.

21. Artikulua.- Galardo hau jasoko duten erakundeek Donostiako Hiriari eskainitako
zerbitzuen aparteko izaerak proportzioa gordeko du haren garrantziarekin.

22. Artikulua.-  Gorbata obligazio espresu batekin emango da, alegia, haren jabea
den erakundea iraungi edo desegingo balitz, edozein arrazoirengatik, Udalari itzuliko diola.

5. KAP.- ZILARREZKO DOMINA.

23.  Artikulua.-  Zilarrezko  Domina  zilarrezko  paralelogramo  bat  izango  da
errektangulo itxurakoa, izkinak moztuta, Hiriko harmak dituen koroa buruan eta Dominaren
erdian,  koloretako  esmaltetan,  elipsoide  itxurako  eskuson  bat  joango  da  Donostiako
harmarriarekin. Atzekaldean dagokion jabearentzako eskaintza azalduko da.

Sari honezaz batera deskribatutako dominaren aurrea ldearen kopia emango da, zilar
eta esmaltezkoa, jatorrizkoa bezala, papar hegalean  eramatekoa. 1,5 zm zabal eta 2 zm luze
izango ditu. 

* 1997 abenduaren 1eko Udalbatzako akordioaren ondorioz, 23. artikuluari 2. paragrafoa eransten zaio.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/1998/02/19/e9801403.htm

24. Artikulua.-  Zilarrezko Dominen kopurua ez da mugaturik egongo, baina Udalak
haien prestijioa zainduko du eta ezingo du urtean hiru domina baino gehiago eman.

25.  Artikulua.-   Zilarrezko  Domina  bakoitza  Alkateagoak,  Udal  Batzorde
Informatiboren  batek  edota  Korporazioko  bost  partaide  baino  gehiagok  proposaturik
emango da eta Udal Plenoaren akordioa beharko da, agertutako partaideen aldeko botuen
gehiengoz hartua.

26.  Artikulua.-  Zilarrezko  Domina pertsona fisiko  nahiz  juridikoei  eman dakieke,
salburik Udal Korporazioa eta bertako partaideak agintealdian dauden bitartean.

27. Artikulua.-  Proposaturiko pretsonek Donostiako Hiriari  eskainitako zerbitzuen
aparteko  izaerak  behar  bezalako  proportzioa  gordeko  du  golardo  baliotsu  horren
garrantziarekin.

28. Artikulua.-  Emandako Zilarrezko Dominak ez zaizkio Udalari itzuliko, salburik
erakunde edo elkarteei emandakoak, horiek desagertuko balira.

6. KAP.- HIRITAR MEREZIMENDUKO DOMINA.

29.  Artikulua.-  Hiritar  Merezimenduko  Domina  Hiriko  ikurra  den  San  Andres
Gurutzea izango da,  esmalte zelestean, zilarren gainean montaturik.  Erdian eta urretan
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Hiriko  harmak  eramango  ditu,  albo  bakoitzean  Donostiako  matrikulako  bi  banderaz
lagundurik  Nafarroakoa  enmarkaturik,  Erreinu hori  delako  gure  Hiriari  lehenengo Forua
eman ziona. Dominaren atzekaldean dagokion jabearentzako eskaintza azalduko da.

Sari honezaz batera deskribatutako dominaren aurrea ldearen kopia emango da, zilar
eta esmaltezkoa, jatorrizkoa bezala, papar hegalean  eramatekoa. 1,5 zm zabal eta 2 zm luze
izango ditu.

* 1997 abenduaren 1eko Udalbatzako akordioaren ondorioz, 29. artikuluari 2. paragrafoa eransten zaio.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/1998/02/19/e9801403.htm

30. Artikulua.-  Hiritar Merezimenduko Dominen kopurua ez da mugaturik egongo,
baina Udalak hauen prestijioa gordetzen zainduko du, aldi berean 200 pertsona fisiko edo
juridiko baino gehiago batera sariaren jabe ez izat en. Urtean ez da 5 domina baino gehiago
banatuko.

* 1998ko azaroaren 23ko Udalbatzako akordioaren ondorioz, 30. artikuluaren edukia aldatzen da.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/1999/04/21/e9903966.htm

31.  Artikulua.-  Hiritar  Merezimenduko  Domina  bakoitza  Alkategoak  edo
Korporazioko bost partaide baino gehiagok proposaturik emango da, Gobernu Batzordea
entzunik eta Udal Plenoko Partaide kopuruaren gehiengoaren onespenarekin.

* 1998ko Azaroaren 23ko Udalbatzako akordioaren ondorioz 7. Kapitulu berria.- Urrezko danborra txertatzen
da. Ondorioz, 7. Kapilua zen “Xedapen Amankomunak” 8. kapitulua izatera pasako da eta bere artikuluak 37
tik 41 era zenbakituko dira.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/1999/04/21/e9903966.htm

7.- KAP.- URREZKO DANBORRA

32.  Artikulua.-  Urrezko  danborra  urrezko  ezaugarria  izango  da,  paparrean
eramateko  modukoa.  Aurrealdean  danborra  eta  bi  zotz ak  agertuko  dira,  hauek
soketan bermaturik. Atzealdean Donostia, ezaugarria ren hurrenkera zenbakia, eguna
eta sarituriko lagunaren inizialak. Ezaugarria bera  ez ezik, sariturikoari danbor bat
ere emango zaio, non Donostiako armarria agertuko b aita eta horren eskuinaldean
ezaugarriaren  irudia  eta  honako  lelo  hau,  euskaraz  eta  gazteleraz:  «Donostiako
Kultura  eta  Turismo  Ekintzetxeak  (Donostiako  Udala)  Urrezko  Danborra  deritzon
saria eman dionari beregan bildu dituen merezimendu ak direla eta.

* 2007ko irailaren 25eko akordioaren ondorioz, 32. artikuluaren edukia aldatzen da.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2008/02/07/e0801327.htm

33. Artikulua.-  Urrezko danborraren helburua da sa ri bat ematea eguneroko
lanarekin, ibilbide eta proiekzio profesionalarekin  edo beste zerbaitekin Donostiak
kanpo  aldera  ematen  duen  itxura  on  eta  erakargarria  sendotzen  nabarmen  eta
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aktiboki lagundu duen pertsona fisiko nahiz juridik oari, laguntzeko modua turismo
ahalmena  handitzea,  Donostia  ezagutzeko  bidea  emate a,  kanpora  ematen  duen
itxura  sendotzea  edo  beste  herrialde,  hiri,  erakund e  eta  pertsona  batzuekiko
ezagupen eta laguntasun harremanak sustatzea izanik  ere. Pertsona hil eta gero ere
eman daiteke sari hau, hala komeni dela iritziz ger o.

* 2004ko otsailaren 24ko Udalbatzako akordioaren ondorioz, 33. artikuluaren edukia aldatzen da.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2004/06/22/e0405809.htm

34. Artikulua.-  Urtean Urrezko Danbor bakarra izen datuko da, saria eman gabe
ere utz daitekeela. Ezaugarriak eta egiaztagiriak a lkateak banatuko ditu jendaurreko
omenaldi ekintza publikoan, hiriko Zaindariaren jai egunean. 

35.  Artikulua.-  Izangaia  aukeratzeko  Kultura  eta  Tu rismo  Ekintzetxeko
Zuzendaritza  Batzordeak  izangaien  merezimenduen  ara berako  hurrenkeran
gauzaturiko  proposamena  prestatuko  du,  horrela  behi n  betiko  sariduna  aukeratu
ahal  izateko irizpideak izan ahal izateko. Hautagai  bat baino gehiago izanez gero,
isilpeko  bozketa  egingo  da,  saria  boto  gehien  eskur aturiko  lagunari  izendatuko
zaiola. San Sebastián Turismo/Donostia Turismoa, SA ren proposamena Donostiako
Udalbatzarrak  berretsi  beharko  du  osoko  bilkuran  ud alkideen  legezko  gehiengo
absolutua dagoela.
 

* 2007ko irailaren 25eko akordioaren ondorioz, 35. artikuluaren edukia aldatzen da.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2008/02/07/e0801327.htm

36.  Artikulua.-  San  Sebastián  Turismo/Donostia  Turi smoa,  SA  baltzuak  «Urrezko
Liburuan»  erroldatuko  ditu  urtez  urte  saria  eskurat uriko  lagunen  izen-deiturak,
sariturikoek aukera izango dutela mezuren bat idazt eko.

* 2007ko irailaren 25eko akordioaren ondorioz, 36. artikuluaren edukia aldatzen da.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2008/02/07/e0801327.htm

8.- KAP.- XEDAPEN AMANKOMUNAK  

37. Artikulua.-  Eman gabe gelditu diren Urrezko Dominak, Gomenduak, Gorbatak,
Zilarrezko Dominak eta Hiritar Merezimenduko Dominak, eta itzuli direnak, behar bezala
inbentariatu eta derrigorrezko formalidadeekin gordeko dira.

38. Artikulua.-  Korporazioko Idazkaritza Nagusiak emandako goraipamen guztien
Erregistro iraunkor bat ezarri eta mantenduko du, horietako bakoitzerako eta kronologiaren
arabera, sekzio  desberdinetan kontsignatuz emakida akordioak,  datak,  jabeak,  emateko
zioak, ezarketa egin zen lekua eta ekitaldia  nahiz, halakorik izaten bada, baita ohorea
edo goraipamena kentzeko erabakia eta zioak ere,  eta, oro har,  Hiriaren eta haren
ongileen oroitzapena gordetzeko beharrezkoak diren datu guztiak.
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* 2003ko apirilaren 1eko udalbatzako akordioaren ondorioz,38. Artikuluaren edukia aldatzen da.

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2003/06/03/c0305910.htm

39.  Artikulua.-  Erregelamendu  hau  indarrean  sartzen  denean  eraginik  gabe
geldituko dira hari aurka egiten dioten lerrun bereko edo gutxiagoko xedapen guztiak.

40. Artikulua.-  Urrezko Domina, Gomendu, Gorbata, Zilarrezko Domina eta Hiritar
Merezimenduko Dominari buruzko aurreko erregelamendu partikularren arabera emandako
golardoek,  beren  xedapenei  jarraiki  arautzen  jarraituko  dute,  baina  beren  jabeei
onuragarrienak  gertatzen  zaizkien  Erregelamendu  honetako  xedapenak  ere  aplikatuko
zaizkie.

Era  berean,  Erregelamendu  honetan  ohoreak  eta  gorai pamenak  kentzeko
adierazitako  arrazoiren  bat  izaten  denean  hasitako  prozedura,  prozedura  horri
ekiteko orduan indarrean den araudiak eraenduko du.

* 2003ko apirilaren 1eko udalbatzako akordioaren ondorioz,40. Artikuluaren edukia aldatzen da.

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2003/06/03/c0305910.htm

41.  Artikulua.-  Erregelamendu honetan  ezarritako  golardo  desberdinetan  azaldu
behar  duten  eskaintzen  idazkunak  erderaz  edo  euskaraz  idatziko  dira,  golardoaturiko
pertsona edo erakundearen aukeran.
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