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LEHENENGO TITULUA. –XEDAPEN OROKORRAK 

1.1.1. KAPITULUA. BAKARRA 

1.1.1.1. Artikulua. Aplikazio-esparrua eta indarraldia 

1. Hiri Antolamendurako Plan Orokor hau aplikagarria izango da, bere indarralditik, Iruña Okako udal-

mugarte osoan. 

2. Gauzak horrela, berrikusten ez bada, indarrean jarraituko du iraunkorki; hala ere, hori ez da 

oztopo izango aldarazpen zehatzak egin ahal izateko. 

1.1.1.2. Artikulua. Esparru- Legala 

1. Ekainak 30eko Euskal Herriko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Lege honen esparru 

legala; urriak 30eko 7/2015 Legeriaren Errege Dekretua, lurzoru eta birgaitze legearen testu bategina 

onartu zen arrazoiaz eta aldatzen edo garatzen diren xedapenak. 

2. Ondoren “hirigintza araudiari” orokorrean aipatuko denean, aipatutako testu multzoak eta 

indarrean dagoen gainontzeko hirigintza araudia ulertuko dira. 

3. Arau orokorren artikulu bat ondoren aldatzen den arau sektorial bati buruz denean, erreferentzia 

araudia indarrean dagoen momentukoa izango da, arau honen artikulua kontrakoa esatekotan izan 

ezik. 

1.1.1.3. Artikulua. Arabako hirigintza plangintza normalizatzeko sistema 

1. Hiri Antolamendurako Plan Orokor hau “Arabako hirigintza plangintza normalizatzeko sistemaren 

(NORPLAN)” metodologia medio egin da. Metodologia hori Arabako lurralde historikoko edozein 

plangintza tresnaren euskarri gisa erabiltzeko sortu zenez, gerta daiteke agiri honetan ez dauden 

zehaztapenak (lurzoru motak, zonak eta azpizonak eta abar) edukitzea. Ondoko artikuluetan eta 

antolamenduko planoetan horren berri ematen da zehatz-mehatz. 

1.1.1.4. Artikulua. Hirigintza arauen atalen sistematika 

1. Hirigintza Arauen artikuluak Liburukietan, Tituluetan, Kapituluetan eta batzuetan ataletan 

egituratzen da.  

2. Izaera orokorreko arauen hiru digituk osatzen dute; lehenak Tituluari egiten dio erreferentzia, 

bigarrenak Kapituluari eta hirugarrenak Kapituluaren barruko artikuluen hurrenkera zenbakia da. 

Sekzioak kasu guztietan ez egotekotan, nomenklaturan ez da kontuan hartzen. 

1.1.1.5. Artikulua. Plan Orokor hau osatzen duten agiriak 

1. Planak ondorengo agiriz osatuta dago: 

a) Informazio eta Justifikazio Memoria, Hirigintza eraikigarritasunaren estandar maximo eta 

minimoen bete diren justifikazioak barne, eta gainontzeko bizitegi hazkundearena, 

lurraldearen antolamendu tresnetan azpimarratuak eta baita genero ikuspuntuaren sartzea 

ere. I Eranskin: Generoaren araberako eraginari buruzko txostena eta II Eranskina: Eragin 
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Linguistikoaren Ebaluazioa 

b) Ingurumen Azterketa Estrategikoa. 

c) Informazio Planoak. 

d) Antolamendu Planoak. 

e) Hirigintza Arauak. 

f) Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioaren azterketa. 

g) Iraunkortasun Ekonomikoaren Memoria. 

2. Hirigintza araua, arau orokorren agiri bat dauka eta Hirigintza Antolamendu Xehatuko Eremuen 

arau zehatzen lehenengo eranskin batekin eta IV Babestutako Elementu Katalogoaren agiriarekin 

batera osatzen da. 

3. Informazio Planoak: 

○ PI-01. Kokapena eta Araba Erdialdeko LPP 

○ PI-02. Sailkapena 

○ PI-03. Lurzoru Urbanizaezinaren kalifikazioa osoa 

○ PI-04. Hiri lurra eta lur urbanizagarrien kalifikazioa. Sistema orokorrak 

○ PI-05. Indarreko Planaren Garapen Maila 

4. Antolamendu Planoak: 

 Antolamendu planoen zerrendan bereizten dira: Egiturazko Antolamendu Planoak eta 

Antolamendu Xehatuko Planoak. 

Egiturazko Antolamendu Planoak:  

○ P1. Lurzoru Urbanizaezinaren kategorizazioa. 

○ P1.1 Azpiegitura orokorrak eta baldintzatzaile gainjarriak I. 

○ P1.2.  Azpiegitura orokorrak eta baldintzatzaile gainjarriak II. 

○ P2. Sailkapena, AOP. 

○ P3. Zonifikazio orokorra. 

Antolamendu Xehatuko Planoak:  

○ P4.1.  Zonifikazio Xehatua. Langraiz Oka                     

○ P4.2.  Zonifikazio Xehatua. Billoda, Trespuentes          

○ P4.3.  Zonifikazio Xehatua. Mandaita, Olabarri   

○ P4.4.  Zonifikazio Xehatua industriala  

○ P5. Eraikuntza 

Kudeaketa Planoak: 

○ P-6.1 Kudeaketa. Langraiz Oka  

○ P-6.2 Kudeaketa. Billoda, Tresponde  

○ P-6.3 Kudeaketa. Mandaita, Olabarri   

○ P-6.4 Kudeaketa. 

 

Azpiegitura Sareen Planoak: 

○ P-7.1 Ur-horniketa sarea. Langraiz Oka  

○ P-7.2 Ur-horniketa sarea. Billoda, Tresponde  

○ P-7.3 Ur-horniketa sarea. Mandaita, Olabarri  
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○ P-8.1 Sare elektrikoa. Langraiz Oka  

○ P-8.2 Sare elektrikoa. Billoda, Tresponde  

○ P-8.3 Sare elektrikoa. Mandaita, Olabarri 

○ P-9.1 Saneamendu. Langraiz Oka 

○ P-9.2 Saneamendu. Billoda, Tresponde  

○ P-9.3 Saneamendu. Mandaita, Olabarri  

○ P-10.1 Gas Sarea. Langraiz Oka  

○ P-10.2 Gas Sarea. Billoda, Olabarri  

○ P-11.1 Telekomunikazioen Sarea. Langraiz Oka  

○ P-11.2 Telekomunikazioen Sarea. Tresponde, Billoda  

○ P-11.3 Telekomunikazioen Sarea. Mandaita, Olabarri 

 

1.1.1.6. Artikulua. Hiri antolamendurako plan orokor honetarako agirien interpretazioa 

1. Plan hau bere edukia kontuan hartuta eta memorian adierazitako helburu eta xedeekin bat etorriz 

interpretatuko da. 

2. Zalantzaren bat edo zehaztasun faltaren bat baldin badago, kolektibitatearen ikuspuntutik 

onuragarriena den interpretazioa nagusituko da. Nolanahi ere, beti nagusituko dira botere 

judizialaren eskumeneko funtzioen bitartez egindako interpretazioak. 

3. Erraz ebatzi ezin daitekeen zalantza edo interpretazioren bat azaltzen denean, artikulu honetako 

aurreko bi zenbakiei dagokienez, gaiari buruzko txosten tekniko eta juridiko bat eskatuko da, eta, 

proposatutako irtenbide guztiak aintzat hartu ondoren, udal erakunde eskudunak irtenbide bat 

hautatuko du, eta hori jarriko da etorkizuneko kasuetan aplikatzeko interpretazio ofizial gisa. 

Interpretazio horrek plan orokorraren alderdi garrantzitsuen gainean eragina baldin badauka, egoki 

irizten den aldaketa egingo zaio, arazoa sortu duten zehaztapenei dagokienez zalantzarik sortzen ez 

duen testua ezartzeko. 

4. Plan orokor honetako dokumentazioa osatzen duten elementuetako zehaztapenen artean egon 

daitezkeen kontraesanak irizpide hauei jarraikiz ebatziko dira: 

a) Plan orokor honetako zehaztapen baten eta lurzoruaren erabilera edo eraikuntza egintzei 

zuzenean aplika dakieken legezko edo erregelamenduzko xedapenetako zehaztapen baten 

artean kontraesanen bat dagoenean, azken horretan adierazitakoa nagusituko da. 

b) Plano desberdinen dokumentazioa bat ez datorrenean, eskala xeheena daukan planoan 

adierazitakoa joko da baliozkotzat, memoriatik zalantzarik gabe kontrakoa ondorioztatzen ez 

baldin bada. 

c) Plano eta Hirigintza Araudien arteko kontraesanak azalerei dagokionez, kalifikazio etiketak 

eta sailkapena zein planoetan azaltzen diren beste gaiak eta ondoren araudietan islatzen 

direnak. Planoen arabera konponduko dira eta gainontzekoak Hirigintza Araudiei dagokionez, 

Memoriatik kontrakoa ondorioztatzekotan izan ezik.  

d) Planoen eta hirigintzako arauen artean kontraesanik badago, arauetan ezarritakoa izango da 

nagusi, memoriatik zalantzarik gabe kontrakoa ondorioztatzen ez bada. 

e) Lurraldearen gaineko neurketa edo benetako interpretazioa, digitalean agertzen denaren 

gainetik egongo da, eta aldi berean, lehentasuna edukiko du paperaren gainean agertzen 

denarekin.  

 



 

III LIBURUKIA HIRIGINTZA ARAUAK 4 

Horrez gain, arau orokor hauetako artikulu hauetan ezarritakoa kontuan hartu behar da: 1.2.1.3. 

“Plan honetako zehaztapenen arau lotespenari eta mailari buruzko baldintza orokorrak”, 1.3.2.6. 

“Kalifikazio orokorreko zehaztapenen arau lotespena eta tolerantziak” eta 1.3.3.4. “Kalifikazio 

xehatuko zehaztapenetan onartzen diren tolerantziak”. 
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BIGARREN TITULUA.- HIRIGINTZA ANTOLAMENDUARI BURUZKO XEDAPEN OROKORRAK 

KAPITULUA 1.2.1. BAKARRA 

1.2.1.1. Artikulua. Hiri antolamenduaren mailak 

1. Ekainaren 30eko 2/2006 Legeak, Euskal Herriko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, 50.3.a 

artikuluan dio plan orokor honetako hirigintza antolamenduak bi maila dituela: egiturazko hirigintza 

antolamendua eta hirigintza antolamendu xehatua. 

2. Hirigintzako arau hauetan, banaka azaltzen dira hiri antolamendu maila bakoitzari dagozkion 

zehaztapenak. 

1.2.1.2. Artikulua. Hirigintza antolamendu xehatuko esparruak 

1. Hirigintza antolamenduak hiri lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko esparru batzuk definitzen ditu 

plangintza orokorrean antolamendu xehatu uniformea jaso dutenak, edo jaso behar dutenak, 

plangintza orokor hori plangintza xehatuaren bidez garatzen denean. Horrez gain, kontzeptu horrek 

lurzoru urbanizaezinean kokatuta dauden eta Hiri Antolamendurako Plan Orokor honetan 

definitutako hirigintza plangintzaren bitartez gauzatu behar diren sistema orokorrak ere barne 

hartzen ditu. 

2. Antolamendu xehatuko esparru bakoitzak (aurrerantzean AXE) eremu pribatu eta/edo publiko bat 

edo gehiago izan ditzake. 

3. Definizioz, lurzoru urbanizagarriko sektoreak eta hiri lurzoruko eremuak AXEak dira. 

4. Plan orokor honetan AOP/AXE hauek daude: 

● AOP-N1 La Razuela 

● AOP-N2 Milagros González 

● AOP-N3 Errota 

● AOP-N4 Kare-Labea 

● AOP-N5 IparraldekoLangraiz 

● AOP-N6 Torkoa 

● AOP-N7 Eskolak 

● AOP-N8 Bolen 

● AOP-M1 Mandaita 

● AOP-T1Tresponde 

● AOP-O1 Olabarri 

● AOP-V1 Mendebaldeko Billoda 

● AOP-V2 Tertziarioa 

● AOP-G1 Garabo 

● AOP-I1 Lehergaiak 
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● AOP-I2 Los Llanos II 

● AOP-I3 Subillabide II 

● AOP-SG3 Ur Parkea 

● AOP-SG4 Trespondeko geltokia 

5. Kasu berezia bezala, Udalerriz gaineko antolamenduaren eremua, Sistema Orokorrean dagoen 

Lurzoru urbanizaezinaren eremua definitzen du, bere egikaritzea udalerriz gaindiko organoetara 

dagokie. 

HAPOan udalerriaz gaindiko ondorengo eremuak existitzen dira, garraio eta komunikazio Sistema 

Orokorraren barruan: 

● Trenbideak:  

o AOS-SG1 Jundizko Geltoki Intermodala: Gaur egungo trenbidea eta AHT-eko geltokiak eta bide 

sarea bat bihurtuko duen geltoki intermodal berria. 

o AOS-SG2 Abiadura Handiko Trenbidea (AHT): Iruña Oka eta Vitoria-Gasteiz lotzen duten 

trendebide sareko maiztasun hobekuntza eta Abiadura Handiko Trenbidearen (AHT) ezarpena.  

● Oinezkoak eta bizkletentzat: 

o AOS-SG5 Zadorraren Ibilbide Berdea. Zadorra Bide Berdearen eraikuntzak, Zadorra ibaian zehar 

bide berde bat eta landa bide bat izango ditu Langraiz Oka, Billoda eta Tresponde elkarren artean 

lotzeko; eta aldi berean Vitoria-Gasteiz eta Santa Katalinako Lorategi Botanikoarekin Lotzeko. 

1.2.1.3. Artikulua. Planaren arau lotespenari eta mailari buruzko baldintza orokorrak 

Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 58. artikulua garatzeko, 

irizpide hauek ezarri dira: 

1. Egiturazko hirigintza antolamenduaren zehaztapenek plangintza orokorraren maila dute. Haiek 

aldatuz gero plan orokor hau aldatu behar da, eta izapideak hirigintza legeriak ezarritako prozedurari 

jarraikiz egin behar dira. Hori, arau orokor hauetako 1.3.2.6. “Kalifikazio orokorreko zehaztapenen 

arau lotespena eta tolerantziak” artikuluan adierazitako salbuespenak eta tolerantziak kontuan 

hartuta.  

Zehaztapen hauek izango dute egiturazko antolamenduaren maila: 

a) Dokumentazio grafikoko zehaztapenak: 

a.1 P1, P1A eta  P3 planoetan jasotako zonifikazioa eta kalifikazio orokorra. 

a.2 P-2 planoko lurzoruaren sailkapena (hiri lurzoruan, urbanizagarri sektorizatuan, 

urbanizagarri sektorizatugabean eta urbanizaezinean). Halaber, gauzatze esparruak 

(Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 53.1.f artikuluan 

aipaturikoak) eta horiei atxikitako edo horietan sartutako sistema orokorrak dituen hiri 

lurzoru finkatugabearen kategorizazioa. 

a.3 P2 planoko antolamendu xehatuko esparru edo AXE mugapena. 

a.4 Interes kulturaleko ondasun higiezin kalifikatuak eta inbentariatuak seinalatzea. 

a.5 a.2) azpipuntuan aipaturiko egikaritze esparruen mugapena, P-6 “Kudeaketa”. 
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Hirigintza kudeaketa eta egikaritzea” planoan dagoena. 

a.6 Antolamenduko zenbait planoren gainean idatzitako oharren bitartez berariaz definitutako 

antolamendu zuzentzaileari buruzko zehaztapenak. 

b) Idatzizko domumentazioko zehaztapenak: 

b.1 Hirigintza Arauen agiria hau, agiriko salbuespenak kontutan hartuta.  

b.2  Egiturazko Antolamendu esparruetarako arau bereziak  agirian AXE bakoitzaren arau 

berezian arau maila horrekin berariaz zehaztutako antolamendu xehatuko zehaztapenak. 

2. Arau orokor hauetako 1.3.3.4. “Kalifikazio xehatuko zehaztapenetan onartzen diren tolerantziak” 

artikuluan adierazitako salbuespenak kontuan hartuta, kalifikazio xehatuaren gainerako 

zehaztapenek plangintza orokorraren maila izango dute eta, beraz, lurzoru motaren arabera zehaztu 

eta aldatuko dira, plan orokor honen, plan berezi baten edo plan partzial baten bitartez. 

1.2.1.4. Artikulua. Plan orokor honen aldaketak 

1. Plan orokorraren aldaketatzat hartuko dira zehaztapenen birplanteamendu guztiak, baldin eta 

hurrengo artikuluaren arabera berrikuspenik egin behar ez bada; hori, 1.3.2.6. “Kalifikazio 

orokorreko zehaztapenen arau lotespena eta tolerantziak” eta 1.3.3.4. “Kalifikazio xehatuko 

zehaztapenetan onartzen diren tolerantziak” artikuluetako salbuespenak kontuan hartuta. Aldaketa 

egiteko plan egokia hautatzeko, aurreko artikuluan ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan. 

2. Izapidetzean azaltzen den edozein aldaketa interes publikoaren ikuspuntutik justifikatu beharko 

da.. 

3. Aldaketa guztiak egongo dira justifikatzen dituzten arrazoiekin lotuta eta espedientean ezingo da 

erantsi aipatutako arrazoiarekin lotuta ez dagoen edo egin diren deskripzio eta justifikazioetan 

espresuki adierazi ez den aldaketarik. 

1.2.1.5.Artikulua. Egungo Planaren berrikuspena 

1. Hiri antolamendurako plan orokor hau berrikustea (osorik edo zati bat) hauxe da: 2/2006 Legea, 

ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko presazko neurrien gaineko 

ekainaren 3ko 105/08 Dekretuko 33. artikuluan deskribatutako egiturazko hirigintza antolamendua 

berraztertzea. 

2.  Gainera, plan hau berrikusi beharra dagoen seinale izango dira ingurabar hauek: 

a) Plan honetan ezarritako bizitegitarako eta industriarako ahalmenaren ehuneko 50 agortuta 

egotea. 

b) Egiturazko antolamendua modu orokorrean desitxuratuko duen horniduraren bat ezartzeko 

beharra izatea. 

c) Biztanleria edo horren hazkunde indizea modu garrantzitsuan aldatzea, aurrez ikusten 

zenarekin alderatuta. 

d) Berrikuspena barne hartzen duen lurralde plangintzaonartzea. 

e) Udalaren hiri politikaren orientazioa aldatzea. 
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HIRUGARREN KAPITULUA.- LURZORUAREN SAILKAPENA 

1.3.1. KAPITULUA. LURZORUAREN ERABILERA 

1. ATALA.- Alderdi orokorrak 

1.3.1.1. Artikulua. Lurzoruaren erabileraren definizioa. 

1. Lurzoruaren erabilerak lurraldeko gune jakin baten (eraikia egonda zein ez) hirigintzako kalifikazioa 

dela eta onartzen diren jardueren zehaztapen espaziala dira. 

2. Kontzeptu horrek hirigintzan baino ez dauka balioa. Horregatik, lurzoruaren araubideari eta hiri 

antolamenduari buruzko legedi indardunak plangintzari ematen dizkion ahalmenen arabera ezartzen 

da. 

1.3.1.2. Artikulua. Erabilera nagusia, erabilera osagarria eta zerbitzu erabilera. Erabilera asimilatua 

1. Sarritan, hirigintzako jarduera bat espazio batean garatzeak erabilera bat baino gehiago biltzen 

ditu, eta funtzioari edota antolaketari dagokionez elkarrekin lotuta daude. Kasu horietan, erabilera 

nagusia izango da jardueraren funtsezko helburua den erabilera eta erabilera hori bereizgarri duena.. 

2. Bestalde, erabilera osagarritzat jotzen dira erabilera nagusiari lotuta dauden eta hark egokiro 

funtzionatzeko ezinbestekoak (edo gutxienez, komenigarriak) dituen erabilera guztiak. Erabilera jakin 

bat, kasuaren eta kokapenaren arabera, batzuetan erabilera osagarri gisa eta beste batzuetan 

erabilera nagusi gisa ari daiteke. Zerbitzu erabilerak dira eraikuntzetako instalazioak, esate baterako: 

zaborra biltzeko lokalak, igogailuko makineria, erregaien biltegiak eta galdara gelak, etab.. 

3. Beste erabilera batekin asimilatutzat jotzen diren antzeko ezarpen baldintzak eta ondorioak 

dituztenak inguruan. Horregatik, antzeko baldintzetan ezarri ohi dira. 

Erabilera bat erabilera nagusi batekin asimilatzeko baldintza hauetako bat bete behar dela:  

a) Erabileren edukia arautzen duten ondorengo artikuluetan edo azpironetako eraikuntza eta 

erabilera baldintza berariazkoetan hala adierazita egotea. 

b) Horretarako bideratutako hirigintzako udal ordenantza batean jasota egotea.  

c) Udalak adostua izatea, eta aldez aurretik txosten teknikoa egina izatea, eta bertan, 

zalantzarik gabe frogatzea puntu honetako lehenengo paragrafoan aipatzen diren baldintzak 

betetzen direla. Erabaki hori udalerri osoan aplikatuko da, plangintzak zona eta azpi-zona 

bakoitzerako ezarritako helburuen arabera asimilazio desberdinak ezartzeko eragozpen izan 

gabe; ondorioz, bide hau ezingo da inoiz erabili arazo partikularrak konpontzeko. 

1.3.1.3. Artikulua. Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren erabilerak 

1. Ondoren azalduko den sistematizazioa, bai eta beraren garapena ere, definizio irekia eta ez 

baztertzailea da; beraz, Udalak hirigintzako eraginak eta aipatutako beste erabilera 

batzuetakoenarteko analogiagatik zehaztu ahal izango ditu bertan berariaz araututa ez dauden 

erabilerak. 

2. Erreferentzia falta dela eta asimilazio hori posiblea ez denean, Udalak erabileren sailkapena 

aldatuko du eta plangintza orokorraren aldaketa gisa izapidetuko du. 



 

III LIBURUKIA HIRIGINTZA ARAUAK 9 

2.ATALA.- Lurzoruaren erabileren sailkapena 

1.3.1.4. Artikulua. Lurzoruaren erabileren sailkapena 

1. Lursailetan eta eraikuntza eta instalazioetan lurzoruen erabileren kokapena arautzeko 

helburuarekin, lurzoruaren erabilerak mota hauetan sailka daitezke: 

Lurraldean kokatu ahal diren ala ez kontutan hartuta. 

a.1 Baimendutako erabilerak. 

a.2 Debekatutako erabilerak. 

a) Jabetasun erregimenaren arabera. 

 

b.1 Erabilera pribatuak. 

b.2 Administrazio publikoaren erabilerak. 

b.3 Erabilera pribatuak. 

b) Erabilerak eraikuntza edo instalazioren batekin lurra okupatzen duen ala ez kontuan hartuta. 

c.1 Eraikinean edo instalazioan oinarritu gabeko erabilerak: eraikuntza erabilerak. 

c.2 Eraikinean edo instalazioan oinarritu gabeko erabilerak: eraikuntza erabilerak ez direnak. 

b) Jardueren izaeraren arabera, erabilerak mailatan eta azpi-mailatan antolatzen eta ordenatzen 

dira. Lehenengo maila: 

 

d.1 Etxebizitza. 

d.2 Industriala. 

d.3 Tertziarioa. 

d.4 Komunitateko ekipamenduak. 

d.5 Komunikabideak eta garraioak. 

d.6 Aisialdia eta aire zabaleko aisialdia. 

d.7 Zerbitzuen azpiegiturak. 

d.8 Lehen mailako baliabideen erabilerak. 

Hurrengo ataletan, erabilera horiek azpimailetan banatuko dira. 

1.3.1.5. Artikulua. Baimendutako erabilera, berezko erabilera, lehenetsitako erabilera eta erabilera 

bateragarria. Galarazitako erabilera 

1. Baimendutako erabilera da, erabilera nagusi gisa, zona bakoitzeko kalifikazio orokorreko erabilera 

baimenduen zerrendan eta azpizonetako kalifikazio xehatuan agertzen dena. 

Zehazteko beharra gabe, erabilera gehigarriak eta onartutakoak baimenduak kontsideratzen dira. 

2. Eremu edo eraikin batean baimendutako erabileren barruan, "berezko erabilera" deritzo 

plangintzak onartutako sestraren gaineko eraikigarritasun zati handiena agortu delako edo 

plangintzak ezarritako lehentasun ordenan lehenengoa delako bereizten den eremuari. 
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Plangintzak lurralde esparru zehatz batean baimentzen dituen gainontzeko erabilerak bateragarriak 

dira, bakoitzarentzat ezartzen diren baldintzetan. 

3. Esparru bateko (zona, azpizona, lurzatia edo eraikina), erabilera lehenetsi bat edo batzuk ezarri 

ahalko ditu. Erabilera horiek plangintzan eremuaren antolamendu egokia lortzekokomenigarrientzat 

jotzen direnak izango dira, eta horien ezarpena hirigintzako eta/edo eraikuntzako parametro 

mesedegarriagoak esleituz sustatuko da. 

4. Oro har, erabilera debekatuak dira kalifikazioaren zehaztapenek eta segurtasuna, 

osasungarritasuna, lasaitasuna, kultura ondarea, natur ingurunea, urak eta komunikazio bideak 

babesteko xedapen orokorrek debekatzen dituztenak. 

Zehazki, erabilera debekatuak dira kalifikazioak onartzen dituen erabileren zerrendetan espresuki 

aipatzen ez direnak, arau orokor hauetako 1.3.1.3. "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren 

erabilerak" eta 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion baldintza orokor komunak" artikuluetan 

ezarritakoaren kalterik gabe. 

1.3.1.6. Artikulua. Erabilera publikoak 

1. Plan orokorren eta garapen planen ondorioetarako erabilera publikoak dira gizarte bizitzatik 

eratorritako herritarren beharrak asetzeko jarduerei dagozkienak, eta administrazio organoek 

garatzen dituzte sistema orokorrak eta tokiko sistema publikoak osatzen edo osatuko dituzte eremu 

publikoetan kokatutako lursail edota eraikin, eraikuntza eta instalazioetan. 

2. Aurreko ezaugarrietatik abiatuta, administrazio emakidaren helburu izan diren erabilerak ere 

hornidura publikoko erabilera gisa joko dira plan orokor honen helburuetarako. 

1.3.1.7. Artikulua. Erabilera pribatuak eta irabazizkoa 

1. Aurreko artikuluko erabilera publikoen definizioan jasota ez dauden erabilera guztiak erabilera 

pribatu edo irabazizko gisa kontsideratuko dira, eta aprobetxamenduaren parte izango dira, hiriko 

lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian kokatuta daudenean. 

2. Halaber, plangintzaren arabera sistema orokorrak edo toki sistemak osatu behar ez dituzten 

lurretan Administrazio Publikoak garatzen dituen jarduerei dagozkien Administrazio Publikoaren 

erabilerak ere erabilera pribatutzat joko dira. 

3. ATALA.-Etxebizitza erabileraren edukia 

1.3.1.8. Artikulua. Definizioak eta motak 

1. Etxebizitza erabilera hauxe da: familiaren ohiko jokaera duen taldea eratzen duten pertsonabatzuk 

bizi diren egoitza iraunkorrak (pertsona horiek ahaideak izan daitezke edo ez). 

2. Etxebizitza erabileraren maila honako lehenengo azpimaila honetan bereizten da: 

a) Gizarte babeseko etxebizitza. 

b) Erregimen Autonomikoko etxebizitza tasatua. 

c) Udal etxebizitza tasatua, babes sozialeko etxebizitzen ezaugarri antzekoak izango ditu.  

d) Etxebizitza librea. 
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3. Horrez gain, aurreko erabilerak, eraikuntza tipologiaren arabera, honela sailkatzen dira 

a) Mota A: Familia bakarreko etxe isolatua. 

b) Mota B: Bi bizitzako etxea. 

i Mota B.1: Aparteko sarbide nagusiak. 

ii Mota B.2: Sarbide nagusiarekin eta ataria. 

c) Mota C: Familia bakarreko etxebizitza atxikia. 

i Mota C.1: Familia bakarreko etxebizitza atxikia ilaran. 

ii Mota C.2: familia bakarreko etxebizitzaatxiki trinkoa edo erpin komunarekin. 

d) Mota D: Familia anitzekoetxebizitza. 

i Mota D.1: familia anitzekoetxebizitzak dentsitate txikiko eraikin trinko eta irekian.. 

ii Mota D.2: familia anitzekoetxebizitza familia anitzeko eraikin orokorrean 

 

Hurrengo orrialdean eraikuntza moten eskema orokor bat  ikus-daiteke. 
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4. Familia bakarreko eraikinean dagoen etxebizitza (edo familia bakarreko etxebizitza): familia 

unitate bakar baten bizileku den eraikinean dagoena. 

a) Bi modalitate daude: 

i. Eraikin bakartu bat hartzen duen etxebizitza edo familia bakarreko etxebizitza 

bakartua. 

ii. Kasu berezi gisa, binaka elkartutako edo lurzati mugakideetako mugei atxikitako 

eraikina hartzen duen etxebizitza. 

b) Etxebizitzak honela kokatu daitezke lurzatiaren barruan: 

i Eraikin bakoitza lurzati batean. 

ii Hainbat eraikin lurzati bakar batean, jabetza horizontalaren araubidean. 

5. Bi etxebizitzako eraikinean dagoen etxebizitza (edo bi familiako etxebizitza): bi familia unitate edo 

bi etxebizitza dauden eraikinean dagoena. 

Bi mota daude: 

a) Familia bakarreko etxebizitza: etxebizitzak horizontalean banatzen dira eraikinaren barruan 

eta, beraz, etxebizitzako gelak ezin dira egon plano bertikal berean. 

Eraikinak itxura konpaktua izango du, eta etxebizitza bien bateraketa elementu edo gorputz 
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bolumetriko batek baino gehiagok osatuta egonez gero, gorputz nagusiak edo bolumen handiena 

daukatenak atxikiz egingo da eta horiek osatuko dute fatxada jarraitua. Familia bakarreko 

etxebizitza bakartuko bi eraikin beren gorputz txikiagoetatik (altueran edota zabaleran) 

elkartzearen emaitzako irtenbide arkitektonikoa ez da inoiz familia bakarreko binakako 

etxebizitzatzat joko. 

a.1 Bi modalitate daude: 

i. Eraikin bakartuan dagoen etxebizitza. 

ii. Kasu berezi gisa, binakako eraikinean edo lurzati mugakideetako mugei 

atxikitako eraikinean dagoen etxebizitza. 

a.2 Etxebizitzak honela koka daitezke lurzatian: 

i. Etxebizitza bakoitza lurzati batean. 

ii. Eraikin bakoitza lurzati batean. 

iii. Hainbat eraikin lurzati bakar batean, jabetza horizontalaren araubidean.. 

b) Familia anitzeko etxebizitza: artikulu honetako 7. puntuan definitutako familia 

anitzekoetxebizitzarenkontzeptu orokorrari dagokio. Etxebizitzak bertikalean elkartuz eratzen da 

eraikina; beraz, atari bat izan beharko du solairuetako baten arrasean, eta, oro har, eraikinean 

bertan dauden elementu komunetatik sartuko da etxebizitza unitate bakoitzera. 

b.1 Bi modalitate daude: 

i. Eraikin bakartuan dagoen etxebizitza. 

ii. Kasu berezi gisa, binakako eraikinean edo lurzati mugakideetako mugei 

atxikitako eraikinean dagoen etxebizitza 

b.2 Kasu berezi gisa, binakako eraikinean edo lurzati mugakideetako mugei atxikitako 

eraikinean dagoen etxebizitza: 

i. Eraikin bakoitza lurzati batean. 

ii. Hainbat eraikin lurzati bakar batean, jabetza horizontalaren araubidean. 

6. Familia bakarreko etxebizitza atxikia da familia bakarreko bi etxebizitza edo gehiago dituen 

eraikinean kokatuta dagoena. Etxebizitzak horizontalean atxikitzen zaizkio elkarri, bakoitzak bere 

ezkaratza daukala. Etxebizitzetako gelak ezin dira egon plano bertikal berean. Halaber, eraikinari 

aurreko 5. puntuko a) idatz-zatiko bigarren paragrafoan aipatzen diren konposizio arkitektonikorako 

baldintzak aplikatuko zaizkio. 

a) Erabilera eta eraikin honetan bi mota bereizten dira: 

i. Lerroan atxikitako familia bakarreko etxebizitza: etxebizitzak bata bestearen ondoan 

atxikitzen dira, ondoz ondokoak ez diren mehelinak medio, eta eraikina luzetarakoa da. 

Honen barruan bi modalitate daude: 

1) Eraikin bakartuko etxebizitza. 

2) Kasu berezi gisa, binakako eraikinean edo lurzati mugakideetako mugei atxikitako 

eraikinean dagoen etxebizitza. 

ii. Familia bakarreko etxebizitza atxiki trinkoa: etxebizitzak ondoz ondoko bi mehelinekin 

atxikitzen dira eta ertza etxebizitza guztiei dagokie. Eraikina bakarra izan behar da. 
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b) Bi motetan etxebizitzak honela koka daitezke lurzatian: 

i. Etxebizitza bakoitza lurzati batean. 

ii. Eraikin bakoitza lurzati batean. 

iii. Hainbat eraikin lurzati bakar batean, jabetza horizontalaren araubidean. 

7. Familia anitzeko etxebizitza hainbat etxebizitza unitate elkartzen diren eraikinean kokatuta dago. 

Erabilera honen ezaugarria da etxebizitza unitate bakoitzera eraikineko elementu komunetatik 

sartzen dela. Hala ere, ezaugarri hori ez da ezinbesteko baldintza erabilera familia anitzeko 

etxebizitzatzat hartu behar izateko; izan ere, familia bakarreko etxebizitzarako ezarritako baldintzak 

betetzen ez dituzten arren, etxebizitza bakoitzera kanpotik sarbide propio eta independentea 

ahalbidetzen duten bestelako etxe multzoak izan daitezke. 

a) Plan honen ondorioetarako, mota hauek bereizten dira familia anitzeko etxebizitzetan: 

i. Dentsitate txikiko eraikin trinko eta irekian dagoen etxebizitza, hiru eta hamasei 

etxebizitza bitartean dituen eraikin trinko bakartu batean dagoena. Gainera, ezingo du 

sestraren gainetik sei solairu baino gehiago izan, teilatupe bat gehitzeko aukerarekin. 

ii. Familia anitzeko eraikin orokorrean kokatutako etxebizitzak familia anitzeko etxebizitzen 

eraikinetan dauden guztiak dira, aurreko idatz zatian zehaztutakoak izan ezik. 

 

b) Etxebizitzak honela kokatu daitezke lurzatiaren barruan::  

i. Eraikin bakoitza lurzati batean. 

ii. Hainbat eraikin lurzati bakar batean, jabetza horizontalaren araubidean. 

8. Etxebizitza erabileraren erabilera osagarritzat jotzen dira aire libreko edo eraikuntzen barruko 

aparkalekuak, kiroletarako instalazioak (igerilekuak, pilotalekuak, etab.), txokoak eta abar. 

9. Erabilera parekatutzat hartzen dira 18 oherainoko ostatu edo egoitzak, bulegoak (Administrazio 

Publikoarenak barne) eta bulego profesionak.  

10. Jendearentzako zerbitzuak eskaintzen dituen txikizkako merkataritza, esaterako ile-apaindegiak 

eta antzekoak, eta nekazaritza turismoko edo landa turismoko establezimenduak. 

4.ATALA.- Industria erabileraren edukia 

1.3.1.9. Artikulua. Definizioa eta motak 

1. Industria erabilera da energia produktuak ateratzeko eragiketak aurrera eramatea nahiz 

produktuak egiteko, eraldatzeko edo konpontzeko eragiketak aurrera eramatea helburu duen 

erabilera. Era berean, erabilera honetan ondasun eta produktuen gordailutze, zaintza edo 

biltegiratze jarduerak atzeko beharrezkoa den beste edozein. 

2. Industria erabileraren barruan azpimaila edo modalitate hauek daude: 

a) Meatzaritza edo erauzketa industriarekin harreman daukaten jarduerak. 

b) Manufaktura industriak  

b.1 Eraldaketa industriak. 

b.2 Nekazaritza eta basogintza. 
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c) Ikerkuntza zentroak 

d) Artisautza eta arte produktuak. 

e) Tailerrak 

e.1 Etxetresna elektrikoak konpontzeko lantegiak. 

e.2 Ibilgailuak kentzeko lantegiak: elektromekanikoak eta txapa eta pintura. 

d.3 Eraikuntzako lanbideetako lantegiak. 

f) Biltegiak eta handizkako salerosketak. 

f.1 Nekazaritza eta basogintzako ustiategiei lotutako biltegiak. 

f.2 Gainontzeko biltegiak eta handizkako merkataritza. 

g) Gasolindegiak 

3. Meatzaritza edo erauzketa industriak aire zabaleko ustiategietan edo zorupekoetan mea 

baliabideak ateratzera bideratutako jarduerak dira, bai eta horiekin zuzenean erlazionatutako 

jarduera lagungarriak ere. 

4. Manufakturako eraldaketa industriak nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako (hazitokia, 

animalien eta landako produktuen tratamendua, sotoak, etab.) jarduerei lotuta ez dauden 

lehengaien eraldaketa eta manipulazioetarako erabiltzen dira. 

5. Ikerkuntza zentroak dira laborategiak edo produkzio, ikerketa, garapena eta berrikuntza zentroak. 

Salbuespena gertatzen da, manipulatzen diren produktuak kalterik eragiten ez dutelako edo 

jarduerek inolako eragozpenik eragiten ez dutelako, bulegoen erabilerarekin parekatu 

daitezkeenean. 

6. Eskulan eta produktu artistikoen erabilera seriekoak ez diren edo serie txikietakoak diren 

prozedurak erabiliz produktuak lortzea edo eraldatzea eginkizun nagusi duten jarduerak dira. 

7. Lantegien erabilera etxeko kontsumoko produktuen konponketa eta tratamendua da; etxeko 

kontsumoko produktuak berreskuratu edo aldatzeko helburuarekin, baina beren hasierako izaera 

galdu gabe, produktu horiek konpontzea helburu nagusi duten jarduerak dira. 

Eraikuntzako lanbideetako lantegiek bai eraikinak, bai urbanizazio obrak egiten parte hartzen duten 

eraikuntzako berezko jarduerak barne hartzen dituzte. 

8. Biltegi eta handizkako merkataritza erabileratzat hartzen dira jarduera hauek: jarduera lokabeak 

(edota produkzioko jarduera nagusi bati lotuta daudenak baina horretatik banandutako kokagunea 

behar dutenak), baldin eta ondasun zein produktuak gorde edo biltegiratzeko helburua badute, bai 

eta handizkako salerosketarako ondasunak bildu eta banatzeko helburua badute ere. 

9. Erabilera osagarritzat jotzen dira establezimenduko administrazio eta salmenta bulegoak, 

jardueraren ikerketa eta garapenerako erabiltzen diren lokalak, langileen aldagelak eta atseden 

hartzeko guneak, zerbitzuko biltegiak, ekoizteko eta mantentzeko baliabiderenak, suteen kontrako 

babes zerbitzuak, sortzen diren hondakinen arazketa, zaindariaren etxea eta erabilera nagusia modu 

egokian garatzeko beharrezkoa den beste edozein. 

1.3.1.10. Artikulua. Industria erabileraren kategoriak 

Industria erabileraren barruan kategoria hauek daude: 
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1. 1. kategoria. Etxebizitzarekin bateragarria den industria jarduera. 

2. 2. kategoria. Etxebizitzekin bateragarria ez den industria jarduera. 

1.3.1.11. Artikulua. Etxebizitzarekin bateragarria den industria jarduera 

1. Eskuz edo 1 kW baino gutxiagoko potentzia duten motorrekin mugitzen diren makina edo 

aparatuak erabiltzen dituzten jarduerak dira. 

2. Etxebizitzen eraikinetan onartuko dira 0,03 Kw/m2-ko batez besteko potentzia muga eta gehienez 

ere 5 kW-eko guztizko potentzia dutenak. 

3. Potentzia mekanikoari, zarata mailei eta gas eta hautsen emisioei buruzko datuak, egoeraren 

arabera baimenduko direnak, ondoren aipatzen direnak dira: 

Babes besteko potentziaKw/ m²-tan  0,03 

Gehieneko potentziaKw-tan 5 

Kanpoko gehieneko zarata maila egunez (dBA) 40 

Kanpoko gehieneko zarata maila gauez dBA 0 

Kanpoko gehieneko zarata maila egunean zehar dBA 55 

Barruko gehieneko zarata maila gauezdBA 0 

Ringelmann indizea funtzionamenduan 0 

Ringelmann indizea abiaraztean 0 

Hautsaren gehieneko igorpena  Kg/orduko 1,5 

4. Goizeko 8etatik gaueko 10etara arte izango da eguna, eta gainontzekoa, berriz, gaua. 

5. Riugelmann belztura indizeak errekuntza gasei egiten die erreferentzia. 

6.Soinu mailak fatxadatik 1,5 metrora neurtuko dira, industria jardueretarako erabiltzen den 

eraikuntzaren kanpoko aldean eta barruan ere bai, eta hondoko zarata mailatik gehienez 3 dBA-ko 

igoera onartuko da. Industriako lokalaren barruan maila handienaren neurketa ate eta leiho guztiak 

itxita daudela egingo da. 

Bien egiaztapena industria guztiz geldi dagoela eta elementu guztiak funtzionatzen ari direla egingo 

da. 

1.3.1.12. Artikulua. Etxebizitzarekin bateragarria ez den industria jarduera 

1. Etxebizitzen alboan onartzen ez diren jarduera deserosoak jasotzen ditu, Industria txikia, ertaina 

eta handia hartzen ditu; osasungaiztasuna bestelako jardueren gertutasunarekin bateragarriak diren  

mugetara murriztu ezin dituztenak kanpo. 

2. Kalifikazio orokorrak manufaktura industriaren erabilera esleitzen dien eremu pribatuetan bakarrik 

ahalbidetzen da, enplegu, potentzia eta azalera mugarik gabe. 

3. Kasu jakin batzuetan gerta liteke zonako arautegi berezian horretarako berariazko baimena 
ematea. 
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5.ATALA.- Hirugarren sektoreko erabileren edukia 

1.3.1.13. Artikulua. Definizioa eta motak- 

1. Hirugarren sektoreko jarduerak dira helburutzat jendeari zerbitzuak ematea dutenak, ekipamendu 

komunitarioak kenduz.  

2. Ondorengo motak bereizten dira: 

a) Bulegoak. 

b) Merkataritza txikizkaria. 

b.1 Merkataritza orokorrean. 

b.2 Azalera handiko merkataritzak. 

b.3  Merkataritza berezia 

c) Ostalaritza. 

c.1 Hotelak. 

c.2 Kanpina eta epe luzeko ostatuak. 

c.2.1 Kanpinak. 

c.2.2 Gazte-aterpeak eta  y mendi-aterpeak 

c.2.3 Udalekuak. 

c.2.4 Landetxeak eta nekazaritza turismoa. 

c.2.5 Beste ostatuak. 

c.3 Jatetxeak eta tabernak. 

c.4 Jantoki kolektiboak eta prestatutako janarien banaketa. 

d) Gasolindegia 

3. Erabilera osagarritzat jotzen dira langile eta erabiltzaileentzako aparkalekuak, erabilera nagusiko 

ekoizpen eta mantentze lanetarako baliabide eta zerbitzuen biltegiak, baita bulegoek ondo 

funtzionatzekobeharrezkotzatjotzen diren gainontzeko erabilera guztiak ere. 

4. Bulegoak administrazio zerbitzuak, zerbitzu teknikoak, finantza-zerbitzuak eta informatikoak eta 

abar ematea eginkizun nagusi duten jarduerak dira. Administrazio publikoaren bulegoak multzo 

honetatik kanpo geratzen dira. 

5.Txikizkako merkataritzaren erabilerak barne hartzen ditu jendearentzako artikulu eta produktuen 

salmenta eta jendearentzako zerbitzu prestazioa, hala nola ile-apaindegiak, tindategiak eta antzeko 

beste jarduera batzuk. 

Merkataritza gune handiak autonomia erkidegoko sektoreko legerian halakotzat jotzen direnak dira, 

Merkataritza-jardueretarako dira, eta beste erabilera batzuekin osatzen dira, hala nola honako 

hauekin: Ostatu-, ostalaritza-, kirol-, kultura- eta aisialdi-jarduerak eta instalazioak, eta beste edozein 

zerbitzu osagarri. Iruña Okako kasuan, merkataritza-gune handiak kontsideratzen dira gutxienez 700 

m2-ko salmenta azalera duten hirigintza eraikigarritasuna eta sestra azpikoak, eta 1.300m2-ko sabai 

eraikigarria. 

 “Merkataritza berezia”,  bere merkataritza banaketa naiz eta handizkari izaera ez izan, bere jarduera 
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nagusiak ondorengoak dira: higiezinen salmenta eta erakuzketa, etxeko tresna elektrikoak, aparatu 

elektronikoak, ibilgailuak, eraikuntzarako eta brikolajerako artikuluak, lorezaintza zentroak eta 

mintegiak.  

6. Ostalaritzako erabileraren barruan sartzen dira jendeari aldi baterako ostatu emateko jarduerak, 

modalitatea zeinahi dela ere. 

Alokairuan dauden apartamentu multzoek hotel-apartamentu gisa hartuak izateko dagokien 

sektoreko legerian ezartzen diren betekizunak betetzen ez dituztenean, apartamentu horiek 

ezartzeari dagokionez, "egoitza kolektiboa" erabileraren barruan sartuko dira, erabilera horrek 

berezko dituen batasun funtzional eta antolamendukoarenbaldintzak betetzen baldin badituzte. 

Bestela, etxebizitzak izango dira.  

6.ATALA.- Gizarte ekipamenduetarako erabileren edukia 

1.3.1.14. Artikulua. Definizioa eta motak 

1. Gizarte ekipamenduetarako erabileratzat hartzen dira gizarteko kide guztien banakako nahiz 

taldeko beharrizanak asetzeko helburua duten jarduerak. 

2. Xehetasun mailara ondorengo motak bereizten dira: 

a) Irakaskuntzakoa. 

a.1 Lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza. 

a.2 Goi-mailako irakaskuntza. 

a.3 Etengabeko prestakuntza eta hezkuntzako beste jarduera. 

b) Aisialdikoa eta kulturala. 

b.1 Liburutegiak, ludoteka, museoak eta beste instituzio kulturalak. 

b.2 Ikuskizunak. 

b.2.1 Teatroa eta zinematografo. 

b.2.2 Dantzalekuak, diskotekak eta antzeko jarduerak. 

b.2.3 Azokak eta antzekoak. 

b.2.4 Zezen-Plaza. 

b.2.5 Beste batzuk. 

b.3 Biltzar-zentroa. 

b.4 Ikus-entzunezko produkzioak, artistikoak eta ikuskizunak. 

b.5 Aisialdi jokoaketa ausazko-jokoak. 

b.6 Beste batzuk. 

c) Kirolekoa. 

c.1 Estadioak eta kiroldegiak. 

c.1.1 Estadioak, futbol zelaiak, etb. 

c.1.2 Kiroldegiak, frontoiak, tenis jolasteko kantxak, etb. 
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c.2 Golf-zelaia. 

c.3 Hipika eta hazitegiak. 

c.4 Beste instalazio batzuk. 

d) Osasunekoa. 

d.1 Osasun jarduerak. 

d.1.1 Ospitaleko jarduerak. 

d.1.2 Osasun jarduerak etaodontologikoak. 

d.1.3 Osasuneko beste jarduerak. 

d.2 Albaitaritza jarduketak. 

e) Zerbitzu sozialak. 

e.1 Zerbitzu sozialak ostuarekin. Egoitzak. 

e.2 Zerbitzu sozialak ostatu gabe. 

f) Zerbitzu publikoak. 

f.1 Defentsa, segurtasuna eta babes zibila. 

f.2 Postetxea eta telekomunikazioak 

f.3 Hiriaren zerbitzuak. 

f.3.1 Azokak. 

f.3.2 Hiltegia. 

f.3.3 Hileta-zerbitzuak: Hilerriak, beilatokiak eta errausketa-labea. 

f.3.4 Autobus publikoen tokiak. 

f.3.5 Beste hiri zerbitzuak. 

g) Erlijioso. 

h)  Instituzional. 

i) Beste ekipamenduak. 

3. Erabilera osagarritzat jotzen dira administrazioko eta kudeaketa bulegoak, ekoizpen eta 

mantentze lanetarako baliabide eta zerbitzuen biltegiak, langile eta erabiltzaileen aparkalekuak, 

zaindariaren etxea, baita helburu horietarako beharrezkotzat jotzen diren gainontzeko erabilera 

guztiak ere. 

4. Irakaskuntzako erabileraren barruan gizakien adimena hezteko jarduerak sartzen dira: araututako 

irakaskuntza (maila guztiak), haurtzaindegiak, arautu gabeko irakaskuntza eta ikerkuntza. 

5. Aisia eta kulturako erabileraren barruan sartzen dira ezagutza zaindu eta transmititzea, eta, 

nagusiki kultura izaera duten jardueren bidez, pertsonen aisia aberasgarria eta olgeta sustatzea. 

6. Kirol erabileraren barruan sartzen dira hiritarrek kirolean jarduteko eta haien kultura fisikoa 

lantzeko instalazioak. 

7. Osasunaren barruan hauexek sartzen dira: anbulatorioan nahiz ospitaleratuta laguntza medikoa 

eta kirurgia zerbitzuak emateko jarduerak. Albaitaritzako jarduerak ere hementxe sartzen dira. 
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8. Barne hartzen du pertsonei gizarte zerbitzuen bitartez ematen zaien laguntza, ez espezifikoki 

sanitarioa. 

9. Defentsa, segurtasuna eta babes zibileko zerbitzu publikoak nazioarteko defentsara zuzendutako 

jarduerak, orden publikoa eta hiritarren babesa barne dauzkate. Ondorengo ekipamenduak, esate 

baterako: komisariak, kuartelak, etb. 

Hiri zerbitzuak dira hiri zerbitzu publikoen (garajeak, hiltegiak, hornidura azokak eta abar) eta 

hilerrien hirigintzako hornidura beharrak asetzea helburu duten jarduerak. 

10. Erlijio erabileraren barruan nork bere erlijioko errituak egiteko jarduerak sartzen dira. 

11. Erakunde erabileraren barruan organo publikoek dauzkaten eskumenen arabera beren 

ardurapekoak diren zerbitzuei lotuta egiten dituzten administrazio jarduerak sartzen dira. 

12. Beste ekipamendu batzuen kontzeptuan AXEko instalazioak eta jarduerak sartzen dira, 

ozpinetako ikerketa zentroari dagokion instalazioak ere bai, ez da AXEan sartu erabilera aldaketa bat 

izateagatik, ez du behar ez antolakuntza xehatua ez kudeaketa mekanismorik. 

7.ATALA.- komunikazio eta garraioetarako erabileraren edukia 

1.3.1.15. Artikulua. Definizioa eta motak 

1. Komunikabideetako eta garraioko erabileratzat hartzen dira jarduera hauek: pertsonak eta 

garraiorako ibilgailuak mugitzeko, eta azken horiek aparkatzeko ere, egiten diren jarduerak. 

2. Erabilera honetan, ondorengo motak bereizten dira: 

a) Ibilgailuentzako bideak. 

a.1 Errepideak. 

a.2 Kaleak eta udalerriko bideak, galtzadak, espaloiak, aparkaleku atxikiak eta babes eremuak 

edo hondakinentzako eremuak. 

a.3 Aparkalekuak. Kanpoaldeko aparkalekuak, bideei itsatsita ez daudenak edo eraikuntzen 

barruko aparkalekuak. 

a.4 Erregai hornikuntzako tokiak. 

a.5 Erantsitako jarduerak, autobus geltokiak edo errepideko garraio zentroak. 

a.6 Bideak eta landabideak. 

b) Oinezkoentzako bideak: Oinezko edota txirrindularientzakoak: tolerantziadunak edo tolerantzia 

gabekoak. 

c) Trenbidekoak. 

d) Airekoak. 

e) Garraio intermodaleko zentroak. 

Kategoria guztietan 50m2-ko okupaziotik behera daukaten zerbitzuen azpiegiturak, sestra gainetik 

edo sestra azpitik, ponpaketa geltokiak, ikerkuntza zentroak,  batuketa edukiontziak edo beste 

batzuk erabilera bateragarria dutela kontsideratzen da. 

3. Errepideetako erabileraren barruan, erabilera osagarritzat jotzen dira zirkulazioaren beharrak 

asetzera bideratutakoak, adibidez, edukiera kontrolatzeko instalazioak, zamak pisatu eta 
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kontrolatzeko direnak, aparkalekuak eta atsedenlekuak, eta errepideen erabiltzaileen zerbitzura 

daudenak, kontrol zentroak, makineria parke eta biltegiak, eta zirkulazioaren eta errepideen 

erabiltzaileen segurtasuna eta erosotasuna erraztera bideratutako antzeko beste erabilera batzuk, 

bai eta kontserbazio eta ustiapen egokiak izatera bideratutakoak ere. 

4. Hauek dira errepideko garraio zentroen erabilera osagarriak: salgaien garraioa antolatzeaz 

arduratzen diren enpresentzako eta aduana agenteentzako bulegoak; zentroko langileentzako eta 

bisitarientzako gasolindegiak, garajeak, ibilgailuen mantentze eta konponketa lanetarako lantegiak, 

jatetxeak, txikizkako merkataritza, hotelak eta abar; eta erabilera nagusia egoki gauzatzeko 

ezinbesteko gainerako erabilerak.  

5. Aparkalekuak. 

a) Aparkaleku atxikiak: bide publikoetan atxikitako aparkalekuak aplikatu beharreko hirigintza 

legerian ezarritakoak izango dira.  

b) Oin berriko eraikinetako aparkalekuak. Gutxieneko hornidurak honako hau izan behar du 

(eraikinaren barruan edo lurzatiko kanpoko eremu librean):  

b.1 Etxebizitza anitzeko eraikinak (a3, a4, a51): toki bat 70 metro karratuko azalera 

erabilgarriko edo zatiko bizitegi erabilerarako. 

b.2 Dentsitate baxuko etxebizitza eraikinetan (a1, a2, a52, a61, a62): bi toki etxebizitza 

bakoitzeko. 

b.3 Industria erabilerako eraikinetan: toki bat 200 metro karratu eraikiko edo zati bakoitzeko. 

b.4 Bulego eraikinetan: toki bat 100 metro karratuko azalera erabilgarriko edo zatiko. 

b.5 Merkataritza eraikinetan: toki bat 70 metro karratuko azalera erabilgarriko edo zatiko. 

b.6 Hotel eta landetxeen eraikinetan: lau logelako toki bat. 

b.7 Jatetxe eta tabernen eraikinetan: ematen den lau laguneko zerbitzu bakoitzeko toki bat. 

b.8 Kanpin eta aterpetxeetan: aplikatu beharreko legeria sektorialak ezarritakoa. 

b.9 Osasun ekipamenduen eraikinetan: bi oheko toki bat. 

b.10 Ikuskizunetarako gizarte ekipamenduetako eraikin, dantza areto, zezen-plaza eta 

antzekoetan: edukieraren 15 lekuko toki bat. 

b.11 Liburutegi, museo eta antzekoen eraikinetan: toki bat 200 metro karratuko azalera 

erabilgarriko edo zatiko. 

b.12 Beste ekipamendu edo erabileretarako eraikinetan: bi langileko toki bat eta/edo bost 

zerbitzuko plaza bat, hartzaileak helduak badira. 

Edonola ere, urbanizazioaren bidez finkatu gabe dagoen hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian 

hirigintzako legediak ezarritako gutxieneko estandarrak beteko dira. 

c) Hedapen lanak edo birgaitzea aurreikusten den eraikinetan eta erabilera aldaketa edo 

birgaitzea dentsitate hazkundearekin, aurreko hizkian agertzen den estandarra aplikatuko da, 

murriztu edo kendu ahal dena aparkalekuen xedapena zaila aurkitzen denean eraikuntzaren 

ikuspuntutik.  

d) Hornidura horien aldaketa hirigintzako udal ordenantza baten bitartez egin ahal izango da. 

e) Ibilguez edo lurrazpiko akuiferoez hunkituak aurkitu daitezkeen jarduketak, estandarra 



 

III LIBURUKIA HIRIGINTZA ARAUAK 22 

betetzeaz salbuetsiak geratuko dira. Eremu hauek konpentsatu behar dute, ahal den neurrian, 

ez dira eraikinaren barruan eraikiko azaleko aparkaleku bezala.  

6. Autobus geltokien erabilera osagarrien barruan sartzen dira paketeak banatzeko zentroak, 

kafetegiak, jatetxeak, autobusen konponketa txikietarako eta mantentze lanetarako lantegiak, 

merkataritza gune txikiak, langile eta erabiltzaileentzako aparkalekuak, eta geltokiak modu egokian 

funtzionatzeko beharrezkoak diren gainontzeko erabilera guztiak. 

7. Trenbideko garraioaren erabileraren barruan bidaiarien geltokiak sartzen dira, eta erabilera 

osagarritzat hartzen dira trenbideko garraioaren antolakuntzanaritzen diren enpresen bulegoak, eta 

bidaia agentziak, langileen eta erabiltzaileen aparkalekuak, paketeak banatzeko zentroak, kafetegiak 

eta jatetxeak, merkataritza gune txikiak, eta erabilera nagusiak modu egokian funtzionatzeko 

beharrezkoak diren gainontzeko erabilera guztiak. 

8.ATALA.- Aire zabaleko aisia eta jolas erabileraren edukia 

1.3.1.16. Artikulua. Definizioa eta motak 

Aire libreko aisia eta jolas erabileraren barruan sartzen dira biztanleen osasungarritasuna, atsedena 

eta aisia bermatzeko jarduerak, hiri espazioen ingurumen baldintzak hobetzeko direnak, haurren 

jolasak garatzeko direnak, natura begiratzeko direnak eta abar.  

2. Hurrengo motak daude: 

a) Hiriko aire zabaleko aisia eta jolasa. Espazio Libreak. 

a.1 Hiri parkeak. 

a.2 Gune berdeak. 

a.3 Haurrentzako jolas eta olgeta eremuak. 

a.4 Oinezkoentzako eremuak. 

b) Hiritik kanpoko aire zabaleko aisia eta jolasa. 

b.1 Jolas kontzentratua. 

b.2 Jolas estentsiboa. 

3. Hiri barruko aire zabaleko aisia eta jolas erabilerak honako hauek biltzen ditu nagusiki: lorategiak 

eta zuhaiztiak, oinezkoentzako pasealekuak, zumardiak, kioskoak, glorietak, urmaelak, aire zabaleko 

terrazadun taberna txikiak eta beste hornidura txiki batzuk, aisia, jolas eta josteta jarduera 

gauzatzeko eta herriko espazioak apaintzen laguntzeko beharrezkoa den giroa osatzen dutenak. 

4. Hiri/herritik kanpoko aire zabaleko aisia eta jolas erabileraren barruan, honakoak nagusitzen dira: 

pikniketako eta naturarekin kontaktuan jartzen gaituzten jarduerak, normalean hiriguneetatik urrun 

dauden tokietan, lurzoru urbanizaezinean, ekipamendu osagarriak (adibidez tabernak, aparkalekuak, 

bainatzeko tokiak etab.) dauzkaten tokietan gauzatzen diren jarduerak. 

Toki horietan lurraren egoera naturala gailentzen da eta hirigintzako obren kopurua oso murritza da. 

5. Hiritik kanpoko jolas jarduera estentsiboen artean honakoak dira nagusiak: mendiko ibilaldiak eta 

naturarekin bat egiteko jarduerak, lurzoru urbanizaezineko eremu zabaletan gauzatzen direnak; 

jarduera horietarako ekipamendu gune txikiak daude, ingurune naturalean erabat integratuak, 

lurzorua ia aldatu barik. 
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6. "Aire zabaleko aisia eta jolas" erabilera orokorraren erabilera osagarritzat jotzen dira mantentze 

lanetarako beharrezkoak diren tresnak gordetzeko biltegi txikiak, mintegiak, eta erabilera nagusia 

garatu eta sustatzeko beharrezkoa den eta eraikuntzarik gabeko espazio librearen izaerari eragiten 

ez dion beste edozein erabilera. 

7. “Aire zabaleko aisia eta jolas erabilerak” hiri lurzoru eta lurzoru urbanizagarrien 50m2-ko 

okupaziotik behera daukaten zerbitzuen azpiegiturak, sestra gainetik edo sestra azpitik, ponpaketa 

geltokiak, ikerkuntza zentroak, batuketa edukiontziak edo beste batzuk erabilera bateragarria dutela 

kontsideratzen da. 

1.3.1.17. Artikulua. Espazio libreen sistema orokorreko espazioetan onartzen diren instalazioak eta 

eraikinak 

1.Aurreko artikuluan adierazitakoaz gain, espazio libreen sistema orokorrari atxikitako espazioetan 

honako hauek onartuko dira: 

a)Kirol, kultura edo aisialdirako ekipamenduko erabilerei lotutako instalazio eta eraikuntzak. 

B)Edariak, loreak, aldizkariak eta abar saltzeko kioskoak (guztira 20 m2 baino gehiagoko 

azalera ez badute eta erlaitzeraino gehienez 2,50 m-ko altuera badute) eta haien 

zerbitzurako lekuak (mahai eta aulkietarako guneak). 

c)Barneko bideak eta gainazaleko aparkaleku publikoak, bi kasuetan espazio librearen 

zerbitzurako direnak. 

d)Lurpeko aparkaleku publikoak. 

2. Instalazio horietako bakoitzak, gehienez, kalifikatutako azalera osoaren ehuneko 5 okupatuko du, 

d) paragrafoko kasuan izan ezik, kasu horretan azalera osoa hartu ahal izango baitu. 

3. Nolanahi ere, aurreko puntuko c) eta d) paragrafoetako eraikuntza eta instalazioak alde batera 

utzita, sistema orokorreko beste osagaien azalera osoak 2/2006 Legeak, ekainaren 30ekoak, 

lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, 78. artikuluan eskatzen duen gutxieneko estandarra bete 

beharko du. 

1.3.1.18.Artikulua. Espazio libreen tokiko sistemako espazioetan onartzen diren instalazioak eta 

eraikinak. 

1. Espazio libreen tokiko sistemako lorategietan, aire zabaleko aisiari eta jolas erabileraren edukiari 

buruzko 8. ataleko 1.3.1.16 "Definizioa eta motak" artikuluko 3. puntuan adierazitako erabilerez gain, 

aurreko artikuluko 1. puntuko a), b) eta d) paragrafoetan zehaztutako eraikin eta instalazioak 

baimenduko dira. 

2. Instalazio horietan, gehienez, aurreko artikuluko 2. paragrafoan adierazitako okupazioa onartuko 

da, lur azpiko aparkalekuen kasuan izan ezik. Horiek, izan ere, kalifikatutako azalera osoaren ehuneko 

100 hartu ahal izango dute.  

3. Nolanahi ere, aurreko artikuluko 2. puntuko c) eta d) paragrafoetako eraikin eta instalazioak alde 

batera utzita, tokiko sistemako elementuen azalera osoak bete behar ditu, batetik, 2/2006 Legeak, 

ekainaren 30ekoak, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoak, 79. artikuluan eskatzen duen gutxieneko 

estandarra; eta bestetik, 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, 

garatzen duen presako neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuko 17. artikulua.  
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9.ATALA.- Zerbitzu azpiegituretarako erabileren edukia 

1.3.1.19. Artikulua. Definizioa eta motak 

1. Zerbitzu azpiegituretako erabileratzat hartzen dira azpiegiturei eta telekomunikazioei lotutako 

zerbitzuak hornitzeko egiten diren jarduerak. 

2. Ondorengo mota daude: 

a) Ur-hornidura. 

b) Ur-saneamendua. 

c) Produkzioa eta argindarraren hornidura.  

c.1 Energiaren produkzioa. 

c.2 Energia elektrikoaren banaketa , transformatzailea. 

d) Lurpeko garraioa eta hondakinen tratamendua. 

d.1 Lurpeko garraioa. 

d.2 Hiri-hondakin solidoen (HHS) pneumatiko zentrala. 

d.3 Hiri-hondakin solidoen tratamendua 

d.4 Arriskutsuak ez diren eta geldoak diren hondakin hondakindegiek. 

d.5 Eraikuntzatik eta eraispenetik datozen hondakinak (EEH) birziklatu eta aprobetxatzeko 

estazioak. 

d.6 Lohi eta araztegien tratamendua.  

d.7 Beste tratamendu. 

e) Produkzioa, garraioa, gas banaketa  eta petrolio produktuak. 

e.1 Produkzioa, garraioa eta gas banaketa.  

e.2 Garraioa eta petrolio produktuen banaketa, oliobideak. 

f) Komunikazio azpiegiturak. 

3. Erabilera osagarritzatjotzen dira bulegoak, aparkalekuak eta ekoizpen eta mantentze lanetarako 

baliabide eta zerbitzuen biltegiak, beren jarduerak gauzatzeko beharrezkoak direnak, baita helburu 

horiek betetzeko beharrezkoak diren beste guztiak ere. 

4. Telekomunikazioetako azpiegituren erabileraren barruan ez dira sartzen soinua, irudiak, datuak 

eta bestelako informazioa igarotzea errazteko publikoarentzako bulegoak, irrati eta telebistako 

ekoizpen zentroak, irratiak eta telebistak; horiek komunitateko jolas eta kulturarako ekipamenduen 

erabileran sartzen dira. 

10.ATALA.- Lehen sektoreko baliabideen erabilerak 

1.3.1.20. Artikulua. Definizioa eta motak 

1. Landa erabileratzat hartzen dira lehen sektoreko jarduerekin zuzenean lotuta daudenak. Lehengai 

berriztagarriak diren baliabide naturalak ekoizteko eta erauzteko jarduerak barne hartzen ditu, 

baliabide energetiko, geologiko edota meatzeen erauzketa barne. 
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2. Ondorengo motetan bereizten dira: 

a) Nekazaritza. 

b) Abeltzaintza. 

b.1 Trinkoa. 

b.2 Erdi-trinkoa. 

b.3 Estentsiboa. 

b.4 Hegazti-hazkuntza. 

b.5 Beste abeltzaintza ustiapen batzuk eta gune zoologikoak. 

b.6 Nekazaritza eta abeltzaintzarekin konbinatu. 

c) Basogintza eta baso ustiapenak. 

d) Ehiza. 

e) Arrantza eta akuikultura. 

f)    Meatzaritza eta ustiapenak. 

3. Jarduerak ekoizpenaren eraginkortasunerako berehalako eta lehenengo jarduera eraldatzaile bat 

behar duenean, azken hori dagokion erabilera nagusiaren barruan sartzen da. 

4. Erabilera osagarritzat jotzen dira ekoizpen eta erauzketa prozesuaren kudeaketarako eta 

administraziorako bulego txikiak, langile eta erabiltzaileentzako aparkalekuak, produkzio jarduerako 

ekoizpen eta mantentze lanetarako baliabide eta zerbitzuen biltegiak, baita erabilera nagusiak 

funtzionatzekobeharrezkotzatjotzen diren gainontzeko erabilera guztiak ere. 

5. Abeltzaintza intentsiboko erabileraren barruan funtsean abereak eraikuntzetanukuiluratzea duen 

ekoizpena sartzen da. 

6. Abeltzaintza erdi-intentsiboko erabileran sartzen dira estabulazioan eta eraikuntzetan eta, 

halaber, txandakako larratzean oinarritutako abere ekoizpeneko jarduerak. 

7. Abeltzaintza estentsiboko erabileran sartzen dia larratzea funtsezkoa duten abere ekoizpeneko 

jarduerak; horietan estabulazioa jarduera osagarria da.  

8. Hegazti hazkuntzan sartzen dira oilar, oilo, indioilar, ahate eta abarren etxeko hazkuntza eta 

arrautzen eta hegazti hazkuntzako beste produktu batzuen ekoizpena; hegazti basatien ustiapena ez 

du barne hartzen.. 

9.  Bestelako abere ustiapenen erabileraren barruan sartzen dira nekazaritzako ustiapentzat hartzen 

ez direnak, nukleo zoologikoka eta abeletxeak. 

10. Meatzaritza edo erauzketa industriak aire zabaleko ustiategietan edo zorupekoetan mea 

baliabideak ateratzera bideratutako jarduerak dira, bai eta horiekin zuzenean erlazionatutako 

jarduera lagungarriak ere. 

1.3.2. KAPITULUA. Kalifikazio orokorra 

1.3.2.1.Artikulua. Kalifikazio eta zonifikazio orokorra. Definizioak eta edukia 

1. Zona hirigintza ezaugarri orokor berdinak dituzten lursail homogeneoen multzo bat barne hartzen 
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duen plan orokorreko esparru bat da eta erabilera nagusi bat izateagatik. 

Erabilera nagusi honek ez du saihesten eremu pribatu edo pribatu ezberdinen erabilerarik egon 

daitekeenik, baina plan bakoitzeko zona bakoitza hiri edo landa eremu bereizia da, hirigintza 

ezaugarri edo paisajistiko antzekoak eta lurraren antzeko erabilerarekin.  

Honela planean definitutako zona ezberdinen banaketa eta elkarrekiko erlazioak, udalerriaren 

egitura organikoa eta egitura osoa osatzen dute, eta  planaren egitura antolakuntzaren parte osatzen 

du. 

2. Plangintza orokorrean ezarritako lurzoruaren erabileraren arabera udalerria bi zona multzo handi 

hauetan zatitu da: 

a) Sistema orokorretarako zona publikoak. E, F, G, H eta I zonak, hain zuzen ere pribatua, 

irabazteko erabilera pribatuekin, edo publikoa, irabazteko aprobetxamendurik gabe eta 

zuzkidura publiko orokorrak jartzeko. 

b) Zona pribatuak. A, B, C, D zonak eta batzuetan Hzonaldea. Bertan sartzen dira titulartasun 

pribatuko erabilerakoak eta, ondorioz, hiri lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko 

hirigintzaaprobetxamendua.  

c) Landa zonaldean LEU, bai publikoak zein pribatuak.  

3. Azpizona publikoek eta hornidura azpizona pribatuek (D Zona), antolankuntza eremu bat baino 

gehiagori zerbitzu ematen dutenak eta planean horrela definitzen direnak, sistema orokorreko izaera 

daukate. 

4. kalifikazio orokorrak honako zehaztapen hauek ezartzen ditu hiri lurzoru eta lurzoru 

urbanizagarriaren zona bakoitzarentzat eta lurzoru urbanizaezineko sistema orokorrentzat: 

a) Zonaren izaera; hain zuzen ere pribatua, irabazteko erabilera pribatuekin, edo publikoa, 

irabazteko aprobetxamendurik gabe eta zuzkidura publiko orokorrak jartzeko. 

b) Berezko erabileraren definizioa eta, hala badagokio, erabilera lehenetsiarena eta gainerako 

erabilera baimendu edo bateragarriena 

c) Zona pribatuetan, aurreikusitako berezko erabileraren eta erabilera bateragarrien hirigintza 

eraikigarritasunak, hala badagokie handienak eta txikienak (zehaztapen hori ekainaren 30eko 

2/2006 Legearen, Euskal Herriko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 53.2.c) artikuluan 

dago jasoa); alde horretatik, erabilera bateragarriei dagokien hirigintza eraikigarritasun 

handienaren portzentajea adierazi behar da. 

d) Lurralde plangintzan zehaztutakoa betetzen dela bermatzeko, berezko erabilera etxebizitza 

den zonetan gehienez eraiki daitezkeen etxebizitzen kopurua; hala ere, urbanizazioak 

finkatutako hiri lurzoruan izan kopuru hori aukerakoa izan daiteke edo orientaziorako baino 

ez. 

e) Aukeran, eraikin motak. 

f) Aukeran, eraikinetan gehienez egon daitezkeen solairuen kopurua. 

g) Aukeran, eraikinek gehienez okupa dezaketen azalera.  

a) eta b) zehaztapenak, Berezko erabilerari eta izaera publikoari edo nagusiki pribatuari buruzkoak, 

kapitulu honen ondorengo artikuluaetan erregulatzen dira eta gehiago zehaztu ahal dira AXE 

bakoitzaren egiturazko antolamenduan. 

Gainontzeko zehaztapenak eremu bakoitzerako definitzen dira AXEko bakoitzeko arau 

partikularrean, zuzenean edo zeharkan antolamendu xehatuko azpi-zonetan edo etorkizuneko 

antolamendu xehaturako izaera lotesleko azpi-zona zehatzak ezarriz, hau HAPOan ez dagoenean. 
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e), f) eta g) zehaztapenak ez dira derrigorrezkoak eta antolamendu xehatuko maila daukate. 

5. Halaber, kalifikazio orokorrak ondokoak zehazten ditu lurzoru urbanizaezineko landa zona 

bakoitzerako: 

a) Zona bakoitzeko eraikinetan baimendutako erabilerak edo jarduerak. 

b) Lurzatiaren gutxieneko azalera eta lotutako gutxieneko azalera, lurzoruaren erabilera onartu 

bakoitzaren arabera. 

c) Hirigintza eraikigarritasunak, eraikin motak, solairuen gehieneko kopurua eta eraikin berrien 

gainerako ezaugarri arkitektoniko guztiak. 

Determinazio horiek zona bakoitza definitzen dute Kapitulu honetako hurrengo artikuluetan eta 

seigarren Tituluan. "Lurzoru urbanizaezinaren erabilera eta eraikuntzaordenantzak". 

1.3.2.2.Artikulua. Kalifikazio orokorra eta Planean existitzen diren zonaldeak zein Baldintza 

gainjarriak 

1. NORPLANen, erabilera orokorreko ondorengo zonaldeak bereizten dira berezko erabileraren 

arabera: 

Zonalde berezi pribatuak 

○ A Bizitegi zonak. 

○ B Industrialdeak. 

○ C Hirugarren sektoreko erabileretarako zonak. 

○ D1 SG Gizarte ekipamendu pribatuko zonak. 

○ D2 Egiturazko beste Gizarte ekipamendu pribatua. 

Zona publikoak 

○ E1 Bide eta errepide komunikazioen SO. 

○ E2 Oinezkoentzako komunikazioen SO. 

○ E3 SOko Trenbide komunikazioak. 

○ E4 Egiturazko beste komunikazioak. 

○ F1 Espazio Libreen SO 

○ F2 Egitura libreko beste espazioak. 

○ G1 Gizarte ekipamenduko SO publikoa. 

○ G2 Egiturazko beste Gizarte ekipamendu publikoa. 

○ H1 Zerbitzuetako Azpiegituren SO. 

○ H2 Egiturazko zerbitzuen beste azpiegiturak. 

○ I SO Hidraulikoa. 

Landa zonak 

○ J10 Balio naturaleko babes bereziko landa eremua 

○ J11 Balio historiko kulturaleko babes bereziko eremua 

○ J12 Mendi Larreko babes bereziko landa eremua (A) 

○ J13 Baso balioko babes bereziko landa eremua 

○ J14 Nekazaritza eta abeltzaintzako balio estrategiko altuko babes bereziko landa eremua 

○ J15 Lur-gaineko uren babes bereziko landa eremuak  

○ J20 Interes naturalerako gorde den landa eremua 

○ J21 Interes historiko-kulturaleko landa eremu babestua 

○ J22 Mendi larreko interesezko landa eremu babestua (B) 
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○ J23 Baso eta mendi larreko interesezko landa eremu babestua. 

○ J24 Zaindutako zona: nekazaritzako eta abeltzaintzako interesa, landa paisaia. 

○ J25 Ingurumen hobekuntzarako interesezko landa eremu babestua. 

○ J30 LandaguneakLUEean. 

○ J31 Beste kokaleku batzuk LUEean. 

2. Plan honetan bakarrik daude ondorengo moten zonaldeak: J10, J11, J12, J13, J14, J15, J20, J21, 

J22, J23, J24, J25 eta J31. 

P3 eta P4 antolamendu planoetan Sistema Hidrauliko Orokor bezala “I” zonak azpimarratzen dira, 

azpimarratuz kasu bakoitzean ibilguaren ardatza jarraitua edo etena den. Jabari publikoa mugarik ez 

daukanean, ez bere azalera azpimarratzen, bakarrik bere gutxi gorabeherako ardatza edo ur baxuko 

xaflak. DPHko I zonaldea hazitako urez estalitako lurraldea bezala definitzen da, ur-bazterrak barne. 

3. Gainera, lurzoru urbanizaezinean udalerriko antolamenduari gehitzen zaizkio ageri diren 

“Gainjarritako baldintzak”: 

a) Akuiferoak kutsatzeko arriskua duten areak. 

b) Area higigarriak edo higitzeko arriskuan. 

c) Uholde areak. 

d) Korridore ekologikoak. 

e) Paisaia Bereziak eta Bikainak. Onura Publikoko Mendiak.  

f) Batasunaren intereseko habitatak  

g) Hegaztifauna eta lerro elektrikoen babes zonaldea. 

h) Bide komunikazioen babes eremuak. 

i) Trenbide babeseko eremuak. 

j) Instalazio radioelektrikoaereonautikoen zortasunak.  

k) Garraio azpiegitura nagusien zarata afekzioak. 

l) Badaia parke eolikoaren afekzioak. 

m) Lurzoru kutsatuak. 

Baldintza gainjarriak lurzoru urbanizaezinaren kalifikazio orokorrera gainjartzen diren osagarrizko 

zehaztapenak kontsideratzen dira, eta erabilera erregimenak zelan garatu ahal diren hunkitzen zaien 

lurzoruei buruzkoa muga gehigarriak ezartzen dituzte. 

Muga hauek ingurumen arriskuetatik ondoriozta daitezkeen zenbait baldintza gainjarrietatik datoz,  

edo beraien jatorria antolamendu tresnetan daukate eta lurralde plangintzetan edo araudi 

sektorialean, Plan Orokorrari goi mailako araudiarekin. Kasu honetan dagozkienei bideratuko zaie, 

jarduketa eta antolamendu eremuari dagokionez. 

Lehenengo hirurak 6.8.8 puntuan definitutako kontzeptuari erantzuten dute, Lurralde 

Antolamenduko Gidalerroen (LAG) 8.kapituluaren barruan. 

Baldintza gainjarri gehigarri horiek 1.6.1.3 "Baldintza gainjarriak dituzten eremuetan erabilerei 

ezarritako muga gehigarriak" artikuluan daude deskribatuta (artikulu horretan daude araututa, 

halaber, eremu horietan guztietan ezartzeko erabileren mugak). 
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1.3.2.3. Artikulua. Eraikuntzaren oinarrizko erregimena eta zonaldeetan aplikagarria den erabilera. 

Grafikoki 

1. Eraikuntzaren erregimen orokorra eta zonaldeen erabilera aplikagarria ondorengo zehaztapenen 

bidez eratzen da: 

a) Ondorengo artikuluan agertzen den zonalde bakoitzean aplikagarrian den eraikuntza eta 

erregimenaren oinarrizko erabilpena. 

b) Ezarritako Kalifikazio orokorren zehaztapenak araudi zehatzeko zonalde bakoitzerako 

dagokion eremuaren hirigintza antolamenduan.  

2. Kalifikazio orokorraren muga grafikoa P1 “Lurzoru urbanizaezinaren kategorizazioa” eta P3 

“Zonifikatze orokorra” planoetan agertzen da. 

1.3.2.4. Artikulua. NORPLAN osatzen duten zonaldeen definizioak 

1. Bereziki zonalde pribatuak direnak 

○ A. Bizitegi-zona: Egitura homogeneoak dira, nagusiki bizitegi pribatuko erabilerarekin. 

Erabilera hau gehiago zehaztu daiteke AXE bakoitzeko egituran desberdinduz: hirigune 

zaharrak edo lan hiriguneak, eraikuntza irekia, garapen baxukoak edo familia bakarreko 

etxebizitzetan. Egiturazko izaera ez dauzkaten zuzkidurak egon daitezke edo bizitegi 

erabilerak ez dauzkatenak, antolakuntza xehatuaren araberakoak.  

○ B. Industrialdeak: Egitura homogeneoak dira, nagusiki erabilera industrialarekin eta izaera 

pribatuarekin. AXE bakoitzeko antolakuntza egitura gehiago zehaztu daiteke, industrialdeak, 

industria bereziak edo parke teknologikoak bereiziz. Izaera egituratzailea ez daukaten 

zuzkidurak izan ditzake edo bestelako erabilpen industrialak antolamendu xehatuan 

ezarritakoaren arabera.  

○ C. Erabilera tertziarioko eremuak: Egitura homogeneoak dira erabilera tertziarioarekin eta 

izaera pribatuarekin. AXE bakoitzeko antolakuntza egitura gehiago zehaztu daiteke, zonalde 

tertziario orokorrak, merkataritzakoak, ostalaritzakoak, bulegoak edo parke enpresarialak 

bereiziz. Egiturazko izaera ez daukaten zuzkidurak izan ditzake edo bestelako erabilera ez 

tertziarioak antolamendu xehatua ezartzen duenaren arabera.  

○ D1. Gizarte ekipamendu pribatuko SO. Izaera pribatuarekin eta ekipamendu komunitarioari 

zuzendutako zonaldeak dira, sistema orokorra definitua. AXE bakoitzean egiturazko 

antolamendu gehiago zehaztu daiteke, desberdinduz: hezkuntza erabilera, kulturala, 

aisialdikoa, kirolekoa, osasuna, zerbitzu sozialak, zerbitzu publikoak edo erlijiosoak.  

○ D2. Egiturazko beste ekipamendu pribatua. Ekipamendu pribatuko zonaldeak dira, planak 

egiturazko izaera aurreikusten dio beste zonaldeekin duen interrelazio fisikoa edo 

funtzionalagatik edo AXE zehatzeen egituretan daukan garrantziagatik, egiturazko 

antolamenduan islatu behar da. 

 

2. Eremu publikoak 

○ E1. Kale eta errepide komunikazioen SO. Komunikazio mistoa, ibilgailuentzako edo 

oinezkoentzako eta hiri eta hiriaren arteko garraioa, Planaren arabera sistema orokorra 

bezala definituak. AXE bakoitzean antolakuntza egitura zonalde erabilera bakoitza zehazten 

da, udal bideak , foru aldundiko sareetatik bananduz, bere titulartasunaren arabera.  

○ E2. Oinezko komunikazioen SO. Oinezkoen edo txirrindularien komunikazio nagusiak diren 

eremuak, ibilgailu motordunen tolerantziarekin edo tolerantziarik gabe eta Planak sistema 
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orokor gisa definituak. Eremu bakoitzaren erabilera gehiago zehaztu daiteke AXE bakoitzaren 

antolamendu egituran, oinezko eta bizikleten eremuak ezberdinduz.  

○ E3. Trenbide komunikazioaren SO. Komunikazio eta hiriarteko garraioetara zuzendutako 

zonak, eta Planak sistema orokor gisa definituak. 

○ E4. Egiturazko beste komunikazioak. Egiturazko beste ekipamendu pribatua. Ekipamendu 

pribatuko zonaldeak dira, planak egiturazko izaera aurreikusten dio beste zonaldeekin duen 

interrelazio fisikoa edo funtzionalagatik edo AXE zehatzeen egituretan daukan 

garrantziagatik, egiturazko antolamenduan islatu behar da. 

E zonalde guztietan eraikuntza baztertzen da, elementu funtzionalak edo komunikazio 

erabilera osagarrien kasuetan izan ezik. Aplikagarria den araudi sektoriala baimenduak eta 

dagokion antolamendu xehatuko arauetan. Nortasun eskasa duten kaleak eta izaera 

egituratzailea ez dutenak ez dira sartzen. 

○ F1. SOeko espazio libreak. Planak sistema orokor bezala definitzen dituen zuhaitz ugariko eta 

urbanizazio urriko zonak dira, hiri izaerako aisialdiara eta aire zabaleko jarduetara zuzenduak 

edo hiriarteko aisialdirako, bertan inguruneko jarduerak daude nagusiki, eta printzipioz 

eraikuntza baztertuak geratzen da, antolamendu xehatuko arauetan finkatutako baldintzetan 

izan ezik. Egiturazko izaera ez daukaten zuzkidurak egon daitezke. Eremu bakoitzeko 

erabilera eta izaera espezifikoa AXEko antolakuntza egituran zehaztu daiteke. 

○ F2. Egiturazko beste espazio libreak. Aurreko ezaugarri antzekoak diren espazio publiko 

libreak dira, Planak bere egiturazko izaera azpimarratzen du beste zonaldeekin daukan 

interrelazio fisiko edo funtzionalagatik, edo bere garrantzia AXE zehatz bateko egituran, eta 

bere egiturazko antolanduan islatu behar dena.  

G1. SOpribatuko Gizarte ekipamenduko zonak. Izaera pribatuarekin eta ekipamendu 

komunitarioara zuzendutako zonaldeak dira, sistema orokorra definitua. AXE bakoitzaren 

egiturazko antolamenduan erabilera gehiago zehaztu daiteke, ekipamendu pribatuetan 

bezala eta nazioartekoa sartuz. 

○ G2. Egiturazko beste Gizarte ekipamendu publikoa. Ekipamendu pribatuko zonaldeak dira, 

planak egiturazko izaera aurreikusten dio beste zonaldeekin duen interrelazio fisikoa edo 

funtzionalagatik edo AXE zehatzeen egituretan daukan garrantziagatik, egiturazko 

antolamenduan islatu behar da. 

○ H1. Zerbitzuen azpiegituren zona publikoen SO. Zerbitzu publikoko azpiegituraren zonaldeak. 

Izaera publikoa daukate, AXEn kontrakoa ez bada esaten, edo  bere titulartasun pribatua eta 

planean lorpen mekanismoa ez bada azpimarratzen. AXE bakoitzean bere egiturazko 

antolamenduan zehazten da, desberdinduz: hornikuntza, saneamendua, ekoizpena eta 

energia elektrikoaren hornikuntza, hondakinen tratamendua eta beste azpiegiturak. 

Halaber, eraikuntza araubide bereizi baten araberakoak izango dira eta horien erregulazioak 

dagokien arau bereziari jarraituko dio. 

○ H2. Egiturazko zerbitzuen beste azpiegiturak. Azpiegiturazko zonalde hauetan planak 

egiturazko izaera bezalakoak azpimarratzen ditu.  

○ I. SO hidraulikoa. Ibaiak, errekak eta urtegiak mugatzen dituzten ibilguak. Sistema orokorreko 

izaera daukate.  1.3.2.3 artikuluan eta aplikagarriak diren araudian definitzen dira.  

 

3. Babes bereziko landaguneak. P1 planoan agertzen dira. Landa eremuen sailkapena egungo egoera 

ez ezik, lurzoruaren erabileraren bokazioa eta ingurumen-kalitate handiagoa lortzeko bilakaera 

desiragarria kontuan hartuta egiten da. Zentzu horretan, babesik handiena duten eremuak 
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delimitazio zabala jasotzen dute, barneko edo beste inguruko bizikidetzak saihestuz, erabilera eta 

jardueren tolerantzia handiagoa saihestuz, eta horrek, kasu bakoitzean, babestu nahi ditu. 

Babes berezien eremuek ingurumen-babesaren arloan lurralde antolamenduaren helburuak eta 

erabakiak edo sektoreko legeriak zehazten dituzte; Zentzu horretan, babesak udalerriz gaindiko 

izaera du. Ondorengoak dira:  

○ J10 Babes bereziko zonak: balio naturala. Multzo horretan sartzen dira hegaztien babes 

bereziko zonak (HBBZ), Europar Batasunaren intereseko lekuak (BIL), RAMSAR hezeguneak 

eta Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan aipatzen diren natur intereseko eremua. 

Eremu hauen aplikazio araudiak 1.6.1 kapituluan zehazten dira, Baliabide Naturalak 

Antolatzeko Planean BNAP ezartzen dena, Kontserbazio Bereziko Eremuetan (KBE), 

lehentasunezko batasun intereseko habitaten araudia (HIC-P) edota aplikagarria den 

gainontzeko araudi sektoriala, planak esaten duen bezala.  

○ J11 Babes bereziko zonak: balio historiko-kulturala. Ondare kulturalaren babesaren alorrean 

eskuduna den organoak kalifikatu eta inbentarioan sartutako zona arkeologikoak eta 

eraikuntzak, eraikinak eta elementuak eta mugatutako inguruneak.  

○ J12 Babes bereziko landa zonaldeko mendiko larreak(A). Babes inguruneetan abeltzaintzako 

etxola heltzeko helburuarekin, eta flora eta faunaren balio ekologiko bereziak harkaitzei 

esleituak. Zelai dentsoak eta kalitate handiagorekin, altuera handian kokatuta dauden babes 

bereziko inguruneak, abeltzaintzako aprobetxamendu intentsua, mendi eremuak sastrakako 

mendi larreekin edo ezarritako beste metodo edo larreak. Nekazaritza eta Abeltzaintzako 

LPSan mugatuak dauden mendi larreak kontuan izan dira.  

○ J13 Babes bereziko zonak: baso balioa. Lurralde Plan Sektorialak babestutako baso espazioak, 

onura publikoko mendiak eta J10 zonaldean ez dauden tokiko zuhaixkak, Planean P1 planoan 

mugatzen du.  

○ J14 Nekazaritza eta abeltzaintza nahiz landazabaleko balio estrategiko altuko babes bereziko 

landa eremua. Babes bereziaren barruan ez dauden laborantzako lurraldeak, lurralde planak 

babesten dutenak edo laborantza erabilera gaitasunagatik lurraldearen barruan, bereziki 

Nekazaritza eta Abeltzaintzako LPSean agertzen den Nekazaritza eta Abeltzaintza nahiz 

basozaintzako eremua bereziki.  

○ J15 Babes bereziko zonak: azaleko urak. Euskal Autonomia Erkidegoko (isurialde 

mediterraneoa) ibai eta erreka bazterren antolamendurako Lurraldeko Sektore Planak 

definitutako ibai eta erreka bazterretako lurzatiak jasotzen ditu, ur jabari publikoaren 

mugapen linearen (ibilgua) eta eraikuntzaren erretiroaren gutxieneko distantziaren artean, 

aipatutako Lurraldeko Plan Sektorialaren araudiaren F.1 idatz zatian ezarritako distantziekin 

bat eginez. 

 

4. Zaindutako landak zonak.  P1 planoan agertzen direnak. Aurreko zonen balioak ez dituzten arren, 

planteamenduak haiek hiri garapenetik babestea egoki deritzon zonak dira. 

○ J20 Landa Zona baimendutako natura interesa. J10 kategorian sartuta ez dauden eremuak 

eta dagokion udalerriaz gaindiko administrazioak ezagunak ez izatea, goi mailako balio 

naturalak daukate edo berdintsuak eta udalak mugatzen ditu etorkizunean udalerriz gaindiko 

aitorpena lortzeko.  

○ J21 Interes historiko-kulturalagatik gordetako landa zonaldea.Eremu arkeologiko, 

asentamendu historikoak eta ohikoak, eraikuntzak, eraikinak edo elementuak eta bere 
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alboko ingurunea, J11 kategorian egon barik, Planak maila horretakoak antzekoak diren 

balioak gordetzean biltzen ditu, ohiko landa asentamenduen sisteman, katalogatutako 

ondasunak batzeagatik edo bere integrazioagatik dagokion paisaian.  

○ J22 Mendi larreko interesezko babestutako landa eremua (B). Mendi larreak, salbuespen 

bezala ez dira J12 eremuan sartu, babestutako inguruneetan egoteagatik eta ez bereziki 

babestutako eremuetan, kota baxuetan egoteagatik eta kalitate baxuko lurzoruetan 

egoteagatik.  

○ J23 Landa zonan baimendutako erabilerak. Zaindutako zona: baso interesa. J.13 zonetan ez 

dauden basogune guztiak dira, bai eta, oro har, ehuneko 20tik gorako malda dutenak eta 

udal plangintzan zaindu beharrekotzat jotzen direnak ere.  

○ J24 Landa zonaldean baimendutako nekazaritza eta abeltzaintza interesa landa paisaia 

bezala. Nekazaritzarako ahalmen handia dutelako (nahiz eta lurraldeko plan partzialek 

babesten dituztenek baino ahalmen txikiagoa izan) Udalak babestu behar dituen zonak dira.  

○ J25. Landa zonan baimendutako erabilerak. Babes bereziko zona: ingurumenaren 

hobekuntza. Gizakien jarduerengatik ingurunean aldaketa handiak eta zaharkitze prozesuak 

izan dituzten lurraldeak,. Eremu horietan, neurri handi batean, harrobietako harresien eta 

haitzuloko landaretza erabat ezabatu diren eremuekin bat etorriz, biak higigarri prozesuen 

menpean eta zaharkitze prozesu handien menpean, bilakaera maila altuagoetara onuragarria 

kontsideratzen da, ingurumen zaharberritzea aurreikusten delako, ekosistemen birsorkuntza  

zonaldeko ingurunearen bidez, balio naturaleko jarduerak kontserbatzera zuzenduak, etb.  

 

5. Landa eraikuntzeko zonaldeak. 

○ J30 Landa nukleoak LUE. Planean agertzen diren landa asentamenduak dira, aurreko 

plangintzatik klasifikatu dira edo Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 

29.artikuluan agertzen direnak. AFAren inbentarioan agertzen dira. 

○ J31LUEan existitzen diren beste asentamenduak. LUEan kokatutako asentamendu 

antropikoak dira, ekipamendu publikoko sistema orokorren menpe (G zona), ekoizpen 

erabilerak dituzten ez pribatuak (D zona), tertziarioak edo izaera intentsiboko ekipamenduak 

edo aisialdirako beste erabilerak, Plan Orokorrean interes publikoko arrazoiak sortzen 

dituztenak. Asentamenduak zeinek bere mantentzea nahi den desagerpena baino, eta bere 

tamainagatik, garrantzia eta eraginagatik muga  eta erregulazio bat behar dutenak. Araudien 

1.6.1. kapituluan zein antolamendu planoetan agertzen dira.  

1.3.2.5.Artikulua. C E1 errepideko zonaldeen baldintza espezifikoak. 

E1 zonaldeetan, foru errepideeidagokienak, ondorengo baldintzak ezartzen dira. 

1. Hiri barruko bidegunea. Errepideen Erregelamendu Orokorreko122. artikuluko definizioarekin bat 

datozen ezaugarriak dituzten bideguneak dira: "Hirigintza-plangintzako tresnak hiritartzat 

kalifikatutako lurzoruan igarotzen diren errepide-zatiak". 

2.Zeharbidea: Bidegunearen zatiren batean luzeraren bi herenean eraikin finkatuak badaude eta 

gutxienez alde batean kale-sare bat badu, zati horri zeharbide esaten zaio; hori, lehen aipaturiko 

artikuluaren arabera eta AEPI honela agertzen da.  

3. Jabari publikoko zonak: Ekainaren 25eko 20/1990 Foru Arauan, Arabako Lurralde Historikoko 

errepideei buruzkoan, dago zehaztua, hain zuzen ere 38. artikuluan. Jabari publikokoak dira 
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errepideek eta haien elementu funtzionalek okupatzen dituzten lurrak eta bidearen alde bietan utzi 

beharreko lur-zerrenda. Lur-zerrenda horiek zortzi metro zabalekoak izango dira autobideetan, 

autobietan eta bide lasterretan, eta hiru metro zabalekoak, berriz, bestelako errepideetan, eta 

berdindutako eremuaren kanpoko ertzetatik neurtuko dira, horizontalean eta errepidearen ardatzari 

perpendikularrean jarraituz, lur-berdinketako kanpoko ertzetik. 

4. Zortasun-eremuak: Errepideen Foru Arauko 39. artikuluan dago zehaztuta. Lurzoru 

urbanizaezinean, errepideen zortasun-eremua hau izango da: errepideen bi aldeetan lur-zerrenda 

bana, barrualdean jabari publikoko zonak eta kanpoaldean bi lerrok, lur-berdinketako kanpoko 

ertzen paraleloan, mugatuak; lerro horiek autobide eta bide lasterretan hogeita bost metrora egongo 

dira eta gainerako errepideetan zortzi metrora, aipaturiko ertzetatik neurtuta. Zortasun-eremu 

horietan ezingo dira obrak egin eta bide-segurtasunarekin bateragarriak diren erabilerak bakarrik 

baimenduko dira; erabilera horiek, betiere, Foru Aldundiko organo eskudunak baimendu behar ditu, 

gainerako eskumen konkurrenteei kalterik egin gabe. Zehatzago ezin izango dira hesi berriak burutu.  

Hiri barruko bideguneetan, zortasun-eremuak Arabako Errepideen Plan Integraleko (AEPI) 

zehaztapenak bete behar ditu. 

Hirigintza aldetik ezinbestekoa bada zortasun-eremu osoa edo haren parte bat publikoa izatea, 

lagatzeko betekizuna planoetan adieraziko daeta dagokion hirigintza fitxetan. 

5. Eraikuntzaren muga-lerroa: Errepideen Foru Arauko 42. artikuluan dago zehaztuta. Lurzoru 

urbanizaezinean eta lurzoru urbanizagarrian, eraikuntzaren muga-lerroa autobide eta bide 

lasterretan berrogeita hamar metrora dago, saihesbide eta ingurabideetan ehun metrora eta 

gainerako errepideetan hogeita bost metrora; hori, gertuen dagoen galtzadako kanpoko ertzetik 

horizontalki neurtuta. Galtzadaren kanpoko ertza zirkulazioaren noranzkoan errepidearen kanpoko 

erreiaren eskuinaldean dagoen ertza da. 

Hiri-lurzoruan, eraikuntzaren muga-lerroa aurreko planoan adierazten da: 

a)  Hiri bilbeak eta 

b) Katalogatutako eta bizitza daukaten hainbat eraikuntza zehatzak, bidearen 

funtzionamenduen eragina ez daukatenak, errepidearen baldintzatzaile zehatzen arabera. 

Debekatuta dago errepidearen eta eraikuntzaren muga-lerroaren artean eraikinak jartzeko obrak 

egitea, salbu dauden eraikinak zaintzeko ezinbestekoak direnak. Dauden eraikinak ez datoz bat B 

mailako plangintzarekin (DPB), salbu planoetan eragin-maila handiago bat ezartzen bada.  

6. Esparruren batean sartu edo atxikitako zatiak izan ezik, gainerakoak desjabetzea medio eskuratuko 

dira. 

1.3.2.6. Artikulua. Trenbide komunikazioen E3 zonaldeko baldintza espezifikoak.  

E3 zonaldeetan, trenbide-komunikazioen sareari dagokionez, honako baldintza hauek aplikatu behar 

dira: 

1. Jabari publikoko eremua: Irailaren 29ko 38/2015 Legearen 13.artikuluan definitutako; Honako 

hauek osatzen dute jabari publikoko eremua: Interes Orokorreko Trenbide Sarea osatzen duten tren-

lineek eta plataformaren alde bakoitzean utzi behar den zortzi metroko lursail-zerrenda batek; hura 

horizontalean neurtuko da, ardatzarekiko modu perpendikularrean, lautadaren kanpoko ertzetik 
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Hirigintza-plangintzan hiri-lur edo lur urbanizagarri gisa sailkatzen den lurzoruan, eta hark hirigintza-

legeria aplikagarriak eskatzen duen plangintzarik zehatzena betetzen badu, haren exekuzioa 

abiarazteko, bost metrokoak izango dira aurreko zenbakian zehaztutako tren-azpiegituraren 

babeserako distantziak jabari publikoko eremurako, betiere lautadaren kanpoko ertzetatik kontatzen 

hasita. 

Jabari publikoko zonaldean, beti trenbide azpiegituren admisnitrazio baimenarekin bakarrik egin 

ahalko dira, trenbide zerbitzuetarako beharrezkoak direnean edo interes orkorreko zerbitzua 

emateko ezinbesteko direnean.  

Salbuespen gisa, eta behar bezala justifikatutako arrazoiak direla-eta, baimendu ahal izango da 

interes pribatuko lan edo instalazioek jabari publikoko eremua gurutzatzea hala airez nola lur azpitik. 

2. Babes zonaldea: Irailaren 29ko 38/2015 Legearen 14. Artikuluan definitutakoa; Tren-lineen babes-

gunea horien alde bakoitzean dagoen lursail-zerrenda bat izango da; hura aurreko artikuluan 

zehaztutako jabari publikoko guneak mugatuko du barnealdean, eta lautadaren kanpoaldeko 

ertzetatik 70 metrotara kokatutako bi lerro paralelok kanpoaldean. Hirigintza-plangintzan hiri-lur edo 

lur urbanizagarri gisa sailkatzen den lurzoruan, eta hark hirigintza-legeria aplikagarriak eskatzen duen 

plangintzarik zehatzena betetzen badu, haren exekuzioa abiarazteko, zortzi metrokoak babes-

gunerako, betiere lautadaren kanpoko ertzetatik kontatzen hasita. 

Babes-gunean trenbideko zirkulazioaren segurtasunarekin bateragarriak diren obrak eta erabilerak 

bakarrik egin ahal izango dira, betiere tren-azpiegituren administratzailearen baimena jaso ostean.  

Babes-gunean nekazaritza-lanak egin ahal izango dira, eta, horretarako, ez da aldez aurretiko 

baimenik beharko, beti ere ureztatze-uren ebakuazio egokia bermatzen bada eta 

lautadarikalterikeragitenez bazaio; dena den, guztiz debekatuta egongo da uztondoak erretzea. 

Lehendik zeuden eraikinetan eta instalazioetan konpontze- eta hobetze-lanak bakarrik egin ahal 

izango dira, horiek eraikinaren bolumena handitzen ez badute; gainera, horiek eragindako balio-

handitzeak ez dira desjabetze-ondorioetarako kontuan hartuko. Edonola ere, tren-azpiegituren 

administratzaileak baimena eman beharko du lan horietarako, alde batera utzi gabe aplikatzekoa den 

araudiaren arabera beharrezkoak izan daitezkeen gainerako  baimenak. 

Tren-azpiegituraren kontserbazioa eta mantenimendua bermatzen diren heinean, hirigintza-

plangintzak beste erabilera batzuk kalifikatu ahal izango ditu gainjarritako gainazaletan −sestran eta 

zorupean edo hegalean−. 

3. Eraikuntzaren muga: Trenbide sektorearen Irailak 29ko 38/2015 Legearen 15.artikuluan definitzen 

da; plataformatik gertuen dagoen kanpoko ertzetik 50 metrotara kokatzen da eraikinaren muga 

lerroa, ertz honetatik hasita eta horizontalki neurtuak.  

 

Hiri zonaldeak zeharkatzen dituzten trenbide lerroak, eraikuntzaren muga-lerroa plataformatik 

gertuen dagoen ertzetik 20 metotara dago.  

Eraikitze muga horren eta tren-linearen artean guztiz debekatuta egongo da edonolako eraikuntza-, 

berreraikuntza- edo handitze-lanak egitea, lege hau indarrean sartzen den momentuan dauden 

eraikinak babesteko eta mantentzeko behar-beharrezkoak direnak salbu. Era berean, debekatuta 

egongo da eraikitzeko muga-lerroak eragina duen gainazalaren barruan goi-tentsioko línea elektriko 

berriak ezartzea. 
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1.3.2.7. Artikulua. Kalifikazio orokorreko zehaztapenen arau lotespena eta tolerantziak 

Kasu hauetan zonen mugak eta, ondorioz, lurzoruaren sailkapena eta AXEak aldatuz gero, ez da Plan 

Orokorra aldatuko:  

1. Zona pribatuetako mugak aldameneko sistema orokorren jabaria eskuratzeko espedienteetara 

egokitzea. Egokitzapen hori nagusituko da plan honetako edozein definizio grafikoren gainetik. 

2. Zonen mugak ur jabari publikoaren mugapenetara egokitzen direnean urtarrilaren 11ko 

9/2008 Errege Dekretuko 240., 241. eta 242. artikuluekin bat etorriz (horren bitartez Ur Jabari 

Publikoaren Araudia onartu da). 

3. Hiri lurzoru eta lurzoru urbanizagarriko mugak garapen plangintzaren bitartez ondoko hauetara 

egokitzen direnean: lurraldearen muga naturaletara, kalifikatutako ondasun higiezinetara eta 

zuhaiztietara; aldez aurretik existitzen diren lursail osoetara edo eremuko bideen diseinuaren 

gaineko hausnarketa xehatura; muga horiek helburua akats materialak zein oinarri kartografikoaren 

akatsakzuzentzekoaldatzen direnean; besterik gabe, eskala jauzia dela eta edo topografia zehatzago 

baten ondorioz, hiri antolamendurako plan orokor honetako definizio grafikoa baino hobea lortzen 

denean. Nolanahi ere, halako aldaketak egiteko honako baldintza hauek bete beharko dira: 

a) Eragindako zona bakoitzean ezin aldatu izango da hasierako azaleraren ehuneko 10 baino 

gehiago. Aldaketak AXE batean edo gehiagotan eragina badu, muga ehuneko 5era jaitsiko 

da. 

b) Gehikuntza lurzoru urbanizaezinarekin egiten bada, lur horiek ezin dira izan babes bereziko 

landa zona batekoak, mugapenean akatsa gertatu dela zalantzarik gabe frogatu ezean. 

c) Aldaketak inolaz ere ezin ditu baldintzatu aldameneko esparruen antolamendua eta hiri 

diseinua, ez eta kalterik egin ere alboko lursailei. 

d) Hirigintza eraikigarritasuna, lurzoruaren okupazioa eta etxebizitza dentsitatea gaineratzen 

den azaleraren proportzioan hazi edo gutxituko dira. Nolanahi ere, urbanizazioaren bidez 

finkatu gabe dagoen hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian ezingo dira aldatu 

parametroak, baldin eta, egikaritze unitatearen gauzatze maila dela bide, ez bada 

eguneratu batez besteko eraikigarritasun haztatua. 

e) Aldaketaren ondorioz irabazizko eremu bateko lur batzukbaztertzen direnean eta 

eraikigarritasun txikiagoa duen eremu haztatu batera pasatzen direnean, beharrezkoa 

izango da haien jabeek notario aurreko dokumentuan espresuki onartzea. 

f) Lehendik dauden lurzatietara egokitu ahalko da soilik zalantzarik gabe frogatzen bada plan 

orokorreko antolamenduaren bidez zonaren lerroak lurzatiaren lerroarekin bat egin nahi 

izan denean. 

4. Landa zonei dagokienez, proposatutako zonakatzearen aldaketa automatiko bat eragiten dela 

kontsideratuko da, eta ez da beharrezkoa izango plangintza orokorreko aldaketa izapidetzea, organo 

eskudunek, horretarako ezarri diren izapideei jarraikiz, babes bereziko zona edo espazioak edo 

horiek definitzeko irizpideak aldatzen dituztenean, betiere hain zehazki eginak izanik ez badute behar 

tresna honek erabiltzen duen kartografiaren egokitzapenaren bidez interpretatzea. 
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1.3.3. KAPITULUA. KALIFIKAZIO XEHATUA 

1.3.3.1. Artikulua. Kalifikazio xehatua eta azpizonak. Edukia 

1. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian kokatutako zonen kalifikazio orokorra hirigintza 

antolamenduak garatu beharko du, kalifikazio xehatuaren bitartez. 

2. Kalifikazio xehatuak hiri lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko zona pribatuak banatzen ditu, 

hurrengo artikuluan ezarritakoari jarraikiz. 

3. Plangintzako definizioaren arabera, azpizona hirigintza antolamenduko eskalan existitzen den 

etenik gabeko esparrurik oinarrizkoena da. Erabilera xehatu berberak eta eraikuntza parametro 

berberak dauzkaten lursail edo lurzati homogeneoen multzoabiltzen du. 

4. Plan honek xehetasunez antolatutako hiri lurzoruan, azpizonen banaketa P-4 "Zonakatze xehatua" 

planoan azaltzen da. 

5. Kalifikazio xehatuak hiri lurzorua eta lurzoru urbanizagarria bi azpizona multzotan banatzen ditu:: 

a) Azpi-zona publikoak. 

b) Azpi-zona pribatuak; haietan erabilera pribatuak ezartzen dira eta, ondorioz, hirigintza 

eraikigarritasuna ere bai. 

6. Kalifikazio xehatuak derrigorrez ezartzen ditu ondorengo zehaztapenak azpizona bakoitzerako: 
 

a) Azpi-zonaren izaera: zona pribatua edo irabazizko erabilera pribatuak dituena, edo zona 

publikoa. 

b) Azpizonako edota bertako eraikinetako berezko erabilera edo lehenetsitako erabilera zein 

den, eta baimendutako erabilerak ere bai. 

c ) Erabilera baimenduen eraikigarritasun fisikoak. 

d) Lurralde plangintzako zehaztapenak beteko direla bermatzeko, azpizonetan, lurzatietan 

edo bizitegitarako eraikinetan gehienez eraiki daitezkeen etxebizitzen kopurua, hirigintzak 

finkatutako hiri lurzoruanlibrea edo jarrera orientagarria izan ditzake. 

e) Komunikabideetako toki sistemaren trazadura eta ezaugarriak, eta, hala badagokio, 

komunikabideetako sistema orokorrarekiko loturarenak, eta ibilgailuentzako eta 

oinezkoentzako bideen sare publiko osoko lerrokadurak, sestrak eta babes guneak, baita, 

hala behar denean, aparkaleku publikoetakoak ere. 

f) Hiri zerbitzuetako tokiko sistemaren oinarrizko elementuen ezaugarriak eta trazadura, 

eskema moduan, honako hauek barne direla: ur hornidura, euri eta hondakin uren 

hustuketa, energia elektrikoaren hornidura, herriko argiak eta, kasuan kasu, plangintzak 

aurrez ikusitako beste zerbitzuak. 

g) Eraikuntza ordenantzak, grafikoak eta idatziak, azpizona pribatuei buruzkoak eta, hala 

badagokio, azpizona publikoei buruzkoak, ondorengo puntuak dauzkatenak: 

1. Eraikuntza motak, oin berriko eraikinak egiteko baimendutakoak. 

2. Planaren ondoriozko lurzatikatzea, gutxieneko lurzatia aipatuta, eta hura gerora 

aldatzeko irizpideak. 
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3. Altuera, solairu kopurua, eta oin berriko eraikinen edo lehendik daudenak ordeztu 

nahiz handitzeko eraikinen forma eta kokapena definitzen dituzten beste parametro 

batzuk. 

4. Zaindu beharreko eraikuntzak eta gainerako hiri elementuak seinalatzea eta 

horietako bakoitzean baimendutako eraikuntzako esku-hartzeakaipatzea.  

5. Antolamenduz kanpoko eraikinen eta eraikuntzen identifikazioa 

6. Nahi izanez gero, eraikinetako solairuei lurzoruaren erabilerak modu xehatuan 

esleitzea, edo, hala badagokio, baimendutako erabilerak eta azpizona bakoitzerako 

ezarritako erabileren bateragarritasun irizpideak adieraztea. 

1.3.3.2. Artikulua.Kalifikazio xehatuaren sistematizazioa 

NORPLANek kalifikazio xehatuak ondorengo azpizona oinarrizko moten arabera egituratzen ditu: 

a) Bizitegietarako azpizonak. 

b) Industriarako azpizonak. 

c) Hirugarren sektoreko erabileren azpizonak. 

d) Gizarte ekipamendu pribatuko azpizonak. 

e) Komunikazioetarako azpizona publikoak. 

f) Espazio libreen azpizona publikoak. 

g) Gizarte ekipamenduko azpizona publikoak. 

h) Zerbitzu azpiegituren azpizona publikoak. 

i) Ur jabari publikoko azpizonak.  

2. Oinarrizko azpizona mota hauek ondoko zerrendako aldagai edo taldeen arabera garatzen dira: 

a. Bizitegietarako azpizonak. 

a1 Hirigune zaharrak.  

a2 Landa herrigune zaharrak. 

a3 Zabalgunea. 

a4 Eraikuntza irekia. 

a5 Gutxi eraikitako zonak. 

a51 Garatutako gutxi eraikiak. 

a52 Familia bakarreko etxea atxikia. 

a6 Isolatutako etxebizitza. 

a61 Familia bakarreko etxeak 

a62 Bi familiako etxeak. 

b. Industriarako azpizonak. 

b1 Komunak. 

b11 Intentsitate handiko industria. 
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b12 Industria isolatua. 

b2 Industria berezia. 

b3 Parke teknologikoak. 

c. Erabilera tertziarioko azpi-zonak:  

c1 Generikoa edo orokorra 

c2 Komertzialak. 

c21 Ohiko merkataritza. 

c22 Azalera handiko merkataritza 

c3 Ostalaritza. 

c4 Bulegoak. 

c5 Enpresa parkeak. 

d. Gizarte ekipamendu pribatuko azpizonak. 

d1 Generikoa. 

d2 Hezkuntza. 

d3 Kultura. 

d4 Aisialdia. 

d5 Kirolekoa. 

d6 Osasuna. 

d7 Zerbitzu sozialak. 

d8 Zerbitzu publikoak. 

d9 Erlijiosoa. 

e. Komunikazioetarako azpizona publikoak. 

e1 Bideak. 

e11 Errepideak. 

e12 Kaleak. 

e13 Aparkalekuak. 

e2 Oinezko edota bizikletentzakoak. 

e21 Oinezkoentzako pasalekuak eta kaleak. 

e22 Ibilgailu eta oinezkoen elkarren arteko kaleak 

e3 Trenbideak. 

f. Espazio libreen azpizona publikoak. 

f1 Hiritarrak 

f11 Parkeak eta lorategiak. 
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f12 Haurrentzako jolas eta olgeta eremuak. 

f13 Oinezkoentzako guneak eta plazak. 

f14 Ezpondak eta ertz espazioak. 

g. Gizarte ekipamenduko azpizona publikoak. 

g1 Generikoa. 

g2 Hezkuntza. 

g3 Kulturala. 

g4 Aisialdia. 

g5 Kirola. 

g6 Osasuna 

g7 Zerbitzu sozialak. 

g8 Zerbitzu publikoak. 

g9 Erlijiosoa. 

g10 Erakundeak . 

g11Beste batzuk. 

h. Zerbitzu azpiegituren azpizona publikoak. 

h1 Ur-hornidura. 

h2 Ur-saneamendua. 

h3 Argindar ekoizpena eta hornidura. 

h4 Beste azpiegiturak (Hondakinak, gas, petroleoa, komunikabideak, etab) 

i. Jabari publikoko azpizonak. 

3. Azpizona publikoek eta horniduren azpizona pribatuek (d, eta, hala badagokio, h) tokiko sistemen 

hornidura sarea barne hartzen du. 

1.3.3.3. Artikulua. Udalerriko azpizonen zerrenda 

1.  Plan orokor honetan, aurreko artikuluan aipatutako azpizonen artean, soilik daude honako talde 

hauen barruan sartzen  

direnak: a1, a2, a4, a51, a52, a61, a62, b11, b12, b2, c1, c3, d7, d9, e11, e12, e13, e21, e22, e3, f11, 

f12, f13, f14, g1, g2, g3, g5, g6, g8, g10, g11, h1, h2, h3, h4 eta i. 

1.3.3.4. Artikulua. Kalifikazio xehatuko zehaztapenetan onartzen diren tolerantziak 

1. Ez da izango plangintzaren aldaketa tokiko bide zuzkidura publikoaren, tokiko oinezkoentzako 

bideen hornidura publikoaren eta azpizona pribatuen arteko trukea, irizpide hauen arabera egiten 

denean: 

a) Zehaztapenak aldatzea, ibilgailuentzako kaleak oinezkoentzako kale bilakatzeko, 

oinezkoentzako tokiko zuzkidura publikorako diren espazioak ibilgailuei ere zabaltzeko, edo 
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zirkulazio mota bietarako araubide mistoak eta kontrolak ezartzeko. Erabileren aldaketa 

hori Udaleko gobernuko organo egokiak erabakiko du. 

b) Bideen toki sistemaren eta oinezkoentzako toki sistemaren arteko mugak doitzea eta 

sistema horietako lurren barne diseinua eta erabilera zehaztea. 

2. Orobat, ez da plangintzaren aldaketa izango azpizonak lehendik dauden lurzatietara egokitzea, 

zona beraren barruan, inguruabar hauek gertatzen direnean: 

a) Zalantzarik gabe frogatzea, plan orokorreko antolamenduaren bidez, zonaren lerroak 

lurzatiaren lerroarekin bat egitea lortu nahi izan dela. 

b) Ez gutxitzea hirigintza legediak eskatutako estandarrak betetzeko beharrezkoa den 

hornidura publikoen azalera.  

Nolanahi ere, aukera hori aplikatzeko udal zerbitzuen txosten tekniko eta juridikoa beharko da, eta 

udal organo eskudunaren onarpena. 

LAUGARREN TITULUA. – PLANGINTZA GARATZEKO ETA EGIKARITZEKO ARAUBIDE JURIDIKOA 

1.4.1. KAPITULUA. LURZORUAREN SAILKAPENA 

1.4.1.1. Artikulua. Lurraldearen zatiketa hirigintzako sailkapenaren arabera. 

1. Lurzoruari buruzko legerian ezarritako ondorioetarako eta ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, 

Euskal Herriko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 11., 13. eta 14. artikuluetan jasotako 

irizpideekin bat etorriz, udalerriko lurrak mota hauetan sailkatzen dira: hiri lurzorua, lurzoru 

urbanizagarria (gauzatzen ari dena, sektorizatua eta sektorizatu gabea) eta lurzoru urbanizaezina. 

2. Lurzoru mota bakoitzaren mugak P-2 planoan ("Lurzoruaren sailkapena eta antolamendu 

esparruak") zehaztu dira. 

3.  Era berean, hiri lurzorua maila hauetan banatzen da: "finkatutako hiri lurzorua" eta "finkatu 

gabeko hiri lurzorua"; modu berean, azken hori bi multzotan sailkatzen da: "haztatutako 

eraikigarritasunaren hazkuntza dela eta finkatu gabeko hiri lurzorua" eta "hirigintza dela eta finkatu 

gabeko hiri lurzorua". Bi mailak aipatutako planoan marraztuta daude. Dena den, "finkatutako hiri 

lurzoruak" eta "haztatutako eraikigarritasunaren hazkuntza dela eta finkatu gabeko hiri lurzoruak" 

irudikapen berbera daukate; orube edo lurzati baten behin betiko kategorizazioa eraikuntza 

lanentzako baimenaren eskaera egin aurretik egingo da. 

4. Lurzoru urbanizagarrian mota hauek daude: 

a) "Gauzatzen ari den lurzoru urbanizagarria" da Arau Subsidiarioek lurzoru urbanizagarri gisa 

sailkatu dutena, garapen plangintza eginda duena eta plan hau idazten hastean gauzatzen hasi dena 

baina oraindik ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Herriko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, 11. artikuluan eskatzen den urbanizazio maila ez duena. 

b) "Lurzoru urbanizagarri sektorizatua" da egiturazko antolamenduaren berezko zehaztapen guztiak 

dituena eta plan orokor honek ezarritako epeetan gauzatu behar dena. Plan orokorraren bidez edo 

garapen plangintzaren bidez antola daiteke modu xehatuan. 

c) "Sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarria": lurzoru erreserba baino ez da, egiturazko 

antolamenduaren zehaztapenik ez daukana eta, ondorioz, garatzeko sektorizazio plana beharrezkoa 
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duena. 

1.4.2. KAPITULUA.  ERAIKIGARRITASUN HAZTATUA EGOKITZEA 

1.4.2.1. Artikulua. Hirigintza Eraikigarritasuna antolamendu eremutik 

AXE  berdin batean  mugatzen den egikaritze unitateko hirigintza eraikigarritasunak, antolakuntza 

eremuaren, eremu edo sektorearen batez besteko hirigintza eraikigarritasunarekin ez da 

desberdintzen %5an baino gehiago, 144.2 artikuluaren Euskal Herriko Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko 2/2006 Legearen arabera. 

Irabazi eta zamen banaketa zuzena denean  EUren batean eraikigarritasun handiagoa eskatzen du, 

zamak gehiegizkoak izateagatik, hau justifikatzeko  dagokion AXEaren araudietan egingo da. 

1.4.2.2. Artikulua. Eraikigarritasun haztatua eta batez besteko eraikigarritasuna 

1. Lurralde eremu bateko eraikigarritasun haztatuz. Lurralde eremu baten eraikigarritasun 

haztatuaren kontzeptua 2/2006 Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 35.4. artikuluan 

zehazten da; hiri lurzoruari eta lurzoru urbanizagarriari eragiten die soilik, bai eta lortzeko gauzatze 

eremuei atxiki zaizkien lurzoru urbanizaezineko sistema orokorrei ere. 

2. Lurralde esparru baten batez besteko eraikigarritasuna. Lurralde eremu bateko batez besteko 

eraikigarritasuna zer den ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 

35.5 artikuluan zehaztu da. 

1.4.2.3 Artikulua. Eraikigarritasun haztatua eta erabilerak haztatzeko koefizienteak 

1. Artikulu honek HAPOko esparru guztietako antolamendu xehatuko esparruetan eta egikaritze-

unitateetan batez besteko eraikigarritasuna kalkulatzeko aplikatu behar diren erabilerak haztatzeko 

irizpideak arautzen ditu; hori, antolamendu xehatuak beste baldintzabatzukezartzen ez baditu, 

ondorengoak dira.  

a). Azpizona bakoitzeko eraikigarritasuna egituren antolamendurako zehaztapenek  HAPOan ezarriko 

dute. 

b). Erabilera bakarra dagoen esparruetan, batez besteko eraikigarritasuna erabilera horrena izango 

da eta, beraz, ez da haztapen-koefizienterik ezarri beharko. 

c). Erabilera bat baino gehiago dagoen esparruetan, batez besteko eraikigarritasuna kalkulatzeko 

irabazizko erabilera pribatuak haztatuko dira, haztapen-koefiziente hauen arabera: 

- a zona: bizitegia eta sestra gainean bateragarria edozein a azpizonan: 1,00 

- Bizitegi babestua tasatua edozein zonaldean sestra gainetik: 1,316 

- Bizitegi librea familia anitzeko etxebizitza eta bateragarriak edozein zonaldean sestra  

gainetik: 1,496 

- Isolatutako eraikuntzan bizitegi librea, edozein zonaldean sestra gainetik: 1,645 

- Sestra azpiko erabilera osagarriak edozein zonaldean: 0,15 

 - b zona: industria eta sestra azpian bateragarria edozein b azpizonan: 0,479 
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 - c zona: hirugarren sektorea sestra gainean edozein c azpizonan: 0,205 

d). Egokitutako koefizienteak garapen-esparru zehatz bateko errealitate ekonomiko eta 

espezifikoarekin bat ez datozela justifikatzen bada, errealitate horren arabera egokitu, zehaztu 

eta/edo eguneratuko da egikaritzeko egin beharreko agirietan.  

1.4.3. KAPITULUA. PLANGINTZAREN GARAPENA 

1.4.3.1. Artikulua. Plangintzagaratzeko araubidearen definizioa 

1. Aplikatu daitekeen araubidearen formulazioa. 

Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian mugatutako AXEetanplangintza garatzeko aplikatu 

beharreko araubideari dagozkion zehaztapenak AXE bakoitzaren arau bereziko atal honetan daude 

zehaztuta: "III.4. Programazio eta egikaritze araubidea. Garapen plangintza egiteko eta onartzeko 

epeak"; atal hori "B. 2. liburua. Antolamendu xehatuko esparruetarako arau bereziak" agirian dago 

jasoa. 

2. Plan orokor honek xehetasunez antolatutako hiri lurzoruan edo lurzoru urbanizagarrian plangintza 

garatzeko araubidea: 

Plan orokor honetan zehatz-mehatz antolatutako AXEak planak zuzenean egikaritzeko esparrutzat 

hartuko dira. Halakotzat hartuta ere, horientzat denentzat edo batzuentzat formulazio hau egin 

ahalko da: 

a) Xehetasun azterlanak eta urbanizazio obra osagarrien proiektuak, finkatutako hiru 

lurzoruko jarduketa bakarren kasuan. 

b) Xehetasun azterlanak, urbanizazio jarduketen programak, lurzatikatzeko proiektuak 

edo, bidezkoa bada, lurren jabetza kentzako proiektuak eta urbanizazio proiektuak, 

finkatu gabeko hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian. 

c) Lurren jabetza kentzeko espedienteak eta hornidura publikoen obra proiektuak, 

gauzatze esparruetan ez dauden sistema orokorren eta tokikoen elementuen 

kasuan. 

Aurrekoa gorabehera, Udalak egoki irizten badio, hiri lurzoruan plan bereziak egin ahalko ditu, 

antolamendu xehatuko esparruen mugei lotu gabe, lehendik dagoen antolamendu xehatua 

hobetzeko asmoz baina egiturazkoa aldatu gabe. Hala ere, aldaketaren helburua zuzkidura publikoak 

gehitzea bada ez hirigintza eraikigarritasuna ez eraikigarritasun haztatua gehitu gabe, ez da egongo 

zertan aldatu plan orokor hau, nahiz eta egiturazko antolamenduko beste zehaztapen batzuk aldatu. 

3. Plan orokor honek xehetasunez antolatutako hiri lurzoruan edo lurzoru urbanizagarri 

sektorizatuan plangintzagaratzeko araubidea: 

Plan orokor honek xehetasunez antolatzen ez dituen antolamendu xehatuko esparruetan, aurreko 

puntuan ezarritako antolamendu aurreikuspenak gauzatu aurretik, garapen plan egokia, plan 

partziala edo plan berezia egin beharko da, kalifikazio xehatua zehazteko. 

4. Sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarrian plangintzagaratzeko aplikatuko den araubidea: 

Lurzoru urbanizagarria garatzeko, aldez aurretik bete beharreko baldintza izango da sektorizazio plan 

bat izapidetzea, lurzoru urbanizagarri sektorizatuak berezko dituen zehaztapenak emateko. Une 
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horretatik aurrera, artikulu honetako 2. edo 3. puntuan ezarritako araubidea aplikatuko da, 

antolamendu xehatua araubide horretan sartu ahala. 

5. Plangintza lurzoru urbanizaezinean garatzeko araubidea: 

a) Lurzoru urbanizaezinean honela jokatuko da: 

a.1) Egiturazko antolamendu esparru bakoitzak bere plan berezia eduki behar du, kasu 

hauetan izan ezik: arloko legeriarekin bat etorriz gauzatzen denean edo hiri 

antolamendurako plan orokor honetan plan berezirik egin beharra eragozten duten 

zehaztapenak ezartzen direnean. 

a.2) Halaber, beharrezkoa izango da plan berezi bat idaztea ekainaren 30eko 2/2006 

Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 28.5.a) artikuluan aipatzen diren 

jardueretarako baimenak emateko, baldin eta 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, 

lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 

3ko 105/2008 Dekretuaren 4.3 artikuluan aurreikusitako inguruabarrak gertatzen 

badira. 

a.3)  Udalbatzak egoki deritzonean, ingurune fisikoa babesteko plan bereziak egitea 

eskatu ahalko da. 

b) Lehen esandakoa alde batera utzita, zuzenean gauzatuko dira plan honetan baimendutako eta 

aipatutako plangintza bereziaren formulazioko aurreikuspenen eragina jasotzen ez duten eta 

baldintzatzen ez dituzten esku-hartzeak eta jarduketak, baita horren esparruan sartutako lurretan 

eragina dutenean ere.  

1.4.3.2. Artikulua. Plan Bereziak 

1. Baldintzak eta antolamendu irizpideak. Plan orokor honen arabera egiten diren Plan Bereziak 

edozein kasuan bere AXEra esleitutako hirigintza erregimena errespetatu behar dute. 69-72 bitarteko 

artikuluen edukia sartuko da, informazio guztia Euskal Herriko Lurzorua eta Hirigintzari buruzko 

ekainak 30ko 2/2006 Legetik eskuratua. 

Gainera, planak alboko lurraldeekiko eremu antolamenduaren koordinazio egokia ziurtatu behar du. 

Behar den modu bereziak kontuan izango da, planteatutako antolamendua aldatzekotan, plana 

sartuz edo beharrezkoa izatekotan beste espedienteak. Kudeaketa hirigintza mekanismoen 

aplikazioari dagokionez, urbanizazioko elementuen buruketa egokia bermatu behar dute, 

noizbehinka alboko ingurunetan aldatuak direnak.  

Halaber, Plan Partzialen idazketan, ahal den neurrian, eskuliburutik ondorioztatzen diren 

jasangarritasun irizpideak kontuan hartuko dira, hirigintza plangintzaren idazketarako, EUDEL, IHOBE 

eta Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu Sailak argitaratua.  

2. Ekimen partikularreko planek. Gainera, Ekainak 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 

Legearen arauzko garapen indarrean sartzen ez den bitartean, ekimen partikularrekoak osatu behar 

dituzte ondorengo baldintzekin:  

a. Urbanizazio lanen egikaritze moduak, jarduketa sistemak azpimarratuz.  

b. Urbanizatzailearen eta Udaletxearen artean hartu beharreko konpromisuak,eta bera eta 

etorkizuneko jabeen artean, ordena jarrituz:  

1. Urbanizazio eta zerbitzu lanen ezarpenen burutze epeak, bere kasuan.  
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2. Eraikuntza, bere kasuan, urbanizazioaren komunitatezko zuzkidura eraikuntzetara 

zuzenduak, Legearen behar orokorretik kanpo ezarriak.  

3. Urbanizazioaren kontserbazioa, Udaletxearen kontuan egongo den ala ez, lursailen 

etorkizuneko jabeen menpe edo ekintzaileen menpe egongo den azalduz, azken bi 

kasu hauetan denbora-tartea azpimarratuko da kontserbatzeko betekizunarekin 

batera.  

c. Urbanizazioaren sustatzaile edo sustatzaileek daukaten baliabide ekonomikoak, baliabideak 

eta finantza iturriak aipatuz.  

d. Hunkitutako jabeen zerrenda, bai eta eremu horretan dauden eta plangintzaren 

aurreikuspenen arabera hustu behar diren higiezinetako legezko egoiliar duten beste 

eskubideen titular guztiak ere.  

Eragin horretarako, dagozkien katastro eta erregistro datuez gain, benetako jabeen zerrenda 

araztua aurkeztu beharko da, hunkitutako finken egungo egoerari buruzko planoarekin 

batera, jabe bakoitzari esleitutako azalera adieraziz, bai eta bakoitzaren helbidea ere, 

jakinarazpenen ondorioetarako. Aipatutako gainontzeko eskubideen kasuan, aipatutako 

baldintzez gain, bakoitzean egoiliar bakoitzaren baldintza egiaztatu behar da.  

e. Definizioa eta bere kasuan, Ekainak 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 

Legearen bigarren xedapen gehigarritik ondorioztatutako erantzunkizunak, egoiliarren 

birkolokapenari dagokionez.  

1.4.3.3. Artikulua. Plan Partzialak 

1. Antolemenduaren baldintzak eta irizpideak. Plan honetan garatzen diren Plan Partzialak, AXEak 

esleitutako hirigintza araudi orokorra errespetatu beharko dute. Hirigintza araudiari dagokien edukia 

sartuko dute.  

Gainera, planak alboko lurraldeekiko eremu antolamenduaren koordinazio egokia ziurtatu behar du, 

urbanizazio xedapen elementuetan ere bai.  

Behar hai modu bereziak kontuan izango da, planteatutako antolamendua aldatzekotan, plana sartuz 

edo beharrezkoa izatekotan beste espedienteak. Kudeaketa hirigintza mekanismoen aplikazioari 

dagokionez, urbanizazioko elementuen buruketa egokia bermatu behar dute, noizbehinka alboko 

ingurunetan aldatuak direnak.  

Halaber, Plan Partzialen idazketan, ahal den neurrian, eskuliburutik ondorioztatzen diren 

jasangarritasun irizpideak kontuan hartuko dira, hirigintza plangintzaren idazketarako, EUDEL, IHOBE 

eta Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Antolamendu Sailak argitaratua.  

2. Ekimen partikularreko plan partzialak. Aurreko artikuluan aipatutako Plan Berezietan ezarritakoa 

aplikagarria izango da.  

1.4.3.4. Artikulua. Xehetasun azterketak 

1. Planean aurreikusitako nahitaezko edo borondatezko formulazioari buruzko xehetasun ikerketaz 

gain, hirigintza legeriak ezarritako baldintza eta mugen barruan beste xehetasun ikerketak egin 

daitezke.   

2. Edukia. Antolakuntza tresna honen edukiaz gain eta Planan edo plangintzan ezartzen diren 
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xehetasun partikularrak, partikularrak sustatutako xehetasun ikerketen eta etxetik joanarazi 

beharreko hunkitutako egoiliarren identifikazio dokumentazioa sartuta egon behar da, plan 

partzialetan eta berezietan ezarritako baldintzekin. 

1.4.3.5.Artikulua. Hirigintza antolamenduaren udal ordenantza osagarriak 

1. Plan honen garapena, eta lurzoruarekin harremana daukaten arlderdiak erregulatzeko, 

erabileraren eta eraikuntzaren oinarrizko baldintzen urbanizazioan eragina dutenak, udal 

ordenantzen proiektuak formala daitezke hirigintza antolamenduarekin bateragarriak direnak.  

2. Ordenantzak lurralde osoan aplikatu ahal izango dira, eta Euskal Herriko Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko 2/2006 Legeraren 75.artikuluan ezarritakoa irismena edukiko dute.  

 

1.4.4. KAPITULUA. PLANGINTZA EGIKARITZEA 

1.4.4.1. Artikulua. Xedapen orokorrak 

1. Dokumentu honetan jasotzen diren aurreikuspenen gauzatzeak, baita horren garapenean 

formulatzen den tresnan jasotakoak ere, indarrean dagoen hirigintzako legean eta aipatutako 

tresnan xedatutakoa beteko du. 

2. Baldin eta plan orokor honetan ezarritako hirigintzako zehaztapenak gauzatzearen ondorioz 

legezko biztanleak eraitsi beharreko eraikinetatik kaleratu behar badira, ekainaren 30eko 2/2006 

Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoarekin bat 

etorriz, eragiketan parte hartzen duten eragileei dagozkien erantzukizunak zehaztu beharko dira, 

kaleratuek beste egoitza bat eskuratzeko duten eskubideari erantzuteko. 

1.4.4.2. Artikulua Plangintza gauzatzeko jarduketak: motak eta esparruak. Egikaritze unitateak 

1. Ondorengo jarduerak bereizten dira: 

a) Jarduketa bakarrak: Xede bakarra lurzatiak eta orubeak sustatzea dutenak, eta kasu 

batzuetan lurrak urbanizatzea ere bai, eraiki aurretik zein eraikuntza lanak egiten ari direla, 

ekainaren 30eko 2/2006 Legean, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoan, ezarritakoarekin bat 

etorriz. 

Jarduera integratuekin alderatuz, desberdintasuna da ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, 

Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 11.3.a) eta 136. 

artikuluetan eta 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, 

garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 105/08 Dekretuko 40. artikuluan 

exijitzen den urbanizazio maila lortu duela eta, hornidura jarduerekin alderatuz, 

desberdintasuna da aldez aurretik zegoen haztatutako eraikigarritasuna ez dela handitu.. 

c) Hornidura jarduketak: Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko 

lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren 137. artikuluan eta 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, 

lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 

105/08 Dekretuko 41. artikuluan deskribatutakoak dira. Horien helburua hornidura karga 

altxatzea da, aldez aurretik zegoen haztatutako eraikigarritasuna handitu den kasuetan. 
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Definizioz, finkatu gabe dagoen hiri lurzoruaren gainean hedatzen dira, baina banaka 

hartutako orubeei eta lurzatiei soilik aplikatzen zaizkie; izan ere, hornidura karga libratzeko 

beharra alde batera utzita, jarduera integratuei eskatzen zaien urbanizazio maila dute. 

d) Jarduketa integratuak: Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko 

lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren 138. artikuluan eta 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, 

lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 

105/08 Dekretuko 42. artikuluan deskribatutakoak dira. Jarduera isolatuen edo hornidura 

jardueren definizioaren barruan sartzen ez diren eta sistema orokorren eta tokiko sistemen 

sareetako zuzkidura publikoak egikaritzeko jarduerak ez diren jarduerak dira. 

Definizioz, hiri lurzoru finkatugabean eta lurzoru urbanizagarri osoan hedatzen dira, eta 

horietako bakoitzakgutxienezegikaritze unitate bat du. 

e) Sistema orokorren eta tokikoen sareetako hornidura publikoak egikaritzeko jarduketak: 

Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, 139. artikuluaren arabera, honako hauek dira: zuzenean egikaritu daitezkeen 

eta ukitutako lurzorua eta eskubideak desjabetze bidez lortu beharra daukaten jarduerak, 

lurzoru, ondasun eta eskubideok ez egotearen jarduera integratuetan sartuta edo haiei 

atxikita.  

Bestalde, horien helburua izango da hiri lurzoruan kokatuta dauden tokiko sistemak 

egikaritzea, betiere, jarduera integratuen barruan sartzea egingarria ez denean edo 

hornidura jarduerei eta jarduera isolatuei eskatu ahal zaien doako lagapen kargaren barruan 

ez badaude. 

f) Birgaitze eta birsortze jarduketak, funtzionaltasunaren hobekuntzari dagokio, segurtasuna 

eta geltoki zein hiri egituren bizigarritasuna, eraikuntza berriko lanak sartuz aurretik 

botatako eraikinak ordezkatuz. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 50.2.h 

artikuluaneta 7/2015 LEDko 24.1 artikuluan garatzen dira, eta Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari 

buruzko Testu Bategina garatzen da. Finkatutako Hiri Lurzoruan garatzen dira eta 

Finkatugabeko Hiri Lurzoruan unitateak izan daitezke ala ez.  

Birgaitze eta hiri birsorkuntza HAPOaren aplikazio zuzenaren bidez burutu daiteke, Birgaitze 

eta Hiri Birsorkuntza Plan Berezi baten bidez, Hirigintza eta Lurzoruari buruzko 2/2006 

Legearen bidez, 71.artikuluan, aurreko bien sistema mistoaren bidez. 

2. Jarduketa eremuak. Hurrengo moduan definitzen dira: 

a) Jarduketa bakarren esparrua: jarduketa hauek hizpide duten irabazizko erabilera duten 

orube eta lurzati multzoa da, bai eta finkatutako hiri lurzoruan dauden zuzkidurak ere. 

Egikaritze zuzeneko jarduketei dagokie, eraikitze zama mota gabe, lurzoru urbanizagarrian 

lagapena derrigorrezkoa izango da Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean 

ezarritako mugen barruan, osagarrizko urbanizazio lanetan bezala, kaleak eta espaloiak 

zabaltzeko, etb.  

Plan Orokor hau P6 “Garapen Baldintzak. Hirigintza kudeaketa eta betetzea” planoan 

adierazten da kolore grisean, zehaztasun gehiago erabili barik, finkatutako hiri lurzoruarekin 

bat eginez. 

b) Hornidura jarduketen eremuak: Finkatu gabeko hiri lurzoruaren irabazizko erabilera duten 

orube eta lurzati multzoa da (behar den zuzkidurarekin, 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, 
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lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko presazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 

105/2008 Dekretuko 2.artikuluak ezarritakoaren arabera ahal denean), jarduketa integratuen 

barruan ez dagoena. 

 Hiri antolamendurako plan orokor honetan P-6 “Garapenerako eta gauzatzeko araubideak” 

planoan irudikatu dira, grisez, beste zehaztapenik gabe, zuzkidura jarduketekin batera. 

c) Jarduketa integratuen (JI) eremuak: Jarduketa integratuetan haiei atxikita dauden lursail 

guztiak, publikoak zein pribatuak. 

Plan orokor honetan P-6 "Garatzekobaldintzak. Hirigintza kudeaketa eta egikaritzea" planoan 

daude banan-banan mugatuta.  Burutzeko unitate bate do gehiago ulertu behar dira eta 

sistema orokorrak erantsiak edo barne izan. 

Kasu gehienetan AXErekin bat egiten dute edo bere barnean daude beste lurzoruekin batera. 

6.Planoan eta Arau zehatzetan azaltzen diren kasu bereziak, jarduketa integratua AXE 

ezberdinetan egon daiteke eta programazio ezberdinarekin koordinatu nahiz eta 

antolakuntza eremu ezberdinak izan eta ondorengo faseetan burutu. 

d) Sistema orokorren eta tokikoen sareetako zuzkidura publikoak gauzatzeko jarduketen 

esparruak (ZGJ): jarduera horiek hizpide dituzten lur eremuak barne hartzen dituztePlan 

Orokorraren P6 “Garapen baldintzak. Hirigintza kudeaketa eta buruketa” planoan irudikatua 

agertzen da.  

e) Birgaitze eta birsorkuntza jarduketen eremuak: P6 “Garapen baldintzak. Hirigintza kudeaketa 

eta buruketa ”planoan irudikatuak daude. Ondoren, udal hitzarmenaren bidez eremu berriak 

mugatu ahal dira eta banatu edo aldatu egikaritza unitatean erabilitako prozedimendu 

berriarekin. 

3. Egikaritze unitateak (EU) jarduketa integratuak banatzen diren eremuak dira, eta horien xedea da 

azalera osoa lagatzeko, berdinbanatzeko eta urbanizatzeko eginkizunak modu bateratuan betetzen 

direla arautzea. Horien irismena, edukia eta mugaketa ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal 

Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 144. eta 146. artikuluetan 

araututadaude. 

1.4.4.3. Artikulua. Urbanizazioak finkatutako hiri lurzoruaren edo jarduketa bakartuen egikaritze 

araubidea 

1. Lurzoru horretan, orubetzatjotzen diren lurretan zuzenean eraiki ahal izango da eta, bidezkoa 

bada, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 136. artikuluan eta 

lege hori garatzeko presazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/08 Dekretuko 40. artikuluan 

ezarritako lurzatikatze prozedura abian jarri ahal izango da. 

2. Orubetzat hartzen ez diren lursailetan, eraiki aurretik, urbanizazio obra osagarrien proiektua 

onartu beharko da. Gainera, finkak normalizatzeko proiektua onartzeko eta lurzatikatzeko baimena 

eta obra baimena emateko, kasuan kasukoa, aldez aurretik edo aldi berean nahitaez eta dohainik 

laga beharko dira jabari eta erabilera publikoko espazio gisa kalifikatuta dauden lurrak. 

3. Zenbait kasuetan finken edo lursailen erregulazioa beharrezkoa da, planoetan irudikatzen diren 

lursail desegokia den egitura konpontzeko. 

- finkatutako hiri lurzoruen antolamendu planoetan azpimarratutako eremuak 

- araudietan zehazten direnean edo  
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- antzeko kasuetan, nahiz eta planoetan eta araudietan ez zehaztu.  

Finken erregulazioa birpatzelazio prozedimenduen edo 3.288/1978 hirigintza kudeaketaren 

normalizazioaren bidez egingo dira. Ogibidez edo eskariaz udaletxearekin izandako hitzarmenarekin 

hasiko da, bertan erregularizazio eremua azpimarratuko da, HAPOan azpimarratuko da, 

erregularizazioaren bat etorriz udaletxeak aldatu ahalko du.  

Erregulazioaren atal bat estutzen dutenean baina HAPOan agertzen ez direnean, justifikazioarekin 

udalak ezeztatu dezake, erregulazioaren irabaziak baino handiagoak izan daitezke. 

Bi kasuetan, finkak normalizatzeko proiektua eskatzen denean, geratu egingo dira urbanizazioaren 

obra osagarriak eta plangintzak jabari eta erabilera publikoko espazio gisa kalifikatutako lursailen 

nahitaezko eta doako lagapena, proiektua onartu arte. Ezin izango da eraiki lursailen erregulazioa 

egiaztatu arte. 

Lursailen erregularizazioak ez dauka aprobetxamenduaren lagapenik. 

1.4.4.4. Artikulua. Hornidura jarduketei dagokien finkatu gabeko hiri lurzoruaren egikaritze 

araubidea 

1. Eraikitzen hasi aurretik, lur eremu horietan, urbanizazio eta eraikuntza osagarriaren prozesua 

abian jarri baino lehen, zuzkidura karga libratu beharko da dagokion AXEei aplikatu beharreko 

irizpide komunetan, AXEen araudian eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duen hirigintza estandarrei buruzko uztailaren 3ko 

123/2012 Dekretuko 6. artikuluan eta hurrengoetan araututako prozedurari jarraikiz. 

2. Hornidura karga libratu ostean, urbanizazio bidez finkatutako hiri lurzoruan jarduten den modu 

berean jardungo da. 

1.4.4.5. Artikulua. Urbanizazioaren bidez finkatu gabe dagoen hiri lurzorua (jarduketa 

integratuena) eta lurzoru urbanizagarria egikaritzeko araubidea 

1. AXEetan ezarritako hirigintza antolamenduko aurreikuspenak gauzatzeko, jarduera integratu 

bakoitzaren urbanizazio jardueraren programa (dagokion hitzarmena sinatuta eta, kasuan kasu, 

jarduera esleituta) eta, hala badagokio, lurzatikatze eta urbanizazio proiektuak idatzi, izapidetu eta 

onartu beharko dira.  

2. Mugaketa. Ekipamendu, espazio libre edo komunikazioak dituzten azpizona publikoekin muga 

egiten duten egikaritze-unitateen perimetroan sartzen dira hornitu gabe daudelako oraindik 

titulartasun pribatua duten azpizonei dagozkien lursail guztiak. Kartografia, katastro edo titulartasun 

akats edo zehaztugabetasunagatik mugaketa grafikoan agertzen ez direnetan ere aplikatuko da 

irizpide hori. Birpartzelazioetan, titulartasuna egiaztatu aurretik, unitatea berriz mugatuko da eta 

titulartasun pribatuko hondarrak sartuko dira, gehienez esparruko azaleraren ehuneko 5 eta 

aprobetxamendua aldatu gabe. Horretarako ez da HAPO aldatu beharrik. Aldea ehuneko 5 baino 

handiagoa bada, HAPOn aldaketa zehatza eginda mugatuko da berriz. 

3. Sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarriaren kasuan, aurrez, dagokion Sektorizazio Plana 

aurkezteko eskatuko da. 
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1.4.4.6. Artikulua. Jarduketa integratuen barruan ez dauden edo horiei atxikita ez dauden sistema 

orokorren eta tokiko sistemen sareen zuzkidura publikoak  

Jarduketa horietan desjabetze bidez jardungo da beti eta beren arau berezian ezarritako epea 

errespetatuko da. Epe hori ezingo da izan ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia 

Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 186. artikuluan xedatutakoa baino luzeagoa. 

1.4.5. KAPITULUA. HIRITARTZEA EGIKARITZEA 

1.4.5.1. Artikulua. Urbanizazio obrak gauzatzeko eskatzen diren proiektu motak, horiek bete behar 

dituzten baldintzak eta obrak hasteko aukera 

1. Urbanizazio obrak, kasuan kasu dagokionaren arabera, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal 

Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 194. eta 195. artikuluetan zehaztutako 

proiektuen bidez gauzatuko dira. 

2. Alde horretatik, AXE bakoitzean dagokion arau berezian ezarritako baldintzak aplikatuko dira (arau 

berezi horiek hirigintza arau hauetako "B.2. Antolamendu xehatuko esparruetarako arau bereziak" 

agirian daude jasota), edo, garapen plangintza eginez gero, plangintzan ezarritakoak. 

1.4.5.2. Artikulua. Urbanizazio obretan garatzen diren proiektuen ondorioz antolamendua 

egokitzeko aukeren mugak 

1. Urbanizazio proiektuek, obren gauzatze materialean zehar, lurzoruaren eta zorupearen 

ezaugarriek eskatzen dituzten egokitzapenak egin ahalko dituzte. Hala ere, egokitzapen horrek 

onibarren antolamendua aldatzen badu, gauzatzen ari den planaren aldaketa onartu beharko da 

aldez aurretik edo aldi berean. 

2. Hirigintzako obrak garatzen dituzten proiektuek tokiko sistema eta sistema orokorretako 

elementuen osaketa, lerrokadurak eta sestrak egokitu ahalko dituzte, eta beharrezkoa bada, 

plangintzak sistema horietarako ezartzen dituen azpizona xehatuen gainean eragina izan dezakete. 

Alde horretatik, berariaz ulertuko da plangintzan zehaztutako zerbiztu azpiegituretako sareen 

trazaduren eta ezaugarrien definizioa adierazgarria dela; beraz, dagokien obra proiektuen bitartez 

zehaztuko dira behin betiko.  

1.4.5.3. Artikulua. Urbanizazio obren gutxieneko baldintza teknikoak 

1. Urbanizazio proiektuetan aurreikusitako obren gutxieneko baldintza teknikoak sektoreko 

arautegian eta hirigintza antolamenduaren osagarri diren udal ordenantzetan zehazten direnak 

izango dira. 

2. Azken horietan zehaztapenik ez badago, Udalak kasu bakoitzean definitu ahalko ditu aplikatu 

beharreko baldintzak, udal sustapeneko obretan erabili ohi diren kalitate estandarren arabera. 

Horretarako, obren sustatzaileak proiektua idazten hasi aurretik eskatu beharko ditu horri buruzko 

irizpide egokiak. 

3. Saneamendua banatzailea izango da udalerri osoan. Urbanizazio-proiektuek saneamendu 

banatzailea izango dute zati guztietan, baita bi adarrek amaieran saneamendu lotzailean bat egin 

behar badute ere. Eraikuntza-proiektuetan euri-ura eta ur beltzak bereizi egingo dira, nahiz eta 

saneamendua lotzailea izan. 
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4. Garatutako eremuaren sektoreen urbanizazio proiektuen eta egikaritze unitateen AXEko 

araudietan agertzen diren alderdi guztiak agertuko dira, eta aldi berean, kanpoko loturak eta 

beharrezko azpiegituren indartzea, eremuaren funtzionamedurako beharrezkoak diren  azpiegiturak, 

nahiz eta AXEko araudi partikularren barruan ez aipatu.  

5. Aurreko atalaren indartzea hurrengoetan egitean: hornikuntza hodietan, saneamendu biltzailean, 

garbitzaile sisteman edota finkatutako lurzoruaren beste azpiegituren zerbitzuetan, finkatutako hiri 

lurzoruaren zerbitzu minimoa bermatuko da, eta garatzen diren eremuetan legalki eskatzen den 

minimoa, jarduketa bakoitzerako udalerriko irizpide zehatzak jarraituz.   

1.4.5.4. Artikulua. Udalekoak ez diren titularrek urbanizazio proiektuak gauzatzea 

1. Behin betiko onartutako urbanizazio proiektu batean aurreikusten diren lanak gauzatzeko ez da 

beharrezkoa izango aldez aurretik eskaera egitea eta Udalaren baimena lortzea. Nolanahi ere, 

sustatzaile edo titularrak Udalari obra horien hasiera eta amaiera jakinarazi beharko dizkio, baita 

obretako etapa guztienak ere, egotekotan. 

2. Horretarako, Udalak obren burutzapenaz geroago egingo duen kontrolean hirigintza 

antolamenduaren osagarri diren udal ordenantzetan ezarritako dokumentu eta prozedurazko 

baldintzak bete beharko dira. 

1.4.6. KAPITULUA.  ERAIKITZEKO AHALMENA ERABILTZEA 

1.4.6.1. Artikulua. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian eraikitzeko ahalmena erabiltzea 

1. Orubetzatjotzen ez diren eta urbanizazioak finkatutako hiri lurzoruko lurretan, lurzatien 

normalizazio proiektuaren onespena eta lurzatiketa eta obra baimena ematea aldez aurretik edo aldi 

berean beharrezkoak diren urbanizazio obrak gauzatzekobaldintzaren menpe egongo dira, eta 

udalak, horretarako, komenigarritzatjotzen duen moduan eskatu ahalko ditu horren bermeak. 

2. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, arautegia onartzen ez den bitartean, egikaritze unitateen barruko lursaileko 

finkatugabeko hiri lurzoruan eraikitzeko baimena eskatu ahalko da (orube bihurtu aurretik), betiere 

laugarren puntuko  betekizun hauek betetzen badira. 

3. Lurzoru urbanizagarrian eraikitzea debekatua egongo da orube baldintzakoa bihurtu 

arte.Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, arautegia onartzen ez den bitartean, egikaritze unitateen barruko lursailean eraikitzeko 

baimena eskatu ahalko da (orube bihurtu aurretik), betiere laugarren puntuko  betekizun hauek 

betetzen badira 

4. Aldi baterako eraikuntza eta urbanizazio baldintzak finkatugabeko hiri lurzoruan eta lurzoru 

urbanizagarrian,  Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta 

hirigintzari buruzkoaren, arautegia onartzen ez den bitartean: 

i.  Administrazio bidean lurzatikatze proiektua onartzekoegintzak sendotasuna lortzea, bata 

edo bestea plan orokorraren onurak eta kargak banatzeko beharrezkoak izango balira. 

ii. Urbanizazio obren gauzatze egoera dela eta, Administrazioak aurreikustea 

eraikuntzabukatzerakoan lurzatiak orube izateko beharrezkoak diren zerbitzu guztiak 

edukiko dituela. 
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iii. Finantza bat jarri burutzeko zain dauden urbanizazio lanen kantitateagatik. 

iv. Baimena eskatzeko idazkian eraikuntza urbanizazio obra bukatuta egon arte ez erabiltzeko 

eta baldintza hori eraikin osoarentzat edo zati batentzatburutzen diren jabetza edo erabilera 

eskubidearen lagapenetan ezartzeko konpromisoa hartzea. 

5. Eraikinak ezin izango dira okupatu eraikin horietan eragina duen urbanizazioa guztiz amaitu eta 

uraren eta energia elektrikoaren hornidurak eta estolderia sareak erabiltzeko moduan egon arte. 

6. Urbanizazioa eraikinaren aldiberekoa izateko betebeharra ez bada betetzen, baimena iraungiko 

da, kalte ordainak jasotzeko eskubiderik gabe, eraikitakoa erabiltzeko aukerarik gabe eta eskuratzen 

duten hirugarrenek kalteen eta eragozpenen ondorioz ordaina jasotzeko duten eskubidearen 

kaltetan izan gabe. Gainera, artikulu honetako 1 eta 4 idatz zatian aipatzen den fidantza galduko da. 

7. Baimena eskatzeko epeak, eraikuntzaren hasiera eta bukaera. 

a) Eraikitzeko baimenak plan orokor honetan ezarritako gehieneko epean eskatu beharko dira, 

edo, bestela, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta 

hirigintzari buruzkoaren, 189. artikuluan ezarritako epean. 

b) Halaber, hirigintza antolamenduaren osagarri diren udal ordenantzetan aldez aurretik definituta 

ez baldin badaude, eraikitzeko baimena emateko egintzan, proiektatutako eraikuntza obrak 

hasteko epea, gehieneko etenaldia eta bukatzeko epea ezarriko dira. 

Epe horiek ezarriko dira, era berean, eraikitzeaz batera urbanizazio obrak egin behar direnean 

eraikuntzaren osagarri gisa. 

1.4.6.2. Artikulua. Lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko eta baimendutako jarduerak ezartzeko 

ahalmena erabiltzea 

1. Lurzoru urbanizaezinean eraikitzeko eta jarduerak ezartzeko ahalmena gauzatzeko orduan, 

kontuan hartuko dira honako arau hauek; ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia 

Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 28. artikulua; 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, 

lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 105/08 

Dekretuko 4. artikulua; eta, kasuan kasu, aplikatzekoa den sektoreko araudia. 

2. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, 28.5.a) artikuluan eta 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoa, garatzeko premiazko neurrien gaineko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuko 4.2. eta 4.3. 

artikuluetan ezartzen den hirigintzako baimenak ez du esan nahi, kasuan kasu, sektoreko arautegi 

desberdinaren arabera, exijitzen diren baimen edo onespenak ez direnik eskuratu behar. 

3. Plan orokor honek plan berezi bat egitea derrigorrezkoa dela ezartzen den eremuetan, plan hori 

egiten ez den bitartean, dauden landa erabilerei lotutako eraikuntzak soilik baimenduko dira. 

4. Plan orokor honetan eraikitzekobaldintza gisa lurreko azalera jakin baten lotura exijitzen den kasu 

guztietan, obra baimena emateko beharrezkoa izango da lotura hori egiaztatu eta bermatzen duen 

erregistroko ziurtagiria aurkeztea. 
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1.4.7. KAPITULUA.LEHENDIK DAUDEN ERAIKIN ETA ERABILEREN ARAUBIDEA 

1.4.7.1. Artikulua. Lehendik badiren eraikinen araubidea ezartzen duten irizpide orokorrak 

1. Plan orokor honetan araututako eraikuntzari buruzko araubideak kontuan hartzen du ekainaren 

30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 101. 

artikuluan ezarritakoa. 

2. Kapitulu honetan, modu orokorrean ezartzen da hiri lurzoruan, lurzoru urbanizagarrian eta lurzoru 

urbanizaezinean katalogatu gabe dauden eta plangintzarekin bat ez datozen eraikinen araubidea. 

Nolanahi ere, hori ez da eragozpen izango AXEen arau berezietan egoera bereziak arautzeko. 

3. Bestalde, historia eta arkitektura ondarea eta, ondorioz, eraikin eta gainerako elementu 

katalogatuak babesteko eta zaintzeko araubidea hirigintza arau hauetako "B.3. Historia, arkitektura 

eta arkeologia ondarea eta naturguneak babesteko arauak" agirian dago jasoa. 

1.4.7.2. Artikulua. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian antolamenduz kanpo dauden 

eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak 

1. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, 101. artikuluan adierazitakoaren arabera, antolamendutik kanpokotzat hartuko dira 

eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak, baldin eta plangintzan epe jakin batean kenduko direla 

aurreikusi bada, sistema orokorren eta tokikoen jarduera isolatu, integratu edo exekuzioko baten 

eremuaren barruan sartuta geratu direlako. 

Antolamendutik kanpo dauden elementuak P-5 “Eraikinen ezaugarriak” planoan identifikatuta 

daude.  

2. Eraikinak, eraikuntzak edo instalazioak antolamendutik kanpokotzatkalifikatzeak ekainaren 30eko 

2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 101. 

artikuluko 5. eta 6. puntuetan baimendutakoa baino eraikuntza esku-hartze gehiago egiteko baimena 

ukatzea eragingo du, ondoko bi puntuetan adierazitako salbuespenekin. Bizigarritasuna, 

osasungarritasuna eta segurtasuna zaintzea baimenduta dago. Eraikinak modernizatzea, finkatzea, 

bolumena handitzea eta hobetzea debekatuta dago. 

3. Eraikin, eraikuntza edo instalazio batean zati bat edo eraikuntza gorputz bat bide tekniko 

normalen bidez antolamendutik kanpoko kalifikazioa duen zatitik bereiz badaiteke, antolamenduz 

kanpoko araubidetik salbuetsita geratuko da, eta dagokionari lotuta, proposatutako 

antolamenduarekin bat etorriz. 

4. Proiektu bidean dagoen sistema orokor bateko zonan egoteagatik antolamendutik kanpoko 

kalifikazioa daukaten eraikinek, eraikuntzek edo instalazioek antolamendutik kanpoko kalifikazioa 

galduko dute proiektua gauzatzen denean ez badaude jabari publikoa eraikitzeko desjabetu diren 

lurren barruan, eta, kasuan kasu, dagokien egoerara igaroko dira, proposatutako antolamenduarekin 

bat etorriz.  

1.4.7.3. Artikulua. Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian plangintzarekin bat ez datozen 

eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak 

1. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, 101.3.b) artikuluarekin bat etorriz, plangintzarekin bat ez datozen eraikin, eraikuntza 
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eta instalazio gisa definitzen dira, antolamendutik kanpokoak alde batera utzita, eragiten dien 

antolamenduaren zehaztapenak betetzen ez dituztenak. 

2. Bi maila daude: 

a) A maila: antolamendu xehatuak zehaztutako fatxadaren gehieneko edo nahitaezko lerroetatik 

irteten direnak edo sestraren gainean gehienez onartzen den bi solairuko kopurua gainditzen 

dutenak. 

b) B maila: antolamendu xehatuaren zehaztapenen bat betetzen ez badute ere antolamendutik 

kanpokotzathartzen ez direnak eta A mailako antolamenduarekin bat ez datozenak. 

Plangintzarekiko desadostasun erregimena aplikatuko da nahiz eta ez azpimarratu arau edo 

planoetan. 

3. Plangintzarekin bat ez datozen A mailako eraikin, eraikuntza eta instalazioetan zaharberritze, 

kontserbazio eta apainketa, finkapen eta birgaitze esku-hartzeakgauzatzeabaimentzen da, betiere 

eraikuntza lan horien gastuek eraikina berriz jartzeko gastuaren erdia gainditzen ez baldin badute. 

Etxebizitzen gehikuntza debekatuta dago eta erabilera aldaketa. 

Horietako zati bat edo eraikuntza gorputz bat bide tekniko normalen bidez antolamendutik kanpoko 

kalifikazioa duen zatitik bereiz badaiteke eta gehieneko lerrokaduratik irteten bada, araubide 

honetatik salbuetsita geratuko da, eta dagokionari lotuta, proposatutako antolamenduarekin bat 

etorriz. 

4. AXE bakoitzeko arau berezian ezarriko dira plangintzarekin bat ez datozen B mailako eraikin, 

eraikuntza eta instalazioei aplikatu beharreko baldintzak. 

Bestela, eraikuntzako esku-hartze oro egin daitekeela ulertuko da, berreraikuntza izan ezik, eta kasu 

horretan, antolamendu xehatu berrira egokitu beharko dira. Gainera, handitzeko obrak ere 

baimendu ahalko dira kalifikazio xehatuak lurzatiari esleitutako eraikigarritasuna amaitu arte, betiere 

eskatzen diren gainerako zehaztapenak betetzen badira eta ez badira okertzen kalifikazio 

xehatuarekin ez egokitzekobaldintzak. 

Ibaien lehentasunezko fluxuaren barruan dauden eraikin eta eraikuntzak, besteak beste horma eta 

hesiak, ez datoz bat B mailako plangintzarekin, berriz eraikitzeko jarduketak ibai eta erreken LPSko 

araudiaren kontrakoak direlako. 

5. Antolamendu xehatuko eremuetan dauden eraikuntzak, eta antolamenduz kanpo sailkatu ez 

direnak, gorde diren elementu identifikatutak izan ezik, plangintzarekin ados  ez dauden araudian 

geratzen dira.  

1.4.7.4. Artikulua. Plangintzarekin bat datozen eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak 

Plangintzarekin bat datozen eraikin, eraikuntza eta instalazioetan, eraikuntza jarduerak hirigintza 

antolamenduak ezartzen duenari egokituko zaizkio. 

1.4.7.5. Artikulua. Antolamendu xehatua egiteko duten eremu eta sektoreetan lehendik badiren 

eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak 

1. AXE, gune edo sektore bat garatzeko plan orokor honek exijitutako plangintzaonartzen ez den 

bitartean, lehendik dauden eraikin, eraikuntza eta instalazioetan soil-soilik ekainaren 30eko 2/2006 

Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 101. artikuluko 5. eta 
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6. puntuetan adierazitako obrak egin ahalko dira. 

2. Plangintza xehatua onartu ondoren, dagokien araubidearen pean geratuko dira, proposatutako 

antolamendu xehatura egokitzen diren kontuan hartuta.  

1.4.7.6. Artikulua. Hiri Lurzoruan eta Lurzoru Urbanizagarriko erabilerak 

1.Plan orokor honek debekatzen dituen erabilerak edo ingurumenaren babesaren, segurtasunaren 

eta osasungarritasunaren arloan indarrean dauden xedapenekin bateragarriak ez diren eta neurri 

zuzentzaileekin zuzendu ezin daitezkeen gabeziak dituzten erabilerak antolamendutik kanpoko 

erabileratzat joko dira. 

Lurzoru horietan dauden eraikin, eraikuntza eta instalazioetan, artikulu honetako 2. puntuan 

ezarritakoa bete beharko da: 1.4.7.2. "Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian antolamenduz 

kanpo dauden eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak". Horrek ez du esan nahi ingurumen, 

segurtasun eta osasungarritasun arloetan eragina gutxitzen duten obrak egin ezin direnik.  

2. Antolamendutik kanpoko kalifikazioa duten eraikin, eraikuntza eta instalazioetan kokatutako 

gainerako erabileretan jarduera garatzen jarraitu ahalko da, harik eta desagertu edo eten arte. 

Nolanahi ere, hori ez da eragozpen izango jarduera sailkapenaren arloan indarrean dagoen araudia 

aplikatzeko. Galarazita dago erabilera aldatzea, salbu eta erabilera berria kalifikazio xehatuan 

onartutakoen artean badago, bateragarritasun baldintzakbetetzen baditu eta erabilera kentzeak edo 

lekuz aldatzeak aldatutako erabilerak baino kalte ordain txikiagoa dakartela frogatzen bada.  

Jarduerei dagokionez, sailkapen xehatuaz baimendutako jarduerak ezarri ahalko dira, erabilerekin 

osagarritasun baldintzak betetzen dutenak.  

3. Plangintzarekin bat ez datozen eraikin, eraikuntza eta instalazioetan haize da egon dauden 

erabilerak mantentzea, harik eta jarduera eten arte; hori guztia jardueren alorrean indarrean dagoen 

araudia aplikatzea gorabehera da. Halaber, zilegi da erabilera aldaketak egitea eta lokal hutsetan 

erabilera berriak jartzea, baldin eta kalifikazio xehatuan onetsita badaude eta erabileren 

bateragarritasunari buruzko baldintzakbetetzen badituzte. 

4. AXEetan lehendik dauden eta antolamendu xehatua egin gabe daukaten eraikin, eraikuntza eta 

instalazioetan, artikulu honetako 2. puntuan ezarritakoa bete beharko da. 

5. Hirigintza antolamenduarekin bat datozen eraikin, eraikuntza eta instalazioetan, edozein erabilera 

aldaketa baimenduko da, betiere erabilera berria baimenduta badago eta plan orokor honetan 

ezarritako bateragarritasun baldintzakbetetzen baditu. 

6. Jardueraren etena, artikulu honen ondoreetarako, jarduerak hamabi hilabete baino gehiagoan 

jarduera ekonomikoen gaineko zergan (JEZ) baja duenean izango da. Jarduera etentzat joko da 

enpresen titulartasuna eskualdatzen denean. 

1.4.7.7. Artikulua. Antolamendutik kanpo dauden eta plangintzarekin bat ez datozen lurzoru 

urbanizaezineko eraikinak, eraikuntzak, instalazioak eta erabilerak 

1. Landaguneko zonaldeetan hiri lurzoruan ezarritako erregimena aplikatuko da.  

2. Gainontzeko lurzoru urbanizaezinean, antolamendutik kanpoko eraikin, eraikuntza edo instalazio 

gisa kalifikatzen dira: 

a) Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, 101.3.a) artikuluan adierazitako inguruabarretan dauden eraikinak. 
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b) Kalifikazio orokorrak baimentzen ez dituen erabilerak dituztenak eta J.1. eremuan, "Babes 

berezikoa", kokatuta daudenak. 

c)  Kalifikazio orokorrak baimentzen ez dituen erabilerak dituztenak, J.2. eremuan, 

"Babestutakoak", kokatuta daudenak eta "erabilera onartua" kontsiderazioa ez dutenak. 

Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, 101. artikuluko 5. eta 6. puntuetan aurreikusitako obrak egin ahalko dira horietan. 

3. Lurzoru urbanizaezinean hauexek dira plangintzatikkanpokotzatjotzen diren eraikinak, 

eraikuntzak edo instalazioak: J.2 "Babestuak" eremuetan kokatuta daudenak; kalifikazio 

orokorraren arabera, baimenduta ez dauden erabilerak dituztenak eta ondoren aipatuko diren 

"dagoeneko zeuden erabilera onartuak" taldearen barruan daudenak:  

a) Udaleko baimena edo Lurzoruri eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 30.artikuluan 

baserria definitzeko baldintzak duten nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpen prozesuei 

lotuta ez dagoen etxebizitza. eraikitako azaleraren %25a zabaltzea baimenduko da, betiere 

gaur egun bizitegi erabilerarako 200m2ak gailentzen ez dituenean. Bakarrik baimenduko 

dira egin plan orokor hau behin betiko onartzen denean dauden baino etxebizitza gehiago, 

2/2006 Lurzoruaren Legean eta Premiazko Neurrien 105/2008 Dekretuaren 9.artikuluan 

ezartzen den arabera. Baimendutako gainontzeko etxebizitzak, ezingo dute baimendutako 

etxebizitza kopurua handitu Plana behin betiko onartzen den momentuan, etxebizitzak 

banatzekotan edo ondare arkitektoniko katologoaren eraikinen erabilera aldatzekotan izan 

ezik edo Eusko Jaurlaritzako inbentariatutakoak. Plana behin betiko onartzen den 

momentuan eraikinaren sarbide bakoitzeko bakarrik egon daiteke etxebizitza bat.  

b)  Udaleko baimena daukan ostalaritza, uztailaren 29ko 191/1997 Dekretuan arautzen diren 

jardueretan eragin berezia daukana. Dekretu horren bitartez, turismorako apartamentuak 

erregulatzen dira. 

c) Udaleko baimena daukan komunitatearen ekipamendua, honako salbuespen hauekin: 

Dantza aretoak, diskotekak eta antzeko jardueretakoak; jolas eta zori jokoak, eta eragin 

negatiboa dutelako eta nekazaritzako eta naturako ingurumenean eragiten dutelako 

udalbatzakbateraezintzatjotzen dituen gainontzeko guztiak. Aldez aurretik zuen 

eraikigarritasunaren ehuneko 50 handitu ahalko da gehienez. 

4. Udalaren lizentzia duten gainerako eraikinetatik, aurreko puntuen arabera antolamendutik 

kanpo ez daudenak eta plangintzarekin bat ez datozenak honelakotzat hartuko dira: lehendik 

dauden eraikinak, antolamenduak finkatuak. 

Multzo horren barruan sartzen da baserrien kasu berezia. Horiek berreraiki ahal izango dira, 

ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, 30. artikuluan adierazitako baldintzetan. 

5. Antolamendutik kanpoko gisa kalifikatuta dauden eraikuntzetan aurrera eramaten diren 

jarduerak egiten jarraitu ahalko da, jarduera eteten den arte. 

Eraikin horietan ezingo da enpresen eta/edo eraikuntzaren titulartasuna eskualdatu. Hori 

gertatuz gero, jarduera eten dela pentsatuko da, bai eta jarduerari jarduera ekonomikoen zergan 

baja ematen diotenean ere. 

6. Plangintzarekin bat ez datozen eraikinetan eta antolamenduak finkatu dituen eta aldez aurretik 

zeuden eraikinetan haizu da egon dauden eraikinak erabiltzea, harik eta jarduera eteten den 
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arte; hori guztia sailkatutako jardueren alorrean indarrean dagoen araudia aplikatzea gorabehera 

da. Halaber, zilegi da edozein erabilera ezartzea, baldin eta kalifikazio orokorrean onetsita 

badaude eta ondore horretarako ezarri diren erabileren bateragarritasunari buruzko baldintzak 

betetzen badituzte. 

Artikulu honen ondoreetarako, eraikin horietan jarduera ez da etentzat joko enpresen edota 

eraikinen titulartasuna eskualdatu bada. 

7. Halaber, jarduera eten dela joko da, artikulu honen ondoreetarako, jarduerari jarduera 

ekonomikoen zergan (JEZ) baja ematen zaionean. 

1.4.7.8. Artikulua. Mantentzeko betebeharren edukia 

1. Eraikin, eraikuntza, urbanizazio, instalazio, lursail, hiri altzarien elementu eta publizitateko 

euskarrien jabeek segurtasun, osasungarritasun eta apainketa egoera onean mantendu beharko 

dituzte, hirigintzako legerian ezartzen denaren arabera. 

Kontserbazio eginbeharraren eduki gisa hauek hartzen dira: 

a) Jabetzaren segurtasun, irisgarritasun, osasun eta apainketa publikoko baldintzak kaltetzea 

saihesteko lanak eta kontserbazioko lanak, baita zerbitzuak eta instalazioak modu egokian 

funtzionatzea eta, berez, duten izaeragatik ordezkatu behar diren elementuak edo osagaiak 

ordezkatzea ere. 

b) Lanak, hirigintzak, altzari elementuak eta publizitate kartelak segurtasun, irisgarritasun, osasun 

eta apainketa publikoko baldintza zuzenetara bideratuko dituzten konponketa lanak, 

kaltetutako edo erabiltzeko baldintzak zaildu edo kaltetzen dituzten elementuak zaharberrituz 

edo finkatuz, betiere lanen kostua ez bada Lanaren gaur egungo balioaren %50, hau da, eraikin 

berriaren birjartze balioa, lurraldearen balio salbuetsita. Higiezina mantentzea aholkatzen duten 

erabilera publikoko edo gizarte intereseko arrazoiak badaude eta adierazitako zenbatekoak 

gainditzen badira, Udalak konponketen kostuen desberdintasuna diruz lagundu ahal izango du. 

2. Jabetzari atxikitako kontserbazio edota konponketa betebeharrak ez ditu errentamenduei buruzko 

araudiak finkatutako errentarien betebehar eta eskubideak baztertzen. 

3. Kontserbatzeko urbanizazioen kasuan ekainak 30ko 2/2006 Hirigintza eta lurzorua Legean bere 

197.artikualuan esandakoaren arabera gidatuko da.  

1.4.7.9. Artikulua. Segurtasun, irisgarritasun, osagarritasun eta apaindura publikoko gutxieneko 

baldintzak 

1. Kontserbazio betebeharra betetzeko eta, dagokionean, egikaritze aginduek emandakoa 

justifikatzeko, hauek hartzen dira gutxieneko segurtasun, osasungarritasun eta apaintasun publikoko 

baldintzatzat: 

a) Orubeak: 

a.1 Pertsonei edo animaliei min egin diezaieketen elementu zorrotz, ebakitzaile edo 

bestelakorik ez duten hesiz itxita egon behar dute 1.5.1.33. Artikuluaren 2. Puntuan 

agertzen den arabera. 

a.2 Istripuak eragin ditzaketen igarobideak edo maila aldaketak babestu edo seinalez markatu 

beharko dira. 
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a.3 Orubeak garbi egongo dira, eta horien gainean, banaketa eta hornidura sareetako 

zortasunak eta aplikatu beharreko beste batzuk ere errespetatuko dira. 

b) Hirigintzak: 

b.1 Lursail bakoitzaren jabeak du zerbitzu sareen hartuneak eta, hala badagokio, bide 

publikoetarako itxierak funtzionamendu egokian mantentzeko ardura 

b.2 Mantentzeko betebeharra pribatua den hirigintzetan, Batzordeak izango du galtzadak, 

espaloiak, banaketa sareak, argiteria zerbitzuak eta hirigintza osatzen duten gainerako 

elementuak mantentzeko ardura. 

c) Eraikuntzak: 

c.1 Ura pasatzeko itxierek eta estaldurek iragazgaitzak izan beharko dute, eta erorketen 

aurkako babes elementuak egoera onean eduki beharko dira. 

c.2 Egiturazko elementuak haien erresistentzia xedea bermatzeko kontserbatu behar dira, 

horretarako, korrosioaren eta agente erasotzaileen eraginen aurrean defendatuz eta 

zimenduak honda ditzaketen iragazketetatik babestuz. 

c.3 Zerbitzu sareak, osasun instalazioak eta aireztapen eta argiztapen baldintzak egoera onean 

zaindu behar dira, haien erabilerarako gaitasuna eta erabilera erregimena berma daitezen. 

c.4 Lana eta esparru libreak pertsonentzako arriskua saihesteko garbitasun mailarekin 

zainduko dira. 

c.5 Kearen eta partikulen isurketa murrizteko eta kontrolatzeko elementuen funtzionamendua 

zainduko da. 

c.6 Lanetako fatxadak txukun mantenduko dira, garbituz, pintatuz, konponduz edo 

estalduretako materialak berrituz. 

2. Adierazitako baldintzak karteletan eta instalazioetan, eta beste edozein motatako eraikuntzetan 

aplikatu beharko dira, haien izaera eta ezaugarriekin bat etorriz. 

3. Artikulu honen edukia eraikuntza eta hirigintzako udal ordenantza batek osatu eta, hala 

badagokio, aldatu beharko du. 

1.4.7.10. Artikulua. Behin-behineko obra eta erabileren araubidea 

1. Salbuespen gisa, Udalak behin-behineko erabilerak baimendu ahalko ditu hiri lurzoru 

finkatugabean, lurzoru urbanizagarrian eta hornidura publikoko elementuetarako era guztietako 

lurzoruetan, ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta 

hirigintzari buruzkoaren, 36. artikuluan ezarritako moduan. 

2. Aipatutako artikuluan ezarritako betekizunez gain, aurreko erabilerak baimentzeko, honako 

baldintza hauek bete beharko dira: 

a) Eskatzaileak baimena formalki eskatu izatea, behin-behineko baimen gisa. 

b) Erabileraren edota obraren izaera eta helburua behin-behinekoa izatea. Erabilerari dagokionez, 

frogatu beharko da aldi baterako eta behin-behineko erabilera dela, eta berez, xedea dela eta, 

ez duela irauteko asmorik, eta berariaz adierazi beharko da erabilerak luzeen jota noiz arte 

iraungo duen jardunean. Proposatutako lurretan erabilera kokatzeko beharra frogatu egin 

beharko da, horrela aholkatzen duten udalerriko hirigintza inguruabarren arabera, eta ez 

baimenik ez duen egintza bat legeztatzearen ikuspegitik. 
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c) Obrek beren eraikuntza ezaugarrietan behin-behinekotasun baldintzazehatzak bete beharko 

dituzte. Ondorio horietarako, ez dira halakotzat hartuko eraikuntza klasikoko obrak, hormigoi 

armatuzko zein fabrikazko egiturak eta fabrikazko gainalde eta itxiturak dituztenak. Horien 

ordez, honako ezaugarri hauek eskatuko dira: metalezko egitura, panel desmuntagarriz 

osatutako itxiturak, eta gainalde arinak, plakaz zein egitura puzgarriz eginak, edo lonazko 

gainaldeak. 

d) Erabilera edo obrek ez dute inoiz ere eragotzikoplangintza betearaztea eta ez diote kalterik 

egingo paisaiak behar duen babesari, ez eta komunikazio bideek eta ur jabari publikoak behar 

duten babesari ere. Orobat, ez dira onartuko 2 metrotik gorako lur erauzketak eragiten dituzten 

obrak, ez eta aipatutako neurri hori gainditzen duten hormak eraikitzea eragiten duten obrak 

ere. 

3. Aurreko puntuetan araupetu den baimena behin-behinean emango da, aldirik luzeen gisa ezarriko 

den epe jakin baterako, berariaz luzatzen ez bada, behintzat, eta luzapen hori ere mugatua izango 

da. Erabilerak eta obrak eten edo eraitsi beharko dira, eta kalte ordainak jasotzeko eskubiderik gabe, 

gainera, administrazio emaileak baimena bertan behera uztea erabakitzen duenean, baita ezarritako 

epea bete ez bada ere. 

4. Ezinezkoa da obrarik edo erabilerarik hastea aurrez, Jabetza Erregistroan erasota egongo den herri 

agiriaren bidez, baimenaren egilespena, horren izaera, baimenaren zehaztapenagatiko kalte-ordainik 

jasotzeko eskubiderik eza, uzketa eta erabileren edo/eta obren etete eta eraisteagatiko kalte-

ordainik eza eraso ez bada. Agiri publikoa formalizatzeko eta behin-behineko baimen gisa 

erregistroan sartzeko gastuak baimendunaren kontura izango dira. 

 

BOSTGARREN TITULUA.- AZPIZONA ERAIKIGARRIEN ERAIKUNTZA ETA ERABILERAREN 

ORDENANTZA ARAUTZAILEAK 

KAPITULUA 1.5.1. ORDENANTZAK APLIKATZEKO OINARRIZKO DEFINIZIOAK 

1. ATALA. Hirigintzako definizio eta parametroak 

1.5.1.1.Artikulua. Finka eta Lurzatia 

1. Finka bat jabe bati edo hainbati (jabetza indibisoan) esklusiboki eta modu baztertzailean egotzi 

zaien lurzati edo eraikuntza unitatea da. Hura sestran kokatu daiteke, altueran edo lurzorupean. 

Hipotekei buruzko legediari jarraikiz Jabetzaren Erregistroan folioa ireki ahal duenean, erregistroko 

finkatzat hartzen da. 

2. Lurzatia lurzoru unitatea da, bai sestran, bai altueran edo lurzorupean, betiere, eraikigarritasuna 

eta erabilera esleiturik baditu edo hirigintzako erabilera independentea badu. 

3. Finka eta lurzatien eraketa, eta haien arteko erlazioa, lurzoruari buruzko legearen testu bategina 

onesten duen urriaren 30ko 7/2015 Legegintzako Errege Dekretuko 26. artikuluan araututa daude. 

1.5.1.2. Artikulua. Eraikina eta eraikuntza 

1. Plan Orokor hau aplikatzeko, eraikinak izango dira lurzorutik azaleratu edo lurzorupean dauden 

eraikuntza guztiak, baldin eta fabrikatuak badira, edota edozein material erabiliz egindakoak izanez 
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gero. Manufakturatutako objektu guztiak ere eraikintzat hartuko dira, iraunkorrak, mugiezinak edo 

lurzoruari finkatuak izan edo ez, baldin eta familiaren bizitzanerabiltzeko ezaugarri egokiak badituzte 

(etxebizitza) edo, orokorrean, edozein jarduera garatzeko erabili ahal badira. 

2. Eraikin bakoitzaren sailkapena honako baldintza hauen arabera egiten da: banan-banan bereizteko 

moduko eraikuntzako unitate funtzionala izatea arkitekturaren aldetik, beste edozein eraikinetako 

aparteko elementu arkitektonikoek mugatuta egotea eta lokaletarako sarrera propioa eta zuzena 

izatea eskailera edo eskaileren bidez, baita banaketako elementu propioak ere. 

3. Elkarri lotutako eraikin multzoa dagoenean, eta eraikinok aurreko bi zenbakietan adierazitako 

baldintzak betetzen dituztenean, zenbat eraikin dagoen jakiteko, sarrera edo atari independenteak 

adina eraikin dagoela ulertu behar da. Elkarren artean komunikaturiko atariek (eraikinaren 

barrualdetik edota galerien bidez) eraikin bakarra osatuko dute. 

4. Aparkalekurako diren sotoko solairuen bidez bakarrik komunikaturik egonez gero, artikulu 

honetako 2. puntuan adierazten diren baldintza biak betetzen dituzten eraikinak adina eraikin 

eratuko dira beheko solairutik hasi eta goiko solairuetaraino. 

1.5.1.3. Artikulua.  Eraikin bakartua 

1.  Arautegi honen ondoreetarako, eraikin bakartua alboan beste eraikuntzarik ez duena izango da; 

ez du albokorik izango, beraz, ez sotoan eta ez goiko solairuetan, eta eskailera, korridore, galeria eta 

abar bezalako sarbide erkiderik ere ez du izango beste edozein eraikini dagokionez. 

2. Eraikin bi atxikitzen badira, euren perimetroaren puntu batean (edozein solairutan) bakarrik 

izanda ere, horiek elkarren alboko eraikintzat hartuko dira hirigintza ondoreetarako, nahiz eta 

egitura, sarbide eta arkitekturaren gainerako elementuak guztiz independenteak izan. 

1.5.1.4. Artikulua. Eraikigarritasun fisikoa 

1. Kontzeptua: "eraikigarritasun fisikoa" plangintzaren arabera esparru jakin batean eraiki daitekeen 

azalera da. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Herriko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 

35.1 eta 35.2 artikuluetan dago zehaztua.  

HAPOn aipatzen diren eraikigarritasunak sestra gainekoak dira, arauek berariaz kontrakorik zehazten 

ez badute. Sestra azpiko eraikigarritasuna kasu bakoitzean ondorioztatzen da, honako hauek kontuan 

hartuta: arauetan zona bakoitzerako adierazitako eraikinen profila (kasu batzuetan sestra azpitik 

eraikitzea debekatuta dago) eta planoetan adierazitako sestra azpiko mugimendu-arloaren baldintza 

espezifikoak.  

2. Eraikigarritasun fisikoa bi prozedura hauen baten bitartez arautu daiteke: 

a) Ordenantzen bitartez, berariaz eta zenbakiz. 

b) Eraikuntzaren forma araututa, hala idatzizko ordenantzaren bidez edo diseinu grafikoaren bidez. 

Bide bikoitzaren arabera erregulatzen den kasuetan, balio gutxienekoa nagusituko da.  

3. Eraikigarritasuna esleitzeko bi modu daude: 

a) Eraikigarritasun absolutua: plangintzak esparru jakin batean baimentzen duen azalera finkoa da. 

Metro karratu eraikigarritan edo sabaikoetan adierazten da (m2t). Esleipen mota hau zuzenean 

edo zeharka arautu ahal da. 

b) Eraikigarritasun koefizientea: plangintzak esparru jakin baterako baimentzen duen azalera 
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eraikigarria, esparru horretako metro karratu bakoitzeko. Metro karratu eraikigarritan azalerako 

metro karratutan adierazten da (m2s/m2a). Eraikigarritasuna esleitzeko modu honetan  beti 

izango da “erregularizazio zuzena”. 

4. Eraikigarritasun motak. 

Eraikigarritasunaren bi modalitate hauek daude, aplikatzen edota neurtzen den esparruaren arabera: 

a) Eraikigarritasun garbia: lursailean zuzenean aplikatzen da, jabari publikoan sartu beharreko 

lursailak salbuetsita. Hiri Lurzoruan eraikigarria dena lursaila da eta orubean urbanizagarria. 

b) Eraikigarritasun orokorra: hirigintzako jarduketa baten jabeek onartu behar dituzten 

eginbeharren ondorioz jabari publikora igaro behar diren lurrak dituen esparruan aplikatzen da, 

egikaritze unitatetan edo sektoretan gertatzen den bezala. 

 Kasu honetan, eraikigarritasuna eraikigarritasun koefizientea adieraziz gauzatzen denean, 

eraikigarritasun absolutua aipatutako koefizientearen emaitza eta aipatutako eremuko azalera 

osoa biderkatuz lortuko da. Sistema Orokorra kenduz, bertan egotekotan edo baten bat 

eranstekotan. 

Jarduketa bakarrei dagokionez, eraikigarritasuna lursailaren multzoari esleitzen zaio, nahiz eta 

urbanizatuak izan eta jabari publikoari  zati bat esleitu lursailak orube baldintza hartzeko, 

2/2006 Lurzoruaren legearen 136.b artikuluaren arabera ezarri. Finkatutako lurzoruaren 

lursailetan ohiko teknika da. 

5. Eraikigarritasun fisikoaren banakatzea: 

a) Banakapenaren arabera eraikigarritasuna ondoko hauen bitartez finkatu daiteke: 

a.1 Esparruaren eraikigarritasun osoa. 

a.2 Eraikigarritasun partzialak erabileren edota solairuen arabera (sestratik gora edo sestratik 

behera). 

b) Plangintzan eraikigarritasuna modalitate bi hauetako baten bidez ezar daiteke (edo bien 

bitartez). 

6. Eraikigarritasunak ezartzea. 

Plangintzan alde batetik eraikigarritasun gordina ezarriko da (erabilera publikoak eta erabilera 

pribatuak edo irabazizkoak) eta beste batetik hirigintzakoa (erabilera pribatuak soilik). Bereizketa 

hori ezartzen ez bada, ezarritako eraikigarritasun fisikoa hirigintzakoa soilik dela ulertu behar da. 

1.5.1.5. Artikulua. Eraikigarritasuna neurtzeko modua 

1. Sestraren gaineko eraikigarritasunaren kalkuluan beheko solairuan, solairuartean, goiko 

solairuetan eta teilatupeko solairuan eraikitako azalera osoa zenbatuko da, eta eraikuntzako 

kanpoko perimetrotik neurtuko da. Azalera hauek izango dira salbuespena: 

a) Beheko solairuaren mailan dauden karrerape estaliak eta eraikuntza azpiko sarguneak, betiere 

erabilera publikokoak badira. 

b) Erabilera pribatuko beheko solairuaren mailan eraikuntzaren azpitiko zulaketak eta karrerape 

estaliak, eta irteten edo sartzen diren gorputz irekiak edo hegal irekiak, hirigintzako arau 

hauetako 1.5.1.28. "Fatxadetako irtenguneak eta sarguneak" artikuluan definituta daudenak, 

zenbatu egingo dira eraikigarritasuna neurtzeko, forjatu azalera eta 0,5 koefiziente murriztailea 

biderkatuko dira. 
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c) Etxadiko patioak. 

d) Pergolak, estalitako egiturak bezala, baina beren oinarriaren perimetroa osoan eta altuera 

osoan itxuraz libre direnak. 

e) Sabaiaz eta pergolaz estalitako estalpe edo azalerak, baina beren oinarriaren perimetro osoan 

eta altuera osoan itxituraz libre direnak eta %50an zenbatzen direnak. 

e) Solairuartekoak eta teilatupeko solairuak, eraikinaren zerbitzurako atxikiak erabiltzen badira. 

f) 1,5 metro baino gutxiagoko altuera daukaten gela solairuen eta teilatupeko solairuen azalerak, 

edozein kasutan. 

2. Sestraren azpiko solairuetan eraikigarritasuntzat hartzen da soto eta/edo erdisotoko solairuetan 

eraikitako sabai edo forjatuaren azalera osoa, goiko solairuetako proiekzio horizontalean dauden  

usteko hormen eta arrapalen azalera barne. 

3. Lurzati berean dauden eraikin salbuetsien kasuan, hala nola, pergolak, lanabesentzako etxolak, 

egurtegiak edo antzerakoa edo asimilagarria den beste edozein eraikuntzaren kasuan, 

eraikigarritasuna kalkulatzerako orduan lehenengo solairuan eta, hala badagokio, goiko solairuetan 

eraikitako azalera osoa aintzat hartuko da. Azalera hori eraikitako kanpoko perimetroaren kontuan  

hartuta neurtuko da, nahiz eta alderen batean kanpoko itxitura ez eduki. 

1.5.1.6. Artikulua. Biztanle edo bizitegi dentsitatea 

1. Biztanle dentsitatea da plangintzaren arabera esparru jakin batean eraiki daitezkeen etxebizitzen 

kopurua. 

Bi mota: Parametro hau ondoko hauen bitartez finkatu daiteke plangintzan: 

a) Etxebizitza kopuru finkoa. 

b) Esparruko hektareako eraiki daitezkeen etxebizitzen kopurua adierazten duen koefizientea. 

c) Lurzatiaren gutxieneko azalera etxebizitzako edota eraikuntza motako. 

3. Bizitegitarako zona eta azpizona guztietan izango da nahitaezkoa biztanleria edo etxebizitza 

dentsitatea adieraztea, hiri lurzorua eta urbanizagarria sailkatuak izan ezik.  

2. ATALA. Lurzatiaren parametroak eta baldintzak 

1.5.1.7. Artikulua. Mugak 

1. Mugak lurzatia mugatzen duten perimetro lerroak dira. 

2. Lurzatiaren eta horrek aurrean duen bide edo toki ireki publikoaren arteko muga egiten duena da 

aurreko muga; eta gainontzekoak alboetako mugak dira. Azken horiei dagokienez, atzeko muga 

aurrekoaren kontrako tokian dagoena da. 

3. Lurzatiak bide edo espazio libre publiko bat baino gehiago ukitzen dituen mugak baditu, guztiak 
aurreko mugatzat joko dira. 

 

1.5.1.8. Artikulua. Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak 

1. "Mugaren gehienezko neurria" eta "mugaren gutxienezko neurria" plan orokor honek edo 

lurzatiko muga baterako edo bat baino gehiagorako egindako planek ezarritakoak dira. 



 

III LIBURUKIA HIRIGINTZA ARAUAK 62 

2. Ezarritako parametroak betetzen ez dituzten loteak sortzen dituzten lurzatiak ezingo dira banandu 

edo gehitu. 

1.5.1.9. Artikulua. Gutxienezko eta gehienezko lurzati eraikigarria 

1. Plan orokor honek edo berau garatzen duten planek lurzoru mota guztietarako ezarritako azalera 

da gutxieneko lurzati eraikigarria. Beraz, lehendik dauden lurzati txikiagoetan ezingo da ezer eraiki. 

2. Plan orokor honek edo berau garatzen duten planek lurzoru mota guztietarako ezarritako azalera 

da gehieneko lurzati eraikigarria. Beraz, lehendik dauden lurzati handiagoetan ezingo da ezer eraiki 

eta derrigorrezkoa izango da banaketan edo lurzatikatzea. 

1.5.1.10. Artikulua. Lurzatiaren gehienezko eta gutxienezko azalera, lurzatikatze lanetarako 

1. Lurzatikatzeetarako gutxienezko eta gehienezko lurzatia (edo besterik gabe, gehienezko lurzatia 

eta gutxienezko lurzatia) kasuan kasuko plangintza tresna behin betiko onartu eta gero sortutako 

lurzati berri orok eduki behar dituen gutxienezko eta gehienezko azalerak dira. 

2. Bi parametro horiek betetzen dituzten lurzati guztiak izango dira eraikigarriak. 

1.5.1.11. Artikulua. Lurzati eraikietako lurzoruen banaketak 

Eraikuntzaren bat duten finkak banantzerakoan, lehendik dauden eraikuntzek kontsumitu duten 

eraikigarritasuna adierazi beharko da. Eraikigarritasun osoa agortuta badago ezingo da zatirik 

banandu, banandutako zatia hornidura publiko baterako erabili ezean.  

3.ATALA. Eraikuntzak lurzatian izan beharreko kokapenaren parametroak eta baldintzak 

1.5.1.12. Artikulua. Bideen lerrokadura 

1. Bideen lerrokadura (edo lerrokadura, besterik gabe) erabilera publikoko bide edo espazio 

libreetarako lurren eta lurzati eraikigarrien arteko muga ezartzen duen lerroa da. Plangintzak 

zehazten du lerrokadura.Azpizona pribatuak (a, b, c eta d) eta azpizona publikoak (e, f, g, h, i) 

bereizten dituen lerroei dagokie. 

2. Planoetan finkatu diren lerrokadurek kasuan kasuko lagapenak ekarriko dituzte, eta horiek udalak 

eta agiri honek zehaztutako jarraibide eta irizpideei jarraikiz urbanizatuko dira. 

3. Zenbait kasutan, Planean emandako lerrokatzeak mugaren jabetza pribatuarekin bat ez 

datorrenean, planean lerrokatze berri bezala azpimarratzen da, lagapena ere egin behar da nahiz eta 

planoetan espresuki ez agertu. 

4. Errepideen foru sareko bideen lerrokadura (jabari publikoko zona), e.11 azpizona mugatzen duen 

lerroa da. 

1.5.1.13. Artikulua. Lurraren erreferentzia altimetrikoen definizioa 

Sestra: Plangintzan bide publikoen luzetarako profiltzat ezarritako lerroa da, besterik adierazi ezean, 

bidearen ardatzaren parean dagoena. Jadanik eginda dauden bideetan lehendik dagoen profila 

hartuko da sestratzat, sestraren bestelako definiziorik ez badago.  
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1.5.1.14. Artikulua. Eraikinaren erreferentzien definizioa 

Plan orokor honen erregulazioan eraikuntzen erreferentzia hauek erabiltzen dira: 

a)     Itxitura edo hesia: mugen gainean kokaturiko hesia, lurzatia mugatzen duena. 

b) Fatxada planoa: eraikitako eta eraiki gabeko espazio bertikala lurzoruaren gainetik bereizten 

dituen plano bertikala edo bertikalak. Barne hartzen ditu eraikinaren aurreko bistako eraikuntza 

elementu guztiak (irtenguneak, erlaitzak eta hegalak), lerrokadurekiko irtengune baimenduak 

salbu. 

c) Eraikuntza lerroa: eraikinaren behe solairuaren eta lurzoruaren arteko fatxadaren eragiketa. 

Aurrekoa edo albokoa izan daiteke, zein mugatara begira dagoen. 

d) Mehelina edo mehelin fatxada: eraikuntza batek eraikuntza mugakidearekin batera duen 

horma; bi lurzati mugakide banatzen ditu, eta albo muga batean kokatuta dago. 

e) Fatxadako lerroa, derrigorrezkoa eta gehienekoa: kasuan kasuko solairuaren arabera, 

eraikuntzak zein lerrotaraino iritsi behar duen edo iritsi daitekeen. 

1.5.1.15. Artikulua.  Mugetaraino tartea. 

1. Mugetarainoko tartea: fatxadako puntu bakoitzaren eta erreferentziako muga hurbilenaren arteko 

distantzia da, mugarekin perpendikularra den lerro baten gainean neurtua. 

2.  Sestraren azpiko eraikuntzek ezingo dituzte okupatu, zorupean, mugetarainoko tarteei dagozkien 

espazioak. 

1.5.1.16. Artikulua. Eraikinen artean utzi beharreko tartea 

Eraikinen artean utzi behar den tartea eraikinen fatxaden arteko distantzia da. Bete egin beharko da 

distantzia hori, eraikuntzak lurzati berean edo aldamenekoetan daudenean; ez da bete beharko, 

ordea, bideek edo beste espazio publikoek bereizten badituzte. 

1.5.1.17. Artikulua. Sakonera eraikigarria 

Sakonera eraikigarriak adierazten du, zenbakiz eta ez irudien bidez, non kokatu behar den eraikin 

bateko barruko fatxada lerroa. Horretarako, fatxadako puntu bakoitzaren eta lerrokaduraren arteko 

distantzia perpendikularra zehazten da. 

1.5.1.18. Artikulua. Eraikuntzaren mugimendu arloa 

Eraikuntzaren mugimendu arloa P-5 "Eraikinen ezaugarriak" planoan grafikoki adierazitakoa da, eta 

horren barruan kokatu behar da eraikuntza. 

4.ATALA. Eraikuntzak lurzatia okupatzeko parametro eta baldintzak 

1.5.1.19. Artikulua. Eraikinek okupatzen duten lurzorua 

1. "Lurzoruaren okupazio gisa" ulertzen da eraikinen batek okupatu dezakeen lurzatiaren azalera 

eraikigarria, plano horizontal baten gainean fatxadako planoen babesak osatzen duen perimetroaren 

barrukoa, alegia. 

2. Okupatutako lurzorua honela adieraz daiteke: 
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a) Zuzeneko erregulazioa: gehieneko okupazio koefizientea esleituta. Koefiziente hori okupatu 

daitekeen azaleraren eta lurzati eraikigarriak duen azaleraren arteko erlazioa da. Parametro hori 

eta kokapen baldintzen ondoriozko beste batzuk bateratuta okupazio txikiagoa ateratzen bada, 

azken hori aplikatuko da.  

b) Zeharkako erregulazioa. 

b.1 Modu osagarri edo esklusiboan, muga eta sakonera eraikigarrien banaketa parametroen 

bitartez. 

b.2 O Antolamendu planoetan grafikoki adierazita. 

3. b.2 adibiderako aurreko atalean definizio hauek dagozkio: 

a) Erabilera publikoko behe solairuko karrerapeak: Lurzati pribatuko eremu arkupeduna; lehen 

solairuan libre, kalearen sestran eta goiko solairuek estalia egon behar du, karrerape gisa. Eremu 

horretan eraikina gauzatzeko egiturazko nahitaezko elementuak bakarrik onartzen dira. Sotoa har 

daiteke, baldin eta 5. planoak eragozten ez badu. 

b) Espazio pribatu ireki eraikiezina: Planoetan hainbat azpizonetan ageri da, normalean aurrealdean, 

eraikinaren mugimendu eremuaren eta kalearen artean, baina ez kasu guztietan. Helburua landa 

herrigune zaharren oso morfologia bereizgarria gordetzea da: hain zuzen, horietan eraikuntza 

batzuetan lurzatiarekin lerrokatzen da eta beste batzuetan jabetzaren mugatik pixka bat urruntzen 

da; horrelakoetan, espazio pribatu hori hesitu gabe geratzen da edo oso garrantzi txikiko itxitura bat 

ipintzen zaio, eta horrek espazio publikoa aberasten eta sartzeko maniobra errazten laguntzen du, 

eraikin nagusia kalean egon dadin eta hiri ingurunea aberastu dezan. 

Espazio horietan zola bereizi edo beste maila batean jar daiteke. Halaber, apaingarri edo landare 

elementu baxuekin mugatu daiteke (piboteak, jardinerak...), baina HAPO onartu ondoren ezin dira 

hesi berriak jarri edo daudenak handitu. 

c) Espazio libre pribatu eraikiezina: Espazio pribatu horietan hesiak jar daitezke, betiere arau 

hauetan ezarritako baldintzak beteta.  Lorategien berezko eraikin osagarriak, igerilekuak, kirolezko 

instalazioak, itzalpeak, pérgola, etxolak, garajeak eta estalpeak edo solairu bakarreko eraikinak, bi 

metro eta erdiko altuerarekin (2,5m). Espazio librearen guztirako dimentsioa gehienez %10koa 

izango da, gehienez 30m2ko. Edozein kasuan 9m2ko azalera izango du. 

Aurreko zehaztapen horiek eta eraikinaren mugimendu eremuak aldatu daitezke, aurrez premia hori 

justifikatzen duen azterlana eginda. Aldaketa onartzeko eskumena Udalak du eta, alde horretatik, 

interes publiko eta pribatuen arteko oreka zainduko du. 

1.5.1.20. Artikulua. Lurzatiaren azalera librea 

Aurreko artikuluan ezarritako okupazio baldintzen aplikazioaren ondorioz lurzatian eraiki gabe utzi 

behar den eremua da. 

 

5.ATALA. Eraikinen formari buruzko parametroak eta baldintzak 

1.5.1.21. Artikulua.  Eraikinaren gehieneko eta gutxieneko neurriak 

"Eraikuntzaren gehieneko neurriak" eta "eraikuntzaren gutxieneko neurriak" plangintzak ezartzen 
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ditu, eta horien barruan sartu eta mugatu behar da lurretik gorako eraikuntza, fatxadako planoek 

definitzen dutena. 

1.5.1.22. Artikulua. Jatorriko kota 

1. Jatorriko kota plangintzak zehazten du eta altuera neurtzen non hasi behar den adierazten 

du. Fatxada bakoitzak eta behin betiko lurzoruak bat egiten duten erdigunearen nibelazio kota  

hartzen da jatorriko kotatzat. Kantoiko eraikuntzetan garapen osoa kontsideratzen da osatzen 

duten fatxada biekin. 

 

 

 

 

 

2. Eraikinaren beharrizanak edo lursailaren ezaugarriak direla kausa, altuera mailakatu egin 

behar bada, eraikina osatzen duten gorputzetako bakoitzean bere aldetik neurtuz egingo da 

altueraren neurketa. 

 
 
 

3. Lur-arraseko edo altuera ezberdineko fatxaden orubeak, 30 metro baino altuko hondoekin, 

eraikin planoen altuerak ez dira erregulatzen, kale bakoitzean altuera hartuko da eta dagokion 

solairu kopurua, gehienez 15metroko hondoarekin edo 15 metroko altuerarekin baxuagoan. 

Hondo bi hauek lotzen duten lerroak barne partzelaren eraikinaren garaiera gehienez definitzen 

du.  
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4. Kontrako fatxada sestra ezberdinekin edo altuera desberdinetako kale kontrako orubeekin, 

30 metro baino txikiagoko hondoekin, eraikuntza planoetanez dira altuerak erregulatzen, 

betimantenduko da gutxienenz 5 metroko hondoa sestran edo altuera baxuago bat, beharrezkoa 

izatekotan altuagoak diren fatxaden hondoak murrizten. 

 

1.5.1.23. Artikulua Eraikinaren altuera 

1. Jatorrizko kotatik erlaitzerainoko, hegalerainoko edo goihaberainoko altuera unitate metrikoak 

erabiliz neurtzerakoan definizio hauek izango ditugu: 

a) Erlaitzaren altuera: azken solairuko (atikoak eta teilatupeak alde batera utzita) sabaia osatzen 

duen forjatuaren azpialdeak eta eraikinaren fatxadako planoak bat egiten duten lerroraino 

neurtzen dena. 

b) Altuera guztira: eraikineko goihabe altueneraino neurtzen dena. 

c) Hegalaren altuera: teilatu hegalaren muturreko puntu behereneraino neurtzen dena.  

2. Plangintzak parametro hori "gehienezko altuera", "gutxienezko altuera" edo "altuera finko" edo 

"derrigorrezko" gisa ezarri dezake. 

3. Altuera neurtzeko bi unitateak, solairu kopurua eta unitate metrikoa erabiltzen direnean, biak 

bete beharko dira. 
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1.5.1.24. Artikulua. Eraikuntzaren profila edo solairu kopurua 

1. Eraikinaren profila plangintzak eraikuntzarako baimentzen duen solairu kopurua da. Honako hauek 

osatzen dute: 

a) Sestra gaineko solairu kopurua: eraikin batek urbanizatutako lurzoruaren sestraren gainetik 

dituen edo fatxada batera dituen solairu kopurua da. 

b) Sestra azpiko solairu kopurua: sestra gaineko lehenengo solairu konputagarriaren azpian dauden 

edo baimentzen diren solairuen kopurua da. 

2. Parametro hori "gehieneko solairu kopuru", "gutxieneko solairu kopuru" edo "solairu kopuru 

finko" edo "derrigorrezko" gisa ezar daiteke. 

3. Eraikinaren profil edo solairuen gehienezko kopurua honako zeinu hauen bitartez adieraziko da: 

a) A/B 

b) A(a)/B 

c) A(a edo b)/B 

d) A (a eta b)/B 

Lehenengo zifrak, "A", makurtutako barra baino lehenagokoak, sestraren gaineko solairuen kopurua 

adierazten du, zenbatu daitezkeen atikoak eta teilatupeak kontuan hartu gabe, eta ondorengoak, 

"B", barraren ostekoak, sestraren azpikoak.  

Aukeran zifren ostean jartzen diren zeinuek (a) edo (b) atiko edo teilatupe zenbagarri baten baimena 

adierazten dute. Bi sinboloak agertzen direnean "edo" batek bereizita, horrek esan nahiko du horiek 

egotea aukerakoa dela. Bi sinboloen artean ageri dena "eta" denean, ulertuko da atikoak baimena 

duela eta haren gainetik teilatupeak ere edukiko duela baimena. 

1.5.1.25. Artikulua. Eraikinen solairuak 

1. Eraikin bateko solairua jarduera bat aurrera eramateko egokitu den azalera horizontal, 

erabilgarri eta estalia da. 

2. Honako solairu mota hauek existitzen dira: 

a) Beheko solairua: eraikitako azaleraren ehuneko berrogeita hamar baino gehiagoan (ehuneko 

50) lurzoruko planoa jatorriko kota berdinean edo gehiagoan duena. 

b) Sotoa: eraikitako azaleraren ehuneko berrogeita hamar (%50) baino gehiago eraikineko 

beheko solairuaren kotaren azpitik duena da sotoko solairua.Aukerako altuera ezin da 

berrehun eta hogeita bost zentimetro (240 zm) baino gutxiagokoa izan. 

c) Erdisotoa: bere azaleraren zati batean lurzoruko planoa jatorrizko kotaren azpitik eta sabaiko 

planoa kota horren gainetik dituen solairua. 

Erabileraren berezko ezaugarrien araberakoa izango da aukerako altuera, betiere, gutxienez, 

240 zentimetrokoa izanik.  

Sestra gaineko solairutzat hartuko dira, ondorio guztietarako, sabaiko forjako goiko aldeko 

edozein puntu espaloiko edo lurzoruko sestratik metro batera (1) edo gehiagora duten 

erdisotoak.  

Sestra gainetik erdisotoko solairu bat existitzekotan, eraikinak ez du beheko solairurik  izango, 
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lehenengo solairua zuzenean erdisoto solairuaren gainean egongo da. 

d) Solairuartea: Solairuartean ulertuko dira %50ean beheko solairuaren azalera gailentzen ez 

dutenak, goi mailako forjen artean tarteko posizioaren forja daukate beheko solairua baino 

baxuagoa. Aukera hau aipatzen den azpizonetan bakarrik onartzen dira. Ondorengo 

baldintzak bete behar dira: 

a) Forjak fatxadan ezingo du beheko solairuaren hutsunerarte heldu, gutxienez hiru 

metrotako distantzia mantenduz, hutsunearekin bat egiten duen tokian. 

Industrialdeak betetzearen baldintzaz salbuetsiak egongo dira, solairuartean fatxaden 

atzeraemanak debekatuz.  

b) Altuera librea gutxienez 2,20metroko altuera eduki behar du, behin behieneko espazio 

erabileren kasuan, biltegi eremuak bezala, erabilera ohikoa baldin bada 2,50metroko 

altuera, lanpostuak edo sarbide publikoak. Edozein kasuan, beheko solairuaren eta 

solairuarteko altuera minimoa gutxienez 2,50metrokoa izango da.  

e) Solairua edo goikoa: beheko solairuaren sabaiko forjatuaren gainetik dagoen solairua. 

Solairuaren oinaren aukerako altueraren balioa zehaztu egingo da erabileraren eta zona edo 

lurzoru motaren baldintzazehatzen arabera. 

f) Atikoa: eraikinaren azkeneko solairua da, azalera eraikia gainerako solairuen azalera normala 

baino txikiagoa duenean eta bere fatxadak eraikinaren gainerako fatxada planoetatik bereizita 

dituenean. 

g) Estalkipea edo estalkiartea: txapitula erakoa izan ohi den edo estalkiaren isurki triangeluarrak 

inguratutako terrazak eduki ohi dituen solairua, azken solairuko forjatuaren gainaldearen eta 

estalki makurtuaren eraikuntza elementuen azpialdearen artean dagoena. 

6.ATALA. Hiri estetikaren eta eraikuntzaren kalitate eta higiene baldintza gehigarriak 

1.5.1.26. Artikulua. Hirigintza antolamenduaren udal ordenantza osagarriak 

1. Baldintza gehigarriek eta herriaren eta eraikuntzen estetikari buruzkoek, baita eraikuntzaren 

kalitatearen eta higienearen diseinuarenek ere, hirigintza antolamenduaren osagarri diren udal 

ordenantzen bitartez garatuak izan beharko dute. 

2. Sekzio honetako hurrengo artikuluetan arautzen diren zehaztapenak behin-behinekoak izango dira 

behin betiko onetsiak izan arte. 

1.5.1.27. Artikulua. Solairuen altuera 

Solairuaren altueratzat hartuko da solairu bateko zoladura bukatuaren gainaldetik solairu bereko 

sabaiaren forjatuaren azpialderaino (edo sabai izuneraino) dagoen distantzia bertikala. 

1.5.1.28. Artikulua. Fatxadetako irtenguneak eta sarguneak 

1. Irtenguneak edo hegalak dira eraikuntzako lerrotik ateratzen diren elementuak. 

2. Hona hemen irtengune motak eta haien definizioak: 

a) Balkoia: dagoen gelako zoladuratik ateratzen den baoa, zein, fatxadaren lerrokadurari 

dagokionez, forjatu edo plataforma baten bidez kanpoalderantz luzatzen den. Gehienez ere 
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ehun zentimetro (100 zm) zabal da. Balkoi kontzeptuak ez du loturarik balkoiaren eraikuntza 

soluzioarekin eta babes elementuen diseinuarekin. Balkoia estalia edo estali gabea izan daiteke. 

b) Terraza itxi gabeko irtengunea da. Estalia edo estali gabea izan daiteke. 

c) Begiratokia: bao bat, berrehun eta berrogeita hamar (250) zentimetro baino luzera txikiagoa 

duena, begiratokiaren zerbitzua jasotzen duen gelako zoladuratik aterata kristaldun gorputz 

baten bidez kanpoalderantz luzatzen dena, eta fatxadatik ehun (100) zentimetro baino gehiago 

ateratzen ez den plataforma duena. 

d) Galeria luzeran 250 zentimetro baino gehiago dauzkan begiratokia da. 

e) Hegada itxiak: begiratokiak eta galeriak ez diren fatxadaren irtenguneak dira, itxituraren 

materialak edozein direlarik ere. Gehieneko neurriak galerietarako ezarritakoak izango dira. 

3. ”Aurreko paragrafoan adierazitako neurriak 1.5.1.12. artikuluan "Bideen lerrokadura" definitutako 

lerrokadurak oinarri hartuta baimentzen diren irtenguneetan soilik aplikatu daitezke. Mugetatik 

bananduta dagoen eraikuntzan, neurriak aukerakoak izango dira; horrek ez du esan nahi 1.5.1.15 

"Mugen banaketa" eta 1.5.1.16 "Eraikinen artean utzi beharreko tartea" artikuluetan ezartzen diren 

banaketak bete behar ez direnik. 

4. Gainera, aipaturiko lerrokaduratik ateratzen diren baimendutako irtenuneek hurrengo baldintzak 

beteko dituzte: 

a) Hegalkinek oinplanoan proiektatutako luzeraren batura ez da fatxada bakoitzaren luzaeraren 

erdia baino handiagoa izan behar. 

b) Espaloiaren sestraren gainean gutxienezko garaiera librea hirurehun eta berrogeita hamar 

zentimetrokoa (350 zm) da. 

c) Irtengune guztiak mugetatik bereiziko dira hegala baino txikiagoa ez den distantziara edo bi 

metro baino gutxiagokoa ez denera. 

5. Sartuta dauden terrazen sakonera ez da horien garaiera nahiz zabalera baino handiagoa izango. 

Sakonera fatxadaren lerrotik kalkulatu behar da. 

6. Azpizonetako ordenantzek eta AXEetako arau bereziek beste parametro batzuk ezarri ahalko 

dituzte.  

 

1.5.1.29. Artikulua. Erlaitz eta hegalen gehieneko irtengunea 

Erlaitzek eta hegalek bideen lerrokaduraren gainetik eduki dezaketen gehienezko irtengunea eta, 

beraz, etxadiko patioaren fatxadaren lerroa ez da ehun (100) zentimetrotik gorakoa izango, 

azpizonabakoitzarenordenantzan edo kasuan kasuko AXEko arau berezian mugaketa handiagoa 

ezartzen bada salbu. 

1.5.1.30. Artikulua.  Altueratik gorako eraikuntzak 

1. Erlaitz eta/edo hegalaren gehienezko altueratik gora honako hauek eraiki ahal izango dira oro har: 

a) Estalkiaren isurkiak. Hauek ezingo dira azken solairuko forjatuaren goiko ertzak fatxadekin eta 

patioekin egiten duen planotik irten eta gehienez %50 malda izango dute. Horietan argi zuloak 

instalatu ahalko dira, forjatuaren barruan. Intradosetik eta estradosetik ezin izango dira irten. 

b) Eskailera kaxen eta igogailu etxolen erremateak. Horiek ezingo dute gainditu hirurehun eta 
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berrogeita hamar (350) zentimetroko altuera osoa erlaitzaren altueraren gainetik. 

c) Txapitulak, estalkipea argitzeko, betiere, ondoko baldintzak betetzen baldin badituzte: 

c.1 Luzera osoak ezin izango du teilatu isurkiaren luzeraren %15 gainditu. 

c.2 Bakoitzaren luzera ez da 2,5 metrotik gorakoa izango eta gehienez 2,30 metro izango ditu 

altueran bukatutako solairuaren forjatutik neurtuta. 

c.3 Fatxadaren lerrotik gutxienez metro bat (1) atzeraemango dira. 

c.4 Estalkien maldak %25 eta %35aren artekoak izango dira. 

2. Hala ere, finkatutako gehienezko altueratik gora ezingo da ezer eraiki, aireztapenerako edo kea 

kanporatzeko tximiniak edo berogailuaren eta aire egokituaren tximiniak izan ezik. Kasu horietan, 

haien funtzionamendu egokirako Eraikuntzaren Kode Teknikoak ezartzen duen altuera izango dute, 

edo, bestela, eraikitze lanak ondo egiteak eskatu bezalakoa. 

1.5.1.31. Artikulua. Patioak 

1. Etxadiko patioa. 

a) Etxadiko patioa da etxadi itxi baten barruan dagoen espazioa, lehenengo solairutik, gutxienez, 

eraikita ez dagoena. 

b) Neurriak plan orokor honetan finkatu dira, P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoan, barruko 

fatxaden lerroen definizioaren bitartez. Bestela, eraiki daitekeen gehienezko sakonera, 

lurzoruaren okupazioa eta barruko fatxadaren eta atzeko mugaren arteko gutxienezko tartea 

adierazita egongo dira. 

c) Garapeneko planetan grafikoki definituta egongo da, P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoan. 

d) Nolanahi ere, aipatutako baldintzak bete arren 100 m2-tik beherako azalera duten patioak 

barruko patio edo argi patio izango dira, bai eta barruan 10 metroko diametroko zirkulua hartu 

ezin dutenak ere. 

2. Barruko patioa edo argi patioa. 

a) Barruko edo argi patioa eraikinaren barruan zabaltzen da bizigelei argiak eman, argiztatu eta 

aireztatzeko. 

b) Honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 

b.1 Indarrean dagoen araudian araubide orokorreko babes ofizialeko etxebizitzetarako 

ezartzen diren neurriak beteko dituzte. 

b.2 Sarbidea izan beharko dute ataritik, eskailera kaxatik edo eraikuntzako beste espazio 

komun batetik, hango derrigorrezko garbiketa eta zaintza ahalbidetzeko. 

b.3 Hirigintzako arau hauek ezarritako paramentuen arteko gutxieneko argiak ezin izango dira 

irtenguneekin murriztu, lehendik dauden eraikinetan igogailuak ezartzen direnean izan ezik, 

baldin eta horien instalaziorako beste kokalekurik ez badago. Hori guztia esparru juridiko 

pribatuan erabili daitezkeen hirugarren pertsonen eskubide eta zortasun zibilei kalterik egin 

gabe. 

b.4 Patioko zoladura hara gelak irekitzen dituen bizitokirik baxuenaren lurzoruaren mailan 

egongo da, gehienez. 

b.5 Patioak sabaileiho edo argizulo zeharrargien bidez estali ahal izango dira, baldin eta 
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elementu horiek inolako itxiturarik gabeko espazio perimetrala uzten badute patioko 

hormen eta babes elementuaren artean; horrela, gutxieneko aireztapen azalera 

ahalbidetuko da, patioak duenaren %40 baino handiagoa. Kasu horretan, beharrezko neurri 

teknikoak hartuko dira, isolamendu akustikoari buruzko indarreko arauak betetzeko. 

b.6 Paramentuen arteko distantziak osorik mantendu beharko dira patioaren altuera osoan; 

gehienez jota, 0,20ko tantakina ahalbidetuko da estalkian.  

b.7 Mugei atxikitako patioek aurreko baldintzak bete beharko dituzte; horretarako, muga 

aurreko paramentutzat hartuko da, eraiki barik egonda ere. 

3. Fatxadara irekitako patioa. 

a) Fatxadara irekitako patio edo kanpoko patio deritzo eraikinak fatxada lerroekiko daukan 

atzeragunearen ondorioz eratzen denari, atzeragunea 1,5 m baino gehiagokoa denean. 

b) Arau bereziak, edo bestela, azpizonetako ordenantza orokorrek baimentzen baldin badute, 

ondorengo gutxienezko baldintza hauek bete beharko dituzte:  

b.1 Etxadiko patioa edo bideko lerrokaduraren gainean irekita dagoen patioa: 

- Ezin du izan eraginik beheko solairuan; ezin da aldatu beheko solairuaren lerrokadura 

ofiziala. 

- Fatxada irekiaren aurrealdea (edo zabalera) 4 metrokoa izan behar da gutxienez. 

- Sakonera ezin da izan zabaleraren erdia baino gehiago. 

- Argi patio edo barruko patioetako argientzat eta ikuspegi zuzenentzat ezarritako 

gutxienekobaldintzak bete behar ditu. 

- Lerrokaduratik atzeratutako fatxadaren luzerak ez du  ehunekoa 20 gaindituko, 

fatxadaren guztizko luzerari dagokionez. 

- Lurzatiko alboko mugatik edo mehelinetik 4 metrora egon behar da gutxienez. 

b.2 Lurzati irekian dagoen patioa. 

- Erabilera publikoko espazio batekin lotutako espazio libre batera eman behar du. Lau 

solairu arteko eraikinetan, espazio horiek 10 m-ko diametroko zirkulua hartzeko 

modukoak izan behar dira; solairu gehiagoko eraikinetan, 16 m-ko diametroko zirkulua 

hartzeko modukoak. 

- Fatxada irekiaren aurrealdea edo zabalera 6 metrokoa izan behar da gutxienez. 

- Sakonera ezin da izan zabaleraren erdia baino gehiago. 

4. Mankomunatutako patioa. 

a)    Patio mankomunatua da hainbat lurzatirentzako barruko patio edo argi patio gisa eratzen dena, 

lurzati horiek mankomunitatea egiten dutenean patioaren gutxieneko neurrietara iristeko. 

b)  Mankomunitatea sortzeko, orube edo higiezinen gaineko zortasun eskubide erreala eratu 

beharko da, Jabetzaren Erregistroan inskribatutako eskritura publikoaren bitartez. Zortasun hori 

ezingo da Udalaren baimenik gabe ezereztu, ezta patioaren gutxieneko neurrietara iristeko 

osagarri horren beharra duen higiezinen batek dirauen bitartean ere. 

c)   Patio mankomunatuak beheko solairuan burdin hesi edo langa edo fabrikako elementu edo 

elementu opakuez bereizi ahalko dira, gehienez metro bateko altueraraino. 
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d)   Artikulu honetako 2.b) puntuan barneko patioetarako ezartzen diren baldintza guztiak beteko 

ditu, b.7) puntua izan ezik. 

1.5.1.32. Artikulua. Hiriko estetika babestea 

1. Udalari dagokio hiriaren irudia eta natur paisaia defendatzea eta horien bien balorazioa eta 

hobekuntza sustatzea, bai eraikinei dagokienez (eraikinak taldeka edo banaka hartuz), baita eraiki 

gabeko eremuei dagokienez ere. Beraz, hiriaren irudian edo natur paisaian eraginik izan dezaketen 

jarduerak udalaren irizpideen araberakoak izan beharko dira. 

2. Eraikin berriak dagoeneko existitzen direnetara eta horien ingurura egokiro egokitzen direla 

bermatzeko, herria ikustea ahalbidetzen duten tokietatik eta horiek dauden tokiaren paisaiaren 

gaineko eraginaren analisia egitea exijitu ahalko da. 

1.5.1.33. Artikulua.Hesiak 

1. Hiri lurzoruko eta lurzoru urbanizagarriko lurzatiak berrehun (200) zentimetroko altuerako 

hesiekin edo hormekin itxi ahalko dira; nolanahi ere, eraikuntza bakanen azpizonetan, bide edo 

espazio publikoetara ematen duten lurzatiak era honetara itxiko dira: 

a) Gehienez laurogei (80) zentimetroko altuera duten elementu itsuekin. Beharrezkoa izanez gero, 

horiek osatzeko, estetikoki lekuarekin bat datozen babes gardenak, landare pantailak edo 

antzeko irtenbideak erabiliko dira, gehienez ere berrehun (200) zentimetroko altueraraino. 

Bestela, tokiko estetikarekin bat egiten duten itxiturak erabili ahalko dira, betiere, bi (2) 

metrotik gorako aurrealde opaku jarraiturik eratzen ez bada, ezta bat koma bost (1,5) metroko 

altuera gainditzen ere, bost (5) metro baino gutxiagoko zabalera duten kaleekin muga egitean.  

b) Ez da inolaz ere baimenduko pertsonei edo animaliei lesioak sor diezazkieketen elementuen 

bidez ixtea itxiturak, ezta herriaren itxura kaltetzen dutenen bidez ere. 

c)  Aurreko baldintzak betetzetik salbuetsita daude, zertarako erabiliko diren kontuan hartuta, 

segurtasun neurri bereziak behar dituzten lurzatiak. Horrelakoetan, itxitura berezko beharrei 

egokituko zaie, betiere justifikatua geratzen bada. 

d) Hesi itsuetarako definitutako altuera maximoa gainditu ahal izango da maldarik gabeko 

eremuetan kokatutako lursailen kasuan, eta horrek muga txikiagoa duen horma-atxikipena 

behar du, baldin eta arau orokorrak betetzeko aplikatu beharreko irtenbide eraikigarriek 

neurriak hartu behar badituzte neurrigabea. Gehieneko altuera betetzeko ezintasuna behar 

bezala justifikatuta egon behar da, Iruña Okako Udalaren sail teknikoaren irizpidea kontuan 

hartuta eta hesiaren gehienezko altuera kontuan hartuta. 

2. Aurretik esandakoa alde batera utzita eta segurtasun neurri gisa, hiri lurzoru eta lurzoru 

urbanizagarrian dauden lursail eraikiak hesiz inguratu beharko dira, bai 1. puntuan adierazten den 

bezala, bai lerrokadura ofizialean kokatutako itxiduren bitartez, altueran bi (2) metrotik hiru (3) 

metrora izan ditzakete, eta mozten edo ziztatzen ez duten eta pertsonak kaltetu ditzaketenak ez 

diren materialekin eginda egon beharko dute, eta materialek itxiduraren egonkortasuna eta egoera 

onean mantentzea bermatu beharko dute. 

3. Lurzati mugakideetan ur ibilguak badaude, hesiek zortasun eremua (5 m) libre utzi behar dute. 
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1.5.1.34. Artikulua.  Zuhaitzak babestea 

1. Bide publikoetan galtzen diren zuhaitz guztiak ahalik eta lasterren ordeztu behar dira. Zuhaitzak 

herriko parke eta berdeguneen udaleko erakunde arduradunaren jarraibideei edo antolamendu 

xehatuko eremu bakoitzeko araudi bereziari jarraikiz ordezkatuko dira, eta ordezkapena 

derrigorrezkoa eta galeraren erantzulearen kargura izango da. Gainera, kasuan kasu, egintza 

horretatik sortzen diren zigorrei ere erantzun beharko die. 

2. Bide publikoen ondoko tarte zerrendetan landare espezieak landatu behar dira, zuhaitzak bereziki, 

eraikuntzak edozein erabilera izanik ere, baldin eta atzeraeman gune osoa oinezkoen zirkulaziorako 

eta eraikinerako sarbiderako espazioen trazadurak hartzen ez badu. 

3. Obraren batek zuhaitzen bati eragin diezaiokeenean, publiko zein pribatua izan, dagokion lizentzia 

eskaeran hala adieraziko da, eta haren egoera azalduko da ematen diren plano topografikoetan. 

Horrelakoetan, eta obrek iraun bitartean, hurrengoa eskatu eta ziurtatu behar da: enborrei gutxienez 

ehun eta laurogei (180) zentimetrotan estaldura tinko egokia ematea, kalte edo narriadurarik izan ez 

dezaten. 

1.5.1.35. Artikulua.  Eraikinaren diseinua, kalitate eta higiene baldintzak 

1. Oro har, egoitza gisa erabiltzen diren eraikin guztiei etxebizitza arloko sektoreko legeriako diseinu, 

kalitate eta higiene baldintzak aplikatzen zaizkie. Horrelakorik ezean, babes ofizialeko etxebizitzei 

dagozkionak bete beharko dira. 

2. Gainera, hirigintza arau hauek kalitate eta higieneari buruzko gainontzeko baldintza gehigarrietara 

igortzen dute, eraikuntza obra egiteko baimena eskatzen den unean indarrean dauden arloko 

arautegi guztiak betetzera. 

3. Katalogatutako eraikinen kasuan, IV Liburukia,  Historia, arkitektura eta arkeologia ondarea eta 

naturguneak babesteko arauak" dokumentuan ezarritakoa beteko da. 

1.5.2. KAPITULUA. HIRI LURZORU ETA LURZORU URBANIZAGARRIKO AZPIZONETAN APLIKA 

DAITEZKEEN ERAIKUNTZA ETA ERABILERA ORDENANTZA OROKORRAK 

1.ATALA. Egoitzazko azpizonetako baldintza orokorrak (a) 

1.5.2.1. Artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza komun orokorrak. (a) 

1. Lurzatikatzeari buruzkoak. 

a) Lurzatikatzea honako prozedura hauetarikoren baten bitartez zehaztuko da: 

a.1) Hiri lurzoru finkatuan eta finkatu gabean, haztatutako eraikigarritasuna areagotzeagatik, 

berretsi egiten da, kasuan kasuko AXEko fitxan kontrakoa beren beregi zehazten bada salbu, 

plan orokor hau behin betiko onartzen den unean dagoen lurzatikatzea errespetatuko dela. 

Eragin horietarako, aldez aurretik dauden lurzatiekin berdindu egiten dira azpizona 

ezberdinetakoak diren finken zatiak, betiere, proposatu den antolamenduak hala 

erabakitzeagatik jabari eta erabilera publikora igaro behar diren lurzoruak kanpo utzi eta 

gero. 
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a.2) Plan orokor honek xehetasunez antolatutako gainerako eremuak, grafikoki edo kasuan 

kasuko AXEen bitartez edo, halakorik ez balego, kapitulu honetan azpizona bakoitzerako 

jasotako ordenantzaren bitartez. 

a.3) Garapeneko plan batek antolatu beharreko AXEetan, grafikoki edo idatzita dauden 

ordenantzen bitartez.  

b) Behin lurzatikatzea definituta, aldaketak honela egin ahalko zaizkio: 

b.1) Lurzatikatze proiektu baten bitartez. Proiektu horrek AXEko arau berezian finkatzen 

diren betekizunak bete behar ditu edo, bestela, azpizona bakoitzeko ordenantzarenak. 

b.2) Udalak egokitzat joko balu, lurzatietan ageri diren inguruabar fisikoak ikusita, finkak 

normalizatzeko proiektu baten bitartez edota xehetasunezko azterlan baten bitartez. 

Hala eta guztiz ere, aldaketak lurzati berriak egokitzea badakar, hain zuzen ere azpizona bakoitzerako 

Ordenantza orokorrean finkatu diren eraikigarritasunak ez diren beste batzuk edukiko dituztenak, 

xehetasunezko azterlan bat idaztea beharrezkoa izango da. Kasu horretan, espedienteak berariazko 

eraikigarritasuna esleituko dio bakoitzari. Horrela, bertatik irteten den kopuru osoa jatorrian 

aurkeztutako lurzatien multzoan baimendu den berdina izango da.  

2. Eraikigarritasunaren esleipenari buruzkoak. 

a) Aurreko 1.b puntuan adierazitakoaren kaltetan izan gabe, plan orokor honek xehetasunez 

antolatutako eremuetan, lurzatikatzea zehaztuta badute, azpizonabakoitzarenordenantza 

orokorrean ezarritako eraikigarritasuna lurzatian aplikatuko da. Gainerako kasuetan, azpizona 

bakoitzari esleituko zaio. 

b) Jada eraikita dauden lurzatietan, aldez aurretik existitzen diren eraikinen antolamendua finkatzen 

den eremuetan kokaturikoak, berretsi egiten da eraikigarritasuna horietako bakoitzean. 

Eraikigarritasun hori 1.5.1. "Ordenantzak aplikatzeko oinarrizko definizioak" kapituluan finkatu diren 

irizpideei jarraikiz neurtuko da. 

Eraikina ordeztu egiten bada, sestra gaineko egungo eraikigarritasuna garatu ahalko da, eta azpizona 

bakoitzaren ordenantzan baimentzen den sestrapeko eraikigarritasuna ere bai, nahiz eta lehengo 

eraikinak halakorik ez izan. 

c) Proposatutako antolamendu xehatura egokitzen ez diren eraikinak artikulu hauetako xedapen 

orokorren bitartez arautuko dira: 1.4.7.2 "Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian antolamenduz 

kanpo dauden eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak", 1.4.7.3 "Hiri lurzoruan eta lurzoru 

urbanizagarrian plangintzarekin bat ez datozen eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak" eta 1.4.7.6. 

"Hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian lehendik dauden erabilerak". 

3. Etxebizitza kopuruari buruzkoak. 

Etxebizitza kopurua honako prozedura hauetarikoren baten bitartez ezarriko da: 

a) a.1, a.2, a.3 eta a.4 azpizonetako urbanizazioak finkatutako hiri lurzoruan, parametro hori askea 

ala AXEko arau bereziak espresuki edo etxebizitza bakoitzeko metro karratu eraikizko estandar batek 

arautua izan ahalko da. 

b) Hiri lurzoru finkatuaren eta finkatu gabearen a.5 eta a.6 azpizonetan, eraikuntza haztatua 

areagotzeagatik, etxebizitzabakoitzekogutxienezko lurzati estandar bat ezarriz arautuko da. 
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c) Antolamendu xehatuak finkatutako eraikinen kasuan, AXEko arau bereziak berariaz adierazten 
duena beteko da. 

d) Urbanizazioak finkatua ez den hiri lurzoruan eta sektoreka banatutako lurzoru urbanizagarrian, 
etxebizitza kopurua espresuki ezarriko da AXEko arau berezian. 

4. Eraikuntzaren forma arautzeari buruzkoak. 

a) Eraikuntza modua grafikoki edo kasuan kasuko AXEko arau bereziaren bitartez arautuko da; 

bestela, kapitulu honetan jasotako azpizona bakoitzaren ordenantzaren bitartez. Prozedura mistoa 

ere erabili ahalko da. 

b) Aldez aurretik existitzen den antolamendua finkatzen den kasuan, ordezkapenen bat egiteko 

edozein eragiketa egokitu egingo zaio azpizonaren ordenantzari edo bolumetriaren formari eta aldez 

aurretik existitzen den eraikinaren eraikuntza parametroei, betiere, 2.c) puntuan adierazi denaren 

kaltetan izan gabe. Honen zabaltzeen kasuan, AXEko arau bereziak arautzen duena beteko da. 

1.5.2.2. Artikulua. Erabileren ezarpenari dagozkion baldintza komun orokorrak. (a) 

1. Bizitegi azpizonak artikulu honetan espresuki ezarritako berezko etxebizitza erabilerarako izango 

dira: 1.3.2.4 "Hirigintza Plangintza Normalizatzeko Sistema osatzen duten eta plan honetan dauden 

zona moten definizioa". Artikulu horretan zona bakoitzaren berezko azpizona eta erabilera daude 

zehaztuta. 

2. Horrez gain, AXE bakoitzeko arau berezian edo bestela azpizonei buruzko ordenantza orokorrei 

buruzko hurrengo artikuluetan ezarritako gainontzeko erabilera baimenduak ezarri ahalko dira. 

Ezarpen hori beti egongo da horien eta eraikineko etxebizitzen erabilera nagusien arteko 

bateragarritasunaren menpe, eta ondorioz, kontrako erreferentzia argirik egotekotan, Udalak 

ezarpena ukatu ahalko du. 

Edonola ere, Udalak hirigintzako udal ordenantza baten bitartez azpizonetako ordenantzetan 

jasotako erabileren bateragarritasunak arautu ahalko ditu. 

3. Baimendutako erabileren barruan sartzen dira, aipatzen ez badira ere, bakoitzaren erabilera 

asimilatuak, osagarriak eta zerbitzukoak. 

4. Nahitaezko erabilera osagarria aparkalekuena da, 1.3.1.15 "Definizioa eta motak" artikuluko 5. 

puntuan ezarritako gutxieneko zenbatekoan; artikulu hori 7. atalean dago: "Komunikazio eta 

garraioetarako erabileraren edukia". 

5. Erabilera publikoko zortasunak. Plangintzak nahitaezko zerbitzu erabilera publikoak (ibilgailuen 

zirkulazioa edo oinezkoena eta zerbitzuen azpiegiturak) ezarri ahalko dizkie bizitegitarako azpizona 

eta lurzatiei eta haietan dauden eraikuntzei, baita aldameneko azpizonetako erabilera baimenduen 

osagarri direnak ere, eta, beharrezkoa bada, zortasun eskubideak eratuko dira, indarrean dagoen 

legedian ezarritako hirigintzako kudeaketa tresnen bitartez. 

1.5.2.3. Artikulua. Hirigune zaharren a1 ordenantza 

1.  Aplikazio eremua. (a1) 



 

III LIBURUKIA HIRIGINTZA ARAUAK 76 

a) Ordenantza honek solairu berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, instrumentu 

honek proposatzen duen antolamendu xehakatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, P-5 

“Eraikuntzaren Baldintzak” izeneko planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 

ezarri ahalko dituzte. 

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXE-etan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark berariaz 

arautu ez dituen alderdietan. 

c) Proposatutako antolamendu xehakatura egokitzen ez diren eraikinak 1.4.7.2 artikulutik 1.4.7.5 

artikulura aipatzen diren xedapenen bitartez arautuko dira. 

d) Ordenamendu partikularrak esleitutako lursaileei dagokienez, ordenamendu orokorrek 

lehentasuna dute ordenantza orokorren gain, eta aldi berean ordenantza hauek arau partikularrak 

arautzen ez dutena osatzen dute. 

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a1) 

a) Eraikigarritasuna zeharka arautzen da P- 5 “Eraikuntzaren baldintzak” planoan islatutako 

eraikuntza lerroen definizio grafikoaren eta sestraren gainetik eraiki daitezkeen solairuen 

kopuruaren bitartez. 

b) Planoan ez baldin bada atzeko fatxadako edo sakonerako lerroa ezartzen, 7. Puntuan (“Sakonera 

eraikigarria”) adierazten den parametroa beteko du. 

c) Sestra gaineko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna aurretik existitzen dena izango da, edozein 

kasuan aplikagarria izango da 0,40 m2t/m2s-ko eraikigarritasun minimoa.  

3. Eraikinaren tipologia. (a1) 

a) Eraikin atxikiak izango dira, eta jabari eta erabilera publikoko espazioen lerrokadura eratuko dute. 

b) Erabilera nagusia atxikitakoetxebizitzarena izango dela ezarri da. 

c) Beste bizitegi motak baimentzen dira, familia bakarreko etxebizitzak bezala, bi familiako 

etxebizitzak eta dentsitate baxuko blokeak, baldin eta ohiko izaera duten eraikuntzei ari garenean, 

kaleak eta hiri izaera osatzen dutenak, nahiz eta inguruko etxebizitzei atxikiak ez egon. 

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a1) 

a) Instrumentu hau onesten den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak finkatuta geratuko dira. 

b) Eraikina ez duten lehendik dauden lursailentzat, 200m2-ko azalera minimoa eskatuko da lursail 

eraikigarria kontsideratzeko. 

5. Gutxieneko lurzatia, lurzatikatzeertarako. (a1) 

a) Plan orokor hau behin betiko onetsi ostean eratzen diren lurzati guztiek izango dute 100 m2-ko 

gutxienezko azalera eraikiak dauden lursail bakoitzeko etxebizitzarekiko; eraikitzeko zain dauden 

orbeentzat, 200m2-ko lursail minimoa eskatuko da, azalera gutxiko lursailetan azpimarratu diren 

zuzkidura jarduketetan izan ezik. 

6. Lurzatietako mugen gehienezko eta gutxienezko neurriak. (a1) 

a)  Instrumentu hau behin betiko onetsi ostean eratzen diren lurzati guztiek izango dute 6 metroko 

aurreko mugako gutxienezko neurria eta 12 metroko aurreko mugako gehienezko neurria. 
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b) Gainontzeko mugen neurriak askeak izango dira. 

7. Sakonera eraikigarria. (a1) 

a) Plan orokor hau behin betiko onetsi baino lehen zeuden eraikinetan, finkaturik gelditzen da 

sakonera eraikigarria. 

b) Eraikin berrien kasuan edo jada bertan zeudenak ordezkatzeko kasuan, P-5 "Eraikinaren 

ezaugarriak" planoan atzealdeko fatxadaren lerroa finkatu ez bada, gehienez ere honako sakonera 

eraikigarri hau finkatzen da: 

- Goiko solairuetan, 12 metro. 

- Sestra azpiko solairuetan eta behe solairuetan, lurzatiaren sakoneneraino iristerik egongo da. 

8. Lurzati batean dagoen eraikin kopurua. (a1) 

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren eraikinak finkatuta geratuko 

dira. 

b) Lurzati batean hainbat eraikin kokatu ahalko dira, jabari horizontalaren araubidepean, betiere, 

hura baimendutako erabilera nagusietarako utzitako eraikinak bezain beste erloetan zatitzerik 

badago. Horrela, bakoitzakordenantza honetan ezarritako parametroak bete beharko ditu, lurzati 

independente bat balitz bezala. 

Eraikuntza proiektuak, edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak antolatzen dituen 

xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintzabetetzen dela frogatzen duen idatzizko dokumentazioa 

eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu.  

c) Eraikin bilduek beste erabilera osagarri edo zerbitzu erabileretara bideratutako sestrapeko 

eraikuntzak eduki ahalko dituzte, baita beste espazio eta titulartasun eta erabilera komuneko espazio 

eta elementuak ere. 

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a1) 

a) Azpizona honetan parametro hori askea da, betiere, antolamendu xehatuko eremuaren arau 

berezian ez baldin badago espresuki adierazita. 

b) Oin berriko edo etxebizitza kopurua igotzea eragiten duen bestelako aldaketa obrak gauzatu nahi 

direnean, lurzatiaren barruan (eraikuntzaren barruan edo kanpoan) etxebizitza kopurua gehi kopuru 

horren erdiaren baliokidea den aparkaleku plaza kopurua aurrez ikustea exijituko da. 

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a1) 

a) Eraikinaren profila P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoaren bitartez finkatu da. Bertan, eraikuntzan 

onartzen den gehienezko solairu kopurua finkatu da, A/B. Horrek esan nahi du sestra gainean 

gehienez ere A solairu kopurua baimentzen dela eta B solairu kopurua sestra azpian. 

b) Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu ahalko du, eta 

horren izaera loteslea izango da. 

c) Eraikinaren profila existitzen dena izango da. Eraikinaren profila II/- da, existitzen den altuera hau 

baino baxuagoa izatekotan, edo existitzen ez dela.  Horrek esan nahi du gehienez ere beheko 

solairua, goiko solairu bat eta teilatupea izan ditzakeela eta sestra azpiko solairu kopurua libre 

geratzen dela. 



 

III LIBURUKIA HIRIGINTZA ARAUAK 78 

11. Eraikinaren garaiera gehienez. (a1) 

a) Erlaitzaren garaiera aurrez ikusten den solairu kopuruaren arabera ezartzen da, ondorengo 

taularen arabera: 

I 3,50 m 

II 6,50 m 

III 9,50 m 

Ondorengo solairu bakoitzeko hiru metro areagotuko da. 

b) Teilatupea baimentzen denean, a) puntuan adierazten den garaierari 1,50 metro erantsiko zaizkio,  

fatxadan teilatupeak daukan islari dagozkionak, alegia. 

c) Eraikinaren altuera osoa erlaitzaren edo hegalaren altuerak zehazten du zuzenean, eta baita 

estalkirako baimentzen den gehieneko maldak ere. 

12. Eraikuntzekin okupatzen duen lurzorua. (a1) 

Eraikuntzak okupatzen duen lurzorua adierazteko, jarraian lehentasunaren arabera adieraziko diren 

irizpideak jarraituko dira:  

a) Plan orokor hau behin betiko onartu baino lehen zeuden eraikinak finkaturik geratzen dira. 

b) Eraikina ordezkatu behar den kasuan, 1.5.2.1. "Eraikuntzari dagozkion baldintza orokor komunak" 

artikuluko 2.b) puntuan xedatutakoa bete beharko da.  

c) Eraikin berriaren kasuan, P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoak, kasuan kasuko araudi bereziak eta 

artikulu honetako parametroek finkatutakoa bete beharko da. 

13. Eraikinetatik mugetaraino egon behar duen gutxienezko distantzia. (a1) 

a) Eraikin atxikiak izango dira; ondorioz, P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoan eraikinak grafikoki 

definituta daudenez gero, ez dago halako parametrorik. 

b) Hala ere, alboko eraikinetan argi eta ikuspegi zortasunen bat badago, Kode Zibilak dioena beteko 

da. 

c) Gauza bera gertatutako da eraiki daitekeen gehienezko sakonerak, planoan edo 7. puntuan 

(Sakonera eraikigarria) adierazten denak, haren benetako neurria gainditzen baldin badu. 

d) Bidearen lerrokatzeari dagokionez, lursailak muga egiten duen  kalea gehienez bost (5) metro 

dituenean, eraikinak atzeraemango da kaleak bost (5) metroko zabalera eduki arte, existitzen den 

eraikin baten kasuan izan ezik, kasu honetan eraikinaren aztarna okupatu ahal izango da. 

14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxienezko tartea. (a1) 

a) Parametro hau artikulu honetako gainerako parametroak aplikatzetik datorrena izango da. 

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a1) 

a) Azpizona honen espazio publikoei begira dauden eta fatxadan irekiak diren patioak ez dira 

onartzen.  
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b) Etxadiko patioak edo lurzatikoak artikulu honetako eraikuntzako sakonerak aplikatzetik 

etorritakoak izango dira, eta baita Eraikigintzaren Kode Teknikoaren (EKT) kasuan kasuko idatz zatiak 

aplikatzetik etorritakoak ere. 

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuera. (a1) 

a) Gutxieneko garaierak: 

a.1) Beheko solairuak: 2,50 m. 

a.2) Goiko solairuak: 2,50 m 

a.3) Erdisotoko eta sotoko solairuak: 2,40 m. 

b) Gehieneko garaiera: 

b.1) Beheko solairua: 3,50 m. 

b.2) Goiko solairuak, erdisotokoa eta sotokoa: 3,00 m. 

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a1) 

a) Espazio publikoaren lerrokaduraren gaineko irtengune eta sarguneak 1.5.1.25 "Fatxadako 

irtengune eta sarguneak" artikuluan ezarritako orokorrak dira, honako hauek salbu: 

a.1) Zabaleran 4 metro baino gutxiago dituzten kaleetan debekatuta daude fatxadako 

irtengune mota guztiak. 

a.2) Gainontzekoetan, balkoi, behatoki eta galeriak begira dauden espazio publikoaren 

zabaleraren ehuneko 10 (metro bat, gehienez jota) baino gehiago ezin atera ahalko dira eta 

irtengune itxiak gehienez 40 cm atera ahalko dira. 

Bi kasuetan, ez da onartzen horiek beheko solairuan kokatzea. 

b) Atzealdeko fatxadetan, irtenguneetan, erlaitzetan eta hegaletan onartu egingo dira, baldin eta 

horien eta mugaren arteko distantziak 5 metroak gainditzen baditu. Kasu honetan, aurreko 

paragrafoko (a.2.) baldintza berberak ezarriko dira. 

c) Fatxadetako irtengune guztiak alboko mugatik bereiziko dira, gutxienez, haien hegalaren berdina 

den distantziara. 

18. Hegalak eta erlaitzak. (a1) 

Lerrokaduraren gaineko erlaitzak eta hegalak ezingo dira begira dauden espazio publikoaren 

zabaleraren ehuneko 15 (1,10 m, gehienez jota) baino gehiago atera. 
 

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a1) 

a) Estalkien maldak ehuneko 25 eta ehuneko 40 artekoak izango dira. 

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren ertzetik. 

c) Mehelinen arteko eraikinetan estalkiak bi isurki izango ditu, kanporantz isuriko dutenak, eta 

gailurra fatxadarekiko nahiko paraleloa izango da. Lurzatiaren formak hala eskatzen edo 

gomendatzen duenean, hiru isurki edo gehiago ezarri ahalko dira, eta fatxaden gainean irtenbide 

konplexuak eta pinoiak azaltzea ekidingo da. 

d) Estalkian ezin da mantsardarik ezarri, ezta zulorik egin ere terrazak eraikitzeko. 
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e) Argi zuloak instalatu ahalko dira, baita eguzki plakak ere, eta estalkiaren planoarekiko paraleloki 

jarri beharko dira, eta ezingo dira 15 cm baino gehiago atera. 

f) Eskaileretako euskarriak eraikinaren fatxadatik 3 m atzeraeman beharko dira gutxienez. 

20. Baldintza gehigarriak. (a1) 

a) Eraikinak ingurunera egokitu beharko dira, arreta berezia jarriz motari eta mehelinen arteko 

eraikuntzari. 

b) Fatxadako bao guztiak, solairu guztietakoak, konposizioaren aldetik elkarrekin lotuta egon beharko 

dira. 

c) Erabiltzen diren enkatxo materialak zonan erabili ohi direnak izan beharko dira (harria edo 

berdintze margotua), eta estalkian, derrigor, ingurunearekin bat datozen koloreetan egindako teila 

kurbo zeramikoa erabili beharko da. 

d) Eraikinaren fatxadatik tximiniak igarotzea debekatuta dago. 

e) Agerian gelditzen diren mehelinak fatxadak egin diren kalitate, ehundura eta kolore berekoak 

izango dira. 

f) Betiere, Eraikigintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzen den sektoreko legerian oro har 

ezarritako xedapenak exijitu ahalko dira. 

21. Gainerako parametroak. (a1) 

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen menpe 

egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko arauen 

menpe. 

22. Baimendutako erabilerak. (a1) 

a) Berezko erabilera: 

a.1) Erabilera nagusia atxikitako etxebizitzarena izango dela ezarri da. Aldi berean familia 

bakarreko etxebizitza isolatua eta dentsitate txikiko eraikuntza irekiko motak onartzen dira.  

a.2) Erabilera nagusia atxikitako etxebizitzarena izango dela ezarri da. Sestraz gaineko solairu 

guztietan onartzen da. Halaber, erabilera esklusiboa edo banatua onartzen da ondorengo 

paragrafoko baldintzen arabera. 

b) Erabilera bateragarriak: 

b.1) Etxebizitzarekin bateragarria den industria erabilera: etxebizitza eraikineko beheko 

solairuan, edo baimendutako beste erabilera bat duen eraikineko beheko solairuan, 

bateragarria dela frogatuz gero. 

b.2) Gizarte ekipamendua: etxebizitzen eraikinaren beheko solairuan, eraikuntza esklusiboan 

eta elkarrekiko edo beste erabilera batzuekin banatuan b.4) paragrafotik b.8) paragrafora 

ezartzen diren baldintzetan. 

b.3) Bulegoak: etxebizitzen eraikinaren edozein behe eta lehen solairutan, eraikuntza 

esklusiboan edo elkarrekiko banatuan b.4. paragrafotik b.7. paragrafora ezartzen diren 

baldintzetan. 
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b.4) Txikizkako merkataritza; etxebizitzen eraikinaren beheko solairuan, eraikuntza 

esklusiboan eta gizarte ekipamendu, bulego, hotel eta landetxe eraikuntzetako erabilera 

nagusiak dauzkan beheko solairuan. 

b.5) Jatetxeak eta tabernak: txikizkako merkataritzarako zehaztutako baldintza beretan. 

b.6) Hotelak eta antzekoak eraikin esklusiboan, eta goiko solairuetan, beheko solairuko 

gizarte ekipamendu, bulego, txikizkako merkataritza eta jatetxe eta tabernekin partekatuta. 

b.7) Landetxeak eta landa turismoa: etxebizitzarekin banatutako eraikuntzan, berariazko 

legediaren arabera, eta beheko solairuetan baimendutako erabilera guztiekin banatutako 

eraikuntzako goiko solairuetan eta eraikuntza esklusiboan. 

b.8) Aparkalekuak (erabilera ez-osagarri gisa): soto eta beheko solairuetan. 

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion 

baldintza orokor komunak" artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten 

ez diren erabilerak" artikulua. 

1.5.2.4. Artikulua. Landa herrigune zaharren a.2 azpizonako eraikuntza eta erabilerarako 

ordenantza orokorra. 

1.  Aplikazio eremua. Antolamendurako oinarrizko irizpidea. (a2) 

a) Ordenantza honek solairu berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, instrumentu 

honek proposatzen duen antolamendu xehakatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, P-5 

“Eraikuntzaren Baldintzak” izeneko planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 

ezarri ahalko dituzte. 

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXE-etan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark berariaz 

arautu ez dituen alderdietan. 

c) Proposatutako antolamendu xehakatura egokitzen ez diren eraikinak 1.4.7.2 artikulutik 1.4.7.5 

artikulura aipatzen diren xedapenen bitartez arautuko dira. 

d) Antolamendurako oinarrizko irizpidea. A.2 zona osatzen duten nukleoen izaera babestea lortzeko, 

eta Arabako Erdialdeko Lurraldeko Plan Partzialak zehazten dituen helburuekin bat etorriz, honako 

erabilera bi hauek ezartzen dira lehentasunezko erabilera gisa: bi etxebizitzako eraikina edo bi 

familiako etxebizitza (B mota) dentsitate txikiko multzo trinko eta irekian eraikitako familia anitzeko 

etxebizitza (D.1 mota). 

e) Ordenamendu partikularrak esleitutako lursaileei dagokienez, ordenamendu orokorrek 

lehentasuna dute ordenantza orokorren gain, eta aldi berean ordenantza hauek arau partikularrak 

arautzen ez dutena osatzen dute. 

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a2) 

a) Sestra gaineko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna 0,40 m2t/m2s izango da. 

b) Sestra azpiko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna artikulu honetako 10., 12. eta 13. puntuak 

batera aplikatzetik irteten dena izango da. 

3. Eraikinen tipologia. (a2) 

a) Lehentasuna duten eraikuntzak mota honetakoak dira: 
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i. Eraikin bakartuan bi etxebizitza edo bi familiako etxebizitza (B mota) jartzekoa, kokapena edozein 

dela; "Etxebizitza erabileraren edukia" 3. ataleko 1.3.1.8 "Definizioak eta motak" artikuluan dago 

zehaztua, 5.a.1.i. eta 5.b.1.i. puntuetan.  

ii. Eraikin bakartuan bi etxebizitza edo bi familiako etxebizitza (B mota) jartzekoa, kokapena edozein 

dela; "Etxebizitza erabileraren edukia" 3. ataleko 1.3.1.8 "Definizioak eta motak" artikuluan dago 

zehaztua, 5.a.i.1. eta 5.b.i.1. puntuetan.  

b) Lehentasunik ez duten eraikuntzak mota honetakoak dira: 

i. Familia bakarrekoa eraikin bakartua edo familia bakarreko etxebizitza (A mota) jartzekoa, kokapena 

edozein dela; "Etxebizitza erabileraren edukia" 3. ataleko 1.3.1.8 "Definizioak eta motak" artikuluan 

dago zehaztua, 4.a.i puntuan. 

ii. Atxikitako familia bakarreko bi etxebizitza edo gehiagoko eraikin bakartua edo atxikitako familia 

bakarreko etxebizitza (C mota) jartzekoa, kokapena edozein dela; "Etxebizitza erabileraren edukia" 3. 

ataleko 1.3.1.8 "Definizioak eta motak" artikuluan dago zehaztua, 6.a.i.1 eta 6.b puntuetan. 

c) Era berean, artikulu honetako parametroak eta kokapen baldintzak beteaz, eraikin mota hauek 

onartzen dira: 

i. Eraikin bakartuan baimendutako bizitegia ez beste erabileretarako soilik direnak. 

ii. Aurrez deskribatutako edozein, baina aurrez dagoen eraikin bati edo batzuei atxikitako eraikinekin. 

iii. Aurreko bizitegi erabileretarako eta eraikin bakartuan edo aurrez dagoen eraikin bati edo batzuei 

atxikitakoan baimendutako gainerako erabileretarako partekatutako eraikinak, ondoko 22. puntuan 

hala ezarrita badago. 

d)  Erabilera nagusien zerbitzari eta/edo osagarri diren erabilerak baino ez dituzten eraikinak 

onartuko dira, baina artikulu honen 20. puntuan araututakoak soilik. 

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a2) 

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean dauden lurzatiak finkatuta geratuko dira, 

ondorioz, guztiak kontsideratuko dira gutxieneko lurzati eraikigarri. 

b) Bi etxebizitza dituzten eraikinetan dauden etxebizitzak edo bi familiako etxebizitzak (B mota): 400 

m2 etxebizitzako. 

5. Gutxieneko lurzatia, Lur zatikatzeetarako. (a2) 

Arau hau behin betiko onetsi ostean eratzen diren lurzati guztiek izango dituzte erabileraren eta 

eraikuntza motaren arabera, honako gutxieneko azalera hauek: 

a) Familia bakarreko eraikinetan dauden etxebizitzak edo familia bakarreko etxebizitzak (A mota): 

1.500 m2. 

b)  Bi etxebizitza dituzten eraikinetan dauden etxebizitzak edo bi familiako etxebizitzak (B mota): 400 

m2 etxebizitzako. 

c)  Lerroan atxikitako familia bakarreko etxebizitza (C.1 mota): 1.000 m2 etxebizitzako. 

d) Familia bakarreko etxebizitza atxiki trinkoa edo erpin komunarekin (C.2 mota): 250 m2 

etxebizitzako. 
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e) Familia bakarreko etxebizitza atxiki trinkoa edo erpin komunarekin (C.2 mota): 250 m2 

etxebizitzako. 

f) Bizitegia ez baimendutako beste erabilera batzuetarako etxebizitzarekin partekatzen ez den 

eraikinean: 800 m2 eraikin bakoitzeko. 

g) Kasu berezi legez, eraikin batean etxebizitza erabilera eta baimendutako erabilera bat edo batzuk 

daudenean: 1.000 m2. 

6. Lurzatietako mugek gutxienez izango dituzten neurriak. (a2) 

Instrumentu hau behin betiko onetsi ostean eratzen diren lurzati berri guztiek izango dituzte 

erabileraren eta eraikuntza motaren arabera, honako gutxieneko neurri hauek aurreko aldeko 

mugetan: 

a) Familia bakarreko eraikinetan dauden etxebizitzak edo familia bakarreko etxebizitzak (A mota): 30 

m. 

b) Bi etxebizitza dituzten eraikinetan dauden etxebizitzak edo bi familiako etxebizitzak (B mota): 25 

m.  

c) Lerroan atxikitako familia bakarreko etxebizitza (C.1 mota): 30 m.  

d) Familia bakarreko etxebizitza atxiki trinkoa edo erpin komunarekin (C.2 mota): 25 m. 

e) Familia anitzekoetxebizitzakdentsitate txikiko eraikin trinko eta irekian (D.1 mota): 25 m. 

f)  Baimendutako beste erabilerak etxebizitzarekin partekatzen ez den eraikinean: 25 m. 

g) Eraikinak etxebizitza erabilera eta baimendutako erabilera bat edo gehiago dituen kasu 

berezietan: 30 m. 

h) Distantzia hauek bost (5) metro murriztuko dira aurreko 3. puntuan deskribatutako eraikin 

motatan, muga bati atxikita badaude. 

7. Sakonera eraikigarria. (a2) 

Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen. 

8. Lurzati batean dagoen eraikin kopurua. (a2) 

a) Lurzati batean baimendutako erabili bat edo gehiagotarako zenbait eraikin kokatu ahal izango dira 

eta jabetza horizontala baimenduko da jabetza hori baimendutako erabilera nagusirako dagoen 

eraikin adina lotetan azpizatitu badaiteke; ondorioz, horietako bakoitzak dagokion AXEan ezarritako 

parametroak bete beharko ditu edo, halakorik ezean, ordenantza honetan ezarritakoak, lurzati 

independentea balitz bezala. 

b) Eraikuntza proiektuak, edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak antolatzen dituen 

xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintza betetzen dela frogatzen duen idatzizko dokumentazioa 

eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu. 

c) Eraikin multzoak erabilera osagarri eta zerbitzarietarako sestrapeko eraikuntzak eduki ahalko ditu, 

baita beste espazio eta elementu batzuk ere, denak titulartasun eta erabilera komunekoak. 

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a2) 

Lurzati batean onartzen den gehieneko etxebizitza kopurua aurreko 3. puntutik 8.era bitartekoetan 

arautzen da. 
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10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a2) 

a)  Eraikinaren profila P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoaren bitartez finkatu da. Bertan, 

eraikuntzan onartzen den gehienezko solairu kopurua finkatu da, A/B. Horrek esan nahi du sestra 

gainean gehienez ere A solairu kopurua baimentzen dela eta B solairu kopurua sestra azpian. 

b)  Eraikinaren profila existitzen dena izango da. Eraikinaren profila II/- da. Horrek esan nahi du 

gehienez ere beheko solairua eta goiko solairu bat izan ditzakeela eta sestra azpiko solairu kopurua 

libre geratzen dela. 

c)  Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu ahalko du, eta 

horren izaera loteslea izango da. 

11. Eraikinaren garaiera gehienez. (a2) 

a) Jatorrizko kotatik erlaitzaren muturreko beheko puntura edo teilatu hegalera eraikinak izango 

duen gehieneko altuera zazpi (7) metrokoa izango da. 

b)Eraikina zenbait espazio publikoren lerrokadurari atxikita badago, barneko sestra espazioren 

arabera neurtuko da. 

c)Eraikina mugak baino atzerago badago, lerrokatze bidearen eraikuntza lerroaren aurrealdean 

dagoenean neurtuko da.  

d) Lurzatiak espazio publiko batera baino gehiagotara ematen badu, eraikinaren altuera neurtzeko 

sestrarik txikieneko espazio publikora ematen duen fatxadaren planoak bat egiten duten puntua 

izango da. 

e) Eraikinaren altuera osoa erlaitzaren edo hegalaren altuerak zehazten du zuzenean, eta baita 

estalkirako baimentzen den gehieneko maldak ere. 

12. Eraikuntzekin okupatzen duen lurzorua. (a2) 

a) Tresna hau onetsi aurretik existitzen diren lurzatietan parametro hau aukerakoa izango da. 

b) Gainerakoetan ehuneko berrogeikoa (40) izango da. 

13. Eraikinetatik mugetaraino egon behar duen gutxienezko distantzia. (a2) 

a) Aurreko mugara izango duen tarterako arau hauek beteko dira: 

i P-5 planoan adierazitako mugimendu eremuak hartuko dira aintzat. 

ii. Aldez aurretik existitzen diren eraikuntzei atxikitako eraikinek haiek zehazten duten fatxadako 

lerroa beteko dute gutxienez, mugara atxikita egon zein ez. 

iii. Gainontzeko kasuetan eraikuntza mugari atxiki ahalko zaio kalearen zabalera gutxienez bost (5) 

metro baldin bada. Bestela, kaleko ardatzetik bost (5) metroko tartea utzi beharko da. 

Eraikinaren lerrokaduraren eta lurzati pribatuaren mugaren arteko tartea hesitu gabe utziko da eta 

eraikuntzaren antolamenduari buruzko 5. planoko espazio pribatu ireki eraikiezinen araubidea 

aplikatuko da. 

b) Gainerako mugetan, irizpide berdina jarraituko da aurrealdeko mugaraino. 

14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxienezko tartea. (a2) 
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a) Lurzati beraren barruan kokatuta dauden eta nagusiki erabilera baimendu batera edo gehiagora 

bideratutako eraikuntzek sei (6) metroko tartea utziko dute. 

b) Erabilera osagarrietarako erabiltzen diren eraikuntza eta eraikinek gutxienez hiru (3) metroko 

tartea utzi beharko dute lurzatian kokatuta dagoen edozein eraikuntza nagusirekiko. 

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a2) 

Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen. 

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuera. (a2) 

a) Gutxieneko garaierak: 

a.1) Beheko solairuak: 2,50 m. 

a.2) Goiko solairuak: 2,50 m 

a.3) Erdisotoko eta sotoko solairuak: 2,40 m. 

b) Gehieneko garaiera: 

b.1) Beheko solairua: 3,50 m. 

b.2) Goiko solairuak, erdisotokoa eta sotokoa: 3,00 m. 

c) Hala ere, nekazaritzako biltegi gisa erabiltzekoak diren eta solairu bakarra daukaten eraikuntzetan, 

gehieneko altuera sei (6) metrokoa izango da, zertxaren beheko alderaino neurtuta, edo zertxarik ez 

baldin badago, hegal edo erlaitzeraino neurtuta. 

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a2) 

a) Espazio publikoaren lerrokaduraren gaineko irtengune eta sarguneak 1.5.1.25 "Fatxadako 

irtengune eta sarguneak" artikuluan ezarritako orokorrak dira, honako hauek salbu: 

i. Zabaleran bost (5) metro baino gutxiago dauzkaten kaleetan debekatuta daude fatxadako 

irtengune guztiak. 

ii. Zabaleran lau (4) metro baino gutxiago dauzkaten kaleetan debekatuta daude fatxadako irtengune 

guztiak. 

iii. Gainontzeko kale eta espazio libreetan, balkoi, behatoki eta galeriak ezingo dira aurrez aurre 

duten espazio publikoaren zabaleraren ehuneko hamar (10) baino gehiago atera, (metro bat, 

gehienez jota) eta irtengune itxiak gehienez berrogei (40) cm atera ahalko dira. 

b) Atzeraemandako fatxadetan irtenguneak, erlaitzak eta teilatu hegalak aukerakoak dira, eta izango 

dituzten muga bakarrak 14. puntuan mugekiko ezartzen diren tarteak dira. 

c) Nolanahi ere, fatxada aurreko mugatik bananduta dagoenean, beti izango dute aurreko "a" 

paragrafoan ezarritako gehieneko muga. 

 

18. Hegalak eta erlaitzak. (a2) 

Lerrokaduraren gaineko erlaitzak eta hegalak ezingo dira begira dauden espazio publikoaren 

zabaleraren ehuneko 15 (1,10 m, gehienez jota) baino gehiago atera. 
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19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a2) 

a) Estalkiek ehuneko berrogeita hamarreko (50) malda izango dute gehienez. 

b) Ezin izango da mantsardarik jarri. 

c) Estalkiarteaargiztatzerik egongo da argi zuloen edota txapitulen bitartez, betiere, kasuan kasuko 

isurki triangeluarraren luzeraren ehuneko hogei (20) gainditzen ez bada. 

20. Baldintza gehigarriak. (a2) 

a) Aurretik zegoen eraikuntza bati edo batzuei  atxikitako eraikinak eraikitako fatxada bat osatzeko, 

mehelinak ezkutatzeko, etab. izango dira. 

b) Lerroan atxikitako familia bakarreko eraikinek (C.1 mota) gehienez ere hiru (3) etxebizitza izango 

dituzte. 

c) Lerroan atxikitako familia bakarreko eraikin trinkoek edo erpin komunarekikoek (C.2 mota) 

gehienez ere lau (4) etxebizitza izango dituzte. 

d) Dentsitate txikiko eraikin trinko eta irekian dauden familia anitzeko etxebizitzek (D.1 mota) 

gutxienez lau (4) etxebizitza eta gehienez zortzi (8) izango dituzte. 

e) Jada badauden bizitegi eraikinetako aldaketak, eta beraien ezaugarri morfologikoengatik 

egoitzazko eraikinen antzekoak izan daitezkeen elementu atxikiak artikulu honetako 4. puntuan 

aipaturiko eraikin tipologietara egokitu ahal izango dira, une bakoitzean indarrean dagoen babes 

ofizialeko etxebizitzen araudia betetzen baldin badute. 

f) Lurzati eraikigarriko mugan dagoen eraikuntza bat eraiki ahal izango da, eraikigarritasunarekin 

konputagarria, existitzen den eraikin bat ordezkatzen badu eta eraikigarritasunean zein oinatzan 

berdina baldin bada, okupazioa solairuan eta eraikigarritasunean bakarrik handitu daiteke lursailaren 

barnean, mugatik 3 metroko distantziara. 

Oin berriko eraikinetan mugara atxiki daitezke ondorengo baldintzak betetzekotan:  

i. Muga egiten duen kalearekiko sekzioa gutxienez 5 metrokoa denean.  

ii. Bost metro baino gutxiagoko kale batekin muga egitekotan, lursailaren mugan  eraikigarritasuna 

gauzatzeko ezintasuna justifikatu behar da. Kasu honetan, mugara atxikiko zaion gorputzak ezingo du 

3 metroko altuera gailendu.  

g) Artikulu honetako parametroak eta kokapen baldintza beteta, aire libreko edo eraikineko 

aparkalekuak egin daitezke, eta baita txokoak, lanabesentzako etxetxoak edo antzekoak eta 

igerilekuak ere. 

h) Erregaien andelei dagokienez, mugetatik gutxienez hiru (3) metrora egon beharko dira eta Eusko 

Jaurlaritzako Industria Sailak adierazitako distantzia gorde beharko dute, handiagoa izanez gero. 

i) Eraikigarritasuna zenbatu gabe baimenduko dira lorategietan zurez egindako elementuak, gehienez 

sei metro (6) koadro baldin badituzte eta estalira gehienez bi metro eta erdi (2,5); dena dela, 

mugetarako distantzia errespetatu egin beharko dute. Elementu hauek ez dute bizitzeko espazio 

bihurtu ahal izateko instalaziorik izango.  

j) Betiere, Eraikigintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzen den sektoreko legerian oro har 

ezarritako xedapenak exijitu ahalko dira. 
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21. Gainerako parametroak. (a2) 

Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen menpe 

egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko arauen 

menpe. 

22. Baimendutako erabilerak. (a2) 
 

a) Berezko erabilerak: 

a.1) Eraikin bakartuan bi etxebizitza edo bi familiako etxebizitza (B mota) izatekoa, 1.3.1.8 

artikuluko ("Definizioak eta motak") 3. ataleko ("Etxebizitza erabileraren edukia") 5.a.i.1. 

eta 5.b.i.1. puntuetan definitua, kokapena edozein izan arren. B atalaren arabera erabilera 

bakarra edo elkarbanatua baimentzen da.  

b) Erabilera bateragarriak: 

b.1) Eraikin bakartuan bi etxebizitza edo bi familiako etxebizitza (B mota) izatekoa, 1.3.1.8 

artikuluko ("Definizioak eta motak") 3. ataleko ("Etxebizitza erabileraren edukia") 5.a.i.1. 

eta 5.b.i.1. puntuetan definitua, kokapena edozein izan arren. 

b.2) Dentsitate txikiko multzo irekian eraikitako familia anitzeko etxebizitza (D.1 mota) 

izatekoa, 1.3.1.8 artikuluko ("Definizioak eta motak") 3. ataleko ("Etxebizitza erabileraren 

edukia") 7.a puntuan definitua, kokapena edozein izan arren. 

b.3) Familia bakarrekoa eraikin bakartua edo familia bakarreko etxebizitza (A mota) 

izatekoa, 1.3.1.8 artikuluko ("Definizioak eta motak") 3. ataleko ("Etxebizitza erabileraren 

edukia") 4.i.1 puntuan definitua, kokapena edozein izan arren. 

b.4) Nekazaritzako ustiategiei lotutako biltegiak: etxebizitza eraikinen beheko solairuan, 

eraikin esklusiboan eta baimendutako gainontzeko erabilerekin banatutako beheko 

solairuan, beti ere, haien bateragarritasuna egiaztatzen baldin bada. 

b.5) Etxebizitzarekin bateragarria den industria: etxebizitzen eraikin baten beheko 

solairuan edo baimendutako gainontzeko beste edozein erabilera, haien bateragarritasuna 

egiaztatzen baldin bada, eta eraikuntza esklusiboan. 

b.6) Gizarte ekipamendua: eraikuntza esklusiboan, etxebizitzen eraikinaren beheko 

solairuan, eta ekipamendu batzuen artean banatutako eraikinean edo beste erabilera 

batzuk dauzkaten eraikuntzetan "iv" paragrafotik "viii" paragrafora ezartzen diren 

baldintzetan. 

b.7) Bulegoak: etxebizitzen eraikinaren edozein solairutan, eraikuntza esklusiboan edo 

elkarrekiko banatuan "v" paragrafotik "viii" paragrafora ezartzen diren baldintzetan. 

b.8) Txikizkako merkataritza: etxebizitzen eraikinaren beheko solairuan, eraikuntza 

esklusiboan eta gizarte ekipamendu, bulego, hotel eta landetxe eraikuntzetako erabilera 

nagusiak dauzkan eraikinaren beheko solairuan. 

b.9) Jatetxeak eta tabernak: txikizkako merkataritzarako zehaztutako baldintza beretan. 

b.10) Hotelak eta antzekoak: eraikuntza esklusiboan, goiko solairuetan, beheko solairuko 

gizarte ekipamendu, bulego, txikizkako merkataritza eta jatetxe eta tabernekin 

partekatuta. 
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b.11) Hotelak eta antzekoak: eraikuntza esklusiboan, goiko solairuetan, beheko solairuko 

gizarte ekipamendu, bulego, txikizkako merkataritza eta jatetxe eta tabernekin 

partekatuta. 

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion 

baldintza orokor komunak" ataleko 2. puntua eta 1.3.1.3 "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez 

diren erabilerak" artikulua. 

d) Abeltzaintzako jardueren instalazio berriak debekatuak geratzen dira. Legalki baimena daukaten 

abeltzaintzako instalazioak mantentzen dira indarraldian dagoen araudi sektorialaren arabera. 

1.5.2.5. Artikulua. Eraikuntza irekiko a4 ordenantza. 

1. Aplikazio eremua. (a4) 

a) Ordenantza honek solairu berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, instrumentu 

honek proposatzen duen antolamendu xehakatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, P-5 

“Eraikuntzaren Baldintzak” izeneko planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 

ezarri ahalko dituzte. 

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXE-etan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark berariaz 

arautu ez dituen alderdietan. 

d) Proposatutako antolamendu xehakatura egokitzen ez diren eraikinak 1.4.7.2 artikulutik 1.4.7.5 

artikulura aipatzen diren xedapenen bitartez arautuko dira. 

e) Ordenamendu partikularrak esleitutako lursaileei dagokienez, ordenamendu orokorrek 

lehentasuna dute ordenantza orokorren gain, eta aldi berean ordenantza hauek arau partikularrak 

arautzen ez dutena osatzen dute. 

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a4) 

a) Arau hauek xeheki antolatzen duten hiri lurzoruan eraikigarritasuna zuzenean arautuko da azpi-

eremu bakoitzerako AXEko arau bereziaren bitartez, edo zeharka arautzen da “P5. Eraikuntzaren 

baldintzak.” planoan islatutako lerroen definizio grafikoaren eta eraiki daitezkeen gehienezko 

solairuen kopuruaren bitartez. 

b) Garapen plan batez xeheki antolatu beharreko hirigintzako esku-hartze eremuak zuzenean 

arautuko dira bere arau bereziaren bitartez. 

c) Jada eraikita dauden lurzatietan, aldez aurretik existitzen diren eraikinen antolamendua finkatzen 

den eremuetan kokaturikoak, berretsi egiten da eraikigarritasuna horietako bakoitzean. 

Eraikigarritasun hori 1.5.1. "Ordenantzakaplikatzeko oinarrizko definizioak" kapituluan finkatu diren 

irizpideei jarraikiz neurtuko da. 

d) Eraikina ordezkatu egiten bada, eraikigarritasuna garatu ahalko da egungo sestra gainean eta, 

orokorrean, baimendutako sestra azpikoan, aurretik halakorik ez bazegoen ere. 

3. Eraikinen tipologia. (a4) 

a) Erabilera nagusia eraikin bakartuko familia ugariko etxebizitzarena izango dela ezarri da. 

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a4) 
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a) Instrumentu hau onesten den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak finkatuta geratuko dira. 

b) Aldaketa xehetasun azterlan baten bitartez egingo da; azterlan horrek artikulu honetan jaso diren 

parametroak garatuko ditu. 

c) Eraikina ez duten lehendik dauden lursailentzat, 200m2-ko azalera minimoa eskatuko da lursail 

eraikigarria kontsideratzeko. 

5. Lurzatiaren gehienezko eta gutxienezko azalera, lurzatikatze lanetarako. (a4) 

a) Instrumentu honen, eta, hala badagokio, kasuan kasuko garapeneko plangintzaren xehetasunezko 

antolamenduak definituko du, eta baita beharrezkoa izanez gero egiten diren lurzatikatze edo 

lurzatikatze berriko proiektuek ere. 

b) Lurzatikatzea aldatzen den kasuetan, lurzatia formulatzen duen espedienteak, xehetasunezko 

azterlanak edo garapeneko plangintzak esleituko dio lurzati bakoitzari dagokion eraikigarritasuna, eta 

horrela, esleitutakoen batuketa instrumentu honek eta garapenekoak emandako jatorrizko lursailen 

taldean baimendutako kopuruaren berdina izango da. 

6. Lurzatietako mugen gehienezko eta gutxienezko neurriak. (a4) 

a) Instrumentu hau behin betiko onartzen den unean existitzen diren lurzatiak finkatuta geratuko 

dira. 

b) Lurzati berrientzat, aurrealdeko mugaren gutxienezko neurria 20 metrokoa izango da. 

7. Sakonera eraikigarria. (a4) 

a) P-5 “Eraikuntzaren baldintzak. Jabaria eta erabilera” planoak ez badu finkatu atzealdeko 

fatxadaren lerroa, gehienez ere 15 metroko sakonera finkatzen da sakonera eraikigarri bezala. 

 

 

8. Lurzati batean dagoen eraikin kopurua. (a4) 

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren eraikinak finkatuta geratuko 

dira. 

b) Aldaketa xehetasun azterlan baten bitartez egingo da; azterlan horrek artikulu honetan jaso diren 

parametroak garatuko ditu. 

c) Garapeneko plan batek xehetasunez antolatu behar dituen eremuetan, instrumentu hau izango da 

parametroa arautukoduena kasuan kasuko AXEko fitxa berezian finkatzen diren baldintzatzaileekin.  

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a4) 

a) Azpizona honetan parametro hori askea da, AXEko arau berezian ez baldin badago espresuki 

adierazita. 

b) Oin berriko edo etxebizitza kopurua igotzea eragiten duen bestelako aldaketa obrak gauzatu nahi 

direnean, lurzatiaren barruan (eraikuntzaren barruan edo kanpoan) etxebizitza kopurua gehi kopuru 

horren erdiaren baliokidea den aparkaleku plaza kopurua aurrez ikustea exijituko da.Betetzea 

ezineskoa izatekotan behar bezala justifikatu behar da.  
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10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a4) 

a) Eraikinaren profila P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoaren bitartez finkatu da. Plano horretan 

eraikinean sestra gainean eta azpian baimendutako solairu kopuru handiena dago adierazia. 

b) Grafikoki profila finkatua ez geratzekotan aurretik zegoena erabiliko da.  

c) Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu ahalko du, eta 

horren izaera loteslea izango da. 

11. Eraikinaren garaiera gehienez. (a4) 

a) Erlaitzaren garaiera aurrez ikusten den solairu kopuruaren arabera ezartzen da, ondorengo 

taularen arabera: 

I 3,50 m 

II 6,50 m 

III 9,50 m 

Ondorengo solairu bakoitzeko hiru metro areagotuko da. 

b) Teilatupea baimentzen denean, a) puntuan adierazten den garaierari 1,50 metro erantsiko zaizkio,  

fatxadan teilatupeak daukan islari dagozkionak, alegia. 

c) Eraikinaren altuera osoa erlaitzaren edo hegalaren altuerak zehazten du zuzenean, eta baita 

estalkirako baimentzen den gehieneko maldak ere. 

d) Jada eraikita dauden lurzatietan, aldez aurretik existitzen diren eraikinen antolamendua 

orokorrean finkatu egiten den eremuetan kokaturikoak, ulertu egingo da ordenantza hau definituta 

gelditzen dela existitzen den eraikuntzarekin. Ondorioz, edozein ordezkapen egiteko esku-hartzeak 

bertatik ondorioztatzen diren parametroei egokituta bideratu beharko dira. 

12. Eraikuntzekin okupatzen duen lurzorua. (a4) 

a)  Lurzoruaren okupazioa P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoan dauden eraikuntza lerroen diseinu 

grafikoaren bitartez arautuko da.  

b)  Garapeneko plan batek xehetasunez antolatu behar dituen eremuetan, instrumentu hau izango 

da okupazioa arautuko duena, kasuan kasuko AXEko fitxa berezian finkatzen diren baldintzatzaileei 

jarraikiz. 

c) Aurreko idatz zatietatik bakar batean ere arautu ez bada, ehuneko 60ko okupazioa aplikatuko da. 

13. Eraikinetatik mugetaraino egon behar duen gutxienezko distantzia. (a4) 

a) Parametro hau P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoan jasotako eraikuntzako lerroen diseinu 

grafikoaren bitartez arautuko da. 

b) Garapeneko plan batek xehetasunez antolatu behar dituen eremuetan, instrumentu hau izango da 

mugekiko tartea arautuko duena, kasuan kasuko AXEko fitxa berezian finkatzen diren 

baldintzatzaileei jarraikiz. 



 

III LIBURUKIA HIRIGINTZA ARAUAK 91 

c) Aurreko idatz zatietatik bakar batean ere arautu ez bada, 3 metroko tartea aplikatuko da gutxienez 

mugetaraino,Aurreko mugaren kasuan izan ezik, erantsi ahal izango da eraikina betiere fatxada 

Nagusia denean eta kalea 5 metro baino gutxiagoko sekzioa ez duenean.  

14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxienezko tarteak. (a4) 

a) Parametro hau P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoan jasotako eraikuntzako lerroen diseinu 

grafikoaren bitartez arautuko da. 

b) Parametro hau P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoan jasotako eraikuntzako lerroen diseinu 

grafikoaren bitartez arautuko da. 

c) Aurreko idatz zatietatik bakar batean ere arautu ez bada, 6 metroko tartea aplikatuko da 

gutxienez. 

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a4) 

a) Azpizona honetan etxadietako eta lurzatietako patioak ez daude baimenduta. 

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuera. (a4) 

a) Gutxieneko altuerak: 

a.1) Beheko eta goiko solairua: 2,50 m. 

a.2) Erdisotoa eta sotoa: 2,40 m. 

b) Gehieneko altuerak: 

b.1) Beheko solairua: 3,50 m. 

b.2) Goiko solairuak, erdisotoa eta sotoa: 3,00 m. 

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a4) 

a) Espazio publikoaren lerrokaduraren gaineko irtengune eta sarguneak 1.5.1.25 "Fatxadako 

irtengune eta sarguneak" artikuluan ezarritako orokorrak dira. 

18. Hegalak eta erlaitzak. (a4) 

a) Lerrokaduraren gaineko erlaitzak eta hegalak ezingo dira begira dauden espazio publikoaren 

zabaleraren ehuneko 15 (1,10 m, gehienez jota) baino gehiago atera.  

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a4) 

a) Estalkien maldak ehuneko 0 eta ehuneko 40 artekoak izango dira. 

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren ertzetik. 

c) Estalki-artea argiztatzerik egongo da argi zuloen edota txapitulen bitartez, betiere, kasuan kasuko 

isurki triangeluarraren luzeraren ehuneko hogei (20) gainditzen ez bada. 

d) Altuera horren gainetik baimendutako eraikinak 1.5.1.27. "Altueratik gorako eraikuntzak" 

artikuluan ezarritako orokorrak dira. 

e) Argi zuloak instalatu ahalko dira, baita eguzki plakak ere, eta estalkiaren planoarekiko paraleloki 

jarri beharko dira, eta ezingo dira 15 cm baino gehiago atera. 

f) Eskaileretako euskarriak eraikinaren fatxadatik 3 m atzeraeman beharko dira gutxienez. 
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g) Estalkipeko terrazak egin ahalko dira, betiere, hurrengo baldintzak betetzen badira: 

h.1) Luzera osoak ezin du izan fatxadaren luzeraren ehuneko 25 baino handiagoa. 

h.2) Fatxadatik metro bat atzeraemango dira gutxienez, estalkian isurki bat eginda. 

h.3) Sakonerak 3 metro baino txikiagoa izan behar du.  

h.4) Ardatzak bat etorriko dira azpitik duen solairuaren zokoenekin. 

20. Baldintza gehigarriak. (a4) 

a) Betiere, Eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzen den sektoreko legerian oro har 

ezarritako xedapenak exijitu ahalko dira. 

21. Gainerako parametroak. (a4) 

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen menpe 

egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko arauen 

menpe. 

22. Baimendutako erabilerak. (a4) 

a) Berezko erabilera: 

a.1) Erabilera nagusia atxikitako familia anitzekoetxebizitzarena izango dela ezarri da. Sestraz 

gaineko solairu guztietan onartzen da. Halaber, erabilera esklusiboa edo banatua onartzen 

da ondorengo paragrafoko baldintzen arabera. 

b) Erabilera bateragarriak: 

b.1) Gizarte ekipamendua: etxebizitzen eraikinaren beheko eta lehenengo solairuetan, 

eskailera propioa eta eraikinaren gainontzeko aldeekiko independentearen bitartez sartzen 

baldin bada; eraikuntza esklusiboan eta beste erabilera batzuekin banatuan hurrengo 

paragrafoetan ezartzen diren baldintzetan. 

b.2) Bulegoak: etxebizitzen eraikinaren beheko eta lehenengo solairuetan, eskailera propioa 

eta eraikinaren gainontzeko aldeekiko independentearen bitartez sartzen baldin bada; 

eraikuntza esklusiboan eta beste erabilera batzuekin banatuan hurrengo paragrafoetan 

ezartzen diren baldintzetan. 

b.3) Txikizkako merkataritza: etxebizitza, bulego, ekipamendu eta hotelen eraikinaren 

beheko eta lehenengo solairuetan (aurrekoari elkartuta), eskailera propioa eta eraikinaren 

gainontzeko aldeekiko independentearen bitartez sartzen baldin bada, eta eraikuntza 

esklusiboan. 

b.4) Jatetxeak eta tabernak: etxebizitza, bulego, ekipamendu eta hotelen eraikinaren beheko 

eta lehenengo solairuetan (aurrekoari elkartuta), eskailera propioa eta eraikinaren 

gainontzeko aldeekiko independentearen bitartez sartzen baldin bada, eta eraikuntza 

esklusiboan. 

b.5) Hotelak eta antzekoak eraikin esklusiboan, eta goiko solairuetan, beheko solairuko 

gizarte ekipamendu, bulego, txikizkako merkataritza eta jatetxe eta tabernekin partekatuta. 

b.6) Aparkalekuak (erabilera ez-osagarri gisa): soto eta beheko solairuetan. 
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c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion 

baldintza orokor komunak" artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten 

ez diren erabilerak" artikulua. 

1.5.2.6. Artikulua. Garapen baxuko eraikuntza irekien a.51. ordenantzan 

1. Aplikazio eremua. (a51) 

a) Ordenantza honek solairu berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, instrumentu 

honek proposatzen duen antolamendu xehakatuarekin guztiz bat datozenak. Hala  eta guztiz ere, P-5 

“Eraikuntzaren Baldintzak” izeneko planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 

ezarri ahalko dituzte. 

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXE-etan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark berariaz 

arautu ez dituen alderdietan. 

c) Ordenamendu partikularrak esleitutako lursaileei dagokienez, ordenamendu orokorrek 

lehentasuna dute ordenantza orokorren gain, eta aldi berean ordenantza hauek arau partikularrak 

arautzen ez dutena osatzen dute. 

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a51) 

a) Sestra gaineko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna dagoena izango da. 

b) Garapen plan bateko garapen eremuen kasuan, arautuko dira zuzenean AXEko arau zehatzean 

zein zeharka grafikoki.  

c) Sestra azpiko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna artikulu honetako 10., 12. eta 13. puntuak 

batera aplikatzetik irteten dena izango da. 

3. Eraikinen tipologia. (a51) 

a) Ohiko eraikina familia anitzekoetxebizitzaren erabilerarena izango da, dentsitate txikiko eraikuntza 

trinko eta irekian. Hori, kokalekuetatik edozeinetarako, 1.3.1.8. "Definizioa eta motak" artikuluan 

definitu da, 3.d.i) eta 7.a.i) puntuetan. 

Eraikin bakoitzak gehienez ere 16 etxebizitza edukiko ditu. 

b) Gainera, artikulu honetako parametroak eta kokapen baldintzak betetzen badira, ondorengo 22. 

puntuan baimentzen diren erabilera bateragarrietarako egiten diren eraikinak ere onartuko dira. 

c) Erabilera nagusien zerbitzariak edota osagarriak diren erabilerak baino ez dituen eraikinik ez da 

onartuko. 

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a51) 

a) Instrumentu hau onesten den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak finkatuta geratuko 

dira. 

 b) Eraikina ez duten lehendik dauden lursailentzat, 200m2-ko azalera minimoa eskatuko da lursail 

eraikigarria kontsideratzeko. 

5. Lurzatiaren gutxienezko azalera, lurzatikatzeen eraginetarako. (a51) 
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a) Lurzati berri guztiek gutxienez 600 m2-ko azalera izango dute eraikineko. 

6. Lurzatietako mugen gehienezko eta gutxienezko neurriak. (a51) 

a) Etxebizitzamultzobakoitzaren lurzati hartzaileen aurrealdeko mugek 15 metroko neurria edukiko 

dute gutxienez.  

b) Gainontzeko mugen neurriak askeak izango dira. 

7. Sakonera eraikigarria. (a51) 

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen.  

8. Lurzati batean dagoen eraikin kopurua. (a51) 

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren eraikinak finkatutageratuko 

dira. 

b) Lurzati batean hainbat eraikin kokatu ahalko dira, jabari horizontalaren araubidepean, betiere, 

hura baimendutako erabilera nagusietarako utzitako eraikinak bezain beste erloetan zatitzerik 

badago. Horrela, bakoitzak ordenantza honetan ezarritako parametroak bete beharko ditu, lurzati 

independente bat balitz bezala. 

Eraikuntza proiektuak, edo kasuan kasu, lurzatiaren bolumenak antolatzen dituen azterketa xeheak, 

aurreko baldintza betetzen dela egiaztatzen duen idatzizko dokumentazioa eta dokumentazio 

grafikoa emango ditu. 

c) Eraikin bilduek beste erabilera osagarri edo zerbitzu erabileretara bideratutako sestrapeko 

eraikuntzak eduki ahalko dituzte, baita beste espazio eta titulartasun eta erabilera komuneko espazio 

eta elementuak ere. 

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a51) 

a) Lurzati batean onartzen den gehieneko etxebizitza kopurua aurreko 3. puntutik 8.era 

bitartekoetan arautzen da. 

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopura. (a51) 

a) Eraikinaren profila III (a edo b)/- da: alegia, beheko solairua, goiko bi solairu, atikoa edo teilatupea. 

Sestra azpiko solairu kopurua askea da. 

b) Antolamendu xehakatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu ahalko du, 

eta horren izaera loteslea izango da. 

11. Eraikinaren garaiera gehienez. (a51) 

a) Eraikuntzaren gehieneko altuera teilatu hegaleraino edo erlaitzeraino, jatorrizko kotatik neurtuta, 

9 m izango da. 

b) Goihabearenaltuera estalkiaren gehieneko maldak finkatzen du zeharka. 

12. Eraikuntzekin okupatzen den lurzorua. (a51) 

a) Lurzoruaren okupazioa ehuneko 60koa izango da sestra gaineko solairuetan, eta ehuneko 80koa 

sestra azpian. 
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13. Eraikinetatik mugetaraino egon behar duen gutxienezko distantzia. (a51) 

a) Aurrealdeko mugara: 

a.1) Minimo: 3 m. 

a.2) Maximo: libre. 

b) Gainerako mugetara: 

b.1) Minimo: 3 m. 

b.2) Maximo: libre. 

c) Salbuespen gisa, eraikuntza aurreko mugari atxiki ahalko zaio atxikitako fatxada eraikinaren 

fatxada nagusia denean, eta muga egiten duen kalearen zabalera gutxienez bost (5) metrokoa 

denean. 

14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxienezko tartea. (a51) 

a) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 6 metrokoa izango da. 

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a51) 

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen. 

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko garaierak. (a51) 

a) Gutxieneko garaierak: 

a.1) Beheko eta goiko solairuak: 2,50 m. 

a.2) Erdisotoko eta sotoko solairuak: 2,40 m. 

b) Gehieneko garaiera: 

b.1) Beheko solairua: 3,50 m. 

b.2) Goiko solairuak, erdisotokoa eta sotokoa: 3,00 m. 

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a51) 

a) Fatxadako irtenguneak bidearen lerrokaduraren gainean ezin izango du kalearen ehuneko 10etik 

gorakoa den zabalerarik eduki, ezta metro bat (1) baino gehiago ere. 

b) Fatxadako gainerako irtenguneak eta sarguneak aukerakoak dira, baina artikulu honetako 

13.puntuan ekarri diren tarteak beteko dituzte beti.  

18. Hegalak eta erlaitzak. (a51) 

a) Lerrokaduraren gaineko erlaitzak eta hegalak ezingo dira begira dauden espazio publikoaren 

zabaleraren ehuneko 15 (1,20 m, gehienez jota) baino gehiago atera. 

19. Garaieraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a51) 

a) Estalkien maldak ehuneko 0 eta ehuneko 50ren artekoak izango dira. 

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren ertzetik. 
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c) Estalkiarteaargiztatzerik egongo da argi zuloen edota txapitulen bitartez, betiere, kasuan kasuko 

isurki triangeluarraren luzeraren ehuneko 20 gainditzen ez bada. 

d) Garaieraren gainetik onartzen diren eraikuntzak, 1.5.1.30 artikuluan (Garaiera gainditzenduten 

eraikuntzak) ezarri diren eraikuntza orokorrak dira. 

e) Bestalde, bertan, argi zuloak instalatu ahalko dira, baita eguzki plakak ere, eta estalkiaren 

planoarekiko paraleloki jarri beharko dira, eta ezingo dira 15 cm baino gehiago atera. 

f) Eskaileretako euskarriak eraikinaren fatxadatik 3 m atzeraeman beharko dira gutxienez. 

g) Gainera, estalkian terrazak egin ahalko dira, betiere, hurrengo baldintza hauek betez gero: 

g.1) Gehieneko luzera osoa ezin izango da fatxadaren luzeraren ehuneko 25etik gorakoa izan. 

g.2) Fatxadatik gutxienez metro bat atzeraemango dira, estalkiaren isurki triangeluarra 

egitearen bitartez. 

g.3) Sakonera 3 metrotik beherakoa izango da. 

20. Baldintza gehigarriak. (a51) 

a) Nolanahi ere, Eraikuntzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzen den sektoreko legerian oro har 

ezarritako xedapenak exijitu ahalko dira. 

21. Gainerako parametroak. (a51) 

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen menpe 

egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko arauen 

menpe. 

22. Baimendutako erabilerak. (a51) 

a) Berezko erabilerak: familia anitzeko araubideko bi etxebizitza edo gehiago dituen eraikin trinko, 

bakartu eta dentsitategutxikoan dagoen etxebizitza ("Etxebizitza erabileraren edukia" 3. ataleko 

1.3.1.8 "Definizioak eta motak" artikuluan dago deskribatua, 3.d.i) eta 7.a.i) puntuetan). 

b) Erabilera bateragarriak: etxebizitzarekin bateragarriak diren erabilerak baimenduko dira, esate 

baterako, komunitatearentzako ekipamendu txikiak (irakaskuntzakoak; aisiakoak eta gizartekoak, 

dantza egiteko aretoak, zorizko jokoenak eta antzekoak salbu; kirol instalazioak; 

ospitaleratzerikeskatzen ez duen osasunerakoak; gizarte zerbitzuak; erlijiokoak; erakundeak), 

hotelak, jatetxeak, bulegoak eta txikizkako dendak. Etxebizitzarekin partekatutako eraikinean edo 

eraikin esklusiboan kokatuko dira. 

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion 

baldintza orokor komunak" artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten 

ez diren erabilerak" artikulua. 

1.5.2.7. Artikulua. Garapen baxuko familia bakarreko eraikin atxikiko a.5.2. ordenantza. 

1. Aplikazio eremua. (a52) 

a) Ordenantza honek solairu berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, instrumentu 

honek proposatzen duen antolamendu xehakatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, P-5 
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“Eraikuntzaren Baldintzak” izeneko planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 

ezarri ahalko dituzte. 

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXE-etan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark berariaz 

arautu ez dituen alderdietan. 

c) Ordenamendu partikularrak esleitutako lursaileei dagokienez, ordenamendu orokorrek 

lehentasuna dute ordenantza orokorren gain, eta aldi berean ordenantza hauek arau partikularrak 

arautzen ez dutena osatzen dute. 

2. Sestra gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a52) 

a)  Sestra gaineko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna  gaur egun dagoen izango da. Edozein kasun, 

0,40 m2t/m2s aplikagarria izango da. 

b) Sestra azpiko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna artikulu honetako 10., 12. eta 13. puntuak 

batera aplikatzetik irteten dena izango da. 

3. Eraikinen tipologia. (a52) 

a) Eraikin mota familia bakarreko etxebizitza atxikia da ("Etxebizitza erabileraren edukia" 3. ataleko 

1.3.1.8. "Definizioak eta motak" artikuluko 6. puntuko a.i.1) eta a.ii) paragrafoetan dago zehaztua), 

eta hiruzpalau etxebizitza unitate izango ditu. 

b) Gainera, artikulu honetako parametroak eta kokapen baldintzak betetzen badira, ondorengo 22. 

puntuan baimentzen diren erabilera bateragarrietarako egiten diren eraikinak ere onartuko dira. 

c) Erabilera zerbitzariak eta/edo osagarriak besterik ez duen eraikinik ez da onartuko. 

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a52) 

a) Instrumentu hau onesten den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak finkatuta geratuko dira. 

b) Eraikina ez duten lehendik dauden lursailentzat, 200m2-ko azalera minimoa eskatuko da lursail 

eraikigarria kontsideratzeko. 

5. Lurzatiaren gehienezko eta gutxienezko azalera, lurzatikatze lanetarako. (a52) 

a) Lurzati berri guztiek gutxienez 150 m2-ko azalera izango dute etxebizitzako lursail ertainetan, eta 

200m2-ko azalera ertzeko lursailei dagokionez. 

6. Lurzatietako mugen  gehienezko eta gutxienezko neurriak. (a52) 

a) Eraikin bakoitza hartzen duen lurzatiaren aurreko aldeko mugak gutxienez 6,5 metroko neurria 

izango du etxebizitzabakoitzeko. 

b) Gainerako mugen neurriak aukerakoak dira. 

7. Sakonera eraikigarria (a52) 

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen. 
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8. Lurzati batean dagoen eraikin kopurua. (a52) 

a) Lurzati batean hainbat eraikin kokatu daitezke, jabari horizontaleko erregimenean, betiere posible 

bada baimendutako erabilera nagusietarako jarritako eraikin adina sortetan zatitzea, sorta guztiek 

ordenantza honetan ezarritako parametroak bete ditzaten, lurzati independenteak balira bezala 

("Etxebizitza erabileraren edukia" 3. ataleko 1.3.1.8 "Definizioak eta motak" artikuluko 6.b.ii) 

puntuan dago hori deskribatua). 

Eraikuntza proiektuak, edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak antolatzen dituen 

xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintza betetzen dela frogatzen duen idatzizko dokumentazioa 

eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu. 

b) Eraikin multzoak erabilera osagarri eta zerbitzarietarako sestratik beherako eraikuntzak eduki 

ahalko ditu, baita beste espazio eta elementu batzuk ere, denak titulartasun eta erabilera 

komunekoak. 

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a52) 

a) Lurzati batean onartzen den gehieneko etxebizitza kopurua aurreko 3. puntutik 8.era 

bitartekoetan arautzen da. 

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a52) 

a) Eraikinaren profila II(b)/- da: alegia, beheko solairua, goiko solairua eta teilatupea. Sestra azpiko 

solairu kopurua askea da. 

b) Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu ahalko du, eta 

horren izaera loteslea izango da. 

11. Eraikinaren garaiera gehienez al alero. (a52) 

a) Eraikinetik hegaleraino edo erlaitzeraino doan gehienezko altuera, sestrako kotatik neurtuta, 8,00 

metrokoa da. 

b) Goihabearen altuera estalkiaren gehieneko maldak finkatzen du zeharka. 

12. Eraikuntzekin okupatzen duen lurzorua. (a52) 

a) Etxebizitza multzo bakoitzak gehienez ere lurzoruaren 60 ehuneko okupatuko du.  

13. Etxebizitzamultzobakoitzaren edo eraikinen eta mugen arteko tartea. (a52) 

a) Aurrealdeko mugaraino edo bide lerrokaduraraino: 

a.1) Gutxienez: 3 m. 

a.2) Gehienez: aukerakoa. 

b) Alboko mugetaraino: 

b.1) Gutxienez: 3 m. 

b.2) Gehienez: aukerakoa. 

c) Atzealdeko mugaraino: 3 m. 
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d) Salbuespen gisa, eraikuntza aurreko mugari atxiki ahalko zaio atxikitako fatxada eraikinaren 

fatxada nagusia denean, eta muga egiten duen kalearen zabalera gutxienez bost (5) metrokoa 

denean. 

14. Etxebizitza multzoen edo lurzati bereko eraikinen arteko tarteak. (a52) 

a) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 6 metrokoa izango da. 

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a52) 

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen. 

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuera. (a52) 

a) Gutxieneko altuerak: 

a.1) Beheko eta goiko solairua: 2,50 m. 

a.2) Erdisotoa eta sotoa: 2,40 m. 

b) Gehieneko altuerak: 

b.1) Etxebizitza erabilera duen beheko solairua eta goiko solairua: 3,00 m. 

b.2) Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 4,00 m 

b.3) Erdisotoa eta sotoa: 3,00 m. Edonola ere, erdisotoak ezin izango du kaleko 

sestratik (edozein tokitan neurtuta) metro bat baino gehiago gora egin. 

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a52) 

a) Fatxadako irtenguneak bidearen lerrokaduraren gainean ezin izango du kalearen ehuneko 10etik 

gorakoa den zabalerarik eduki, ezta metro bat (1) baino gehiago ere. 

b) Fatxadako gainerako irtenguneak eta sarguneak aukerakoak dira, baina artikulu honetako 13. 

puntuan ezarri diren tarteak beteko dituzte beti. 

18. Hegalak eta erlaitzak. (a52) 

a) Teilatu hegalak 1,20 m zabal izango dira gehienez. 

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a52) 

a) Estalkien maldak ehuneko 0 eta ehuneko 50 artekoak izango dira. 

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren edo erlaitzaren ertzetik. 

c)  Estalkiarteaargiztatzerik egongo da argi zuloen edota txapitulen bitartez, betiere, kasuan kasuko 

isurki triangeluarraren luzeraren ehuneko hogei (20) gainditzen ez bada. 

d) Altuera horren gainetik baimendutako eraikinak, 1.5.1.27. "Altueratik gorako eraikuntzak" 

artikuluan ezarritako orokorrak dira”.  

e) Argi zuloak instalatu ahalko dira, baita eguzki plakak ere, eta estalkiaren planoarekiko paraleloki 

jarri beharko dira, eta ezingo dira 15 cm baino gehiago atera. 

f) Gainera, teilatupeko solairuan terrazak egin ahalko dira, betiere, hurrengo baldintzak betetzen 

badira: 
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f.1) Luzera osoak ezin du izan fatxadaren luzeraren ehuneko 25 baino handiagoa. 

f.2) Fatxadatik metro bat atzeraemango dira  gutxienez, estalkian isurki bat eginda.  

f.3) Sakonera ez da izango hiru metro baino handiagoa. 

20. Baldintza gehigarriak. (a52) 

a) Betiere, Eraikingintzaren Kode Teknikoan (EKT) eta aplikatzen den sektoreko legerian oro har 

ezarritako xedapenak exijitu ahalko dira. 

b) Onartuko dira, eraikigarritasunerako zenbatu gabe, lorategiko elementu higigarriak, egurrez egiten 

badira, gehienez ere 6m2-ko oinplanoa eta estalpeko 2,50 metroko altuera badute. Mugekiko 

distantziak errespetatu beharko dira. Elementu horiek ez dute inolako instalaziorik edukiko. 

21. Gainerako parametroak. (a52) 

a)  Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen menpe 

egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko arauen 

menpe. 

22. Baimendutako erabilerak. (a52) 

a) Berezko erabilera: familia bakarreko etxebizitza atxikia eraikin bakartu eta esklusiboan (erabilera 

hori "Etxebizitza erabileraren edukia" 3.ataleko 1.3.1.8 "Definizioak eta motak" artikuluan dago 

deskribatua, 6. puntuko a.i.1) eta a.ii) paragrafoetan), kokagunea edozein dela. 

b) Erabilera bateragarriak: etxebizitzarekin bateragarriak diren erabilerak baimenduko dira, esate 

baterako: gizarte ekipamendu txikiak (irakaskuntzakoa; aisiakoa eta soziala, salbu dantza aretoak, 

ausazko jokoak eta antzekoak; kirol instalazioak; ospitaleak ez beste osasun zentroak; gizarte 

zerbitzuak; erlijiokoak; erakundeetakoak), hotelak, jatetxeak, bulegoak eta txikizkako merkataritza. 

Eraikin esklusiboan kokatuko dira horiek. 

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion 

baldintza orokor komunak" artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten 

ez diren erabilerak" artikulua ". 

1.5.2.8. Artikulua. Familia bakarreko etxebizitza bakartuaren a.6.1ordenantza 

1. Aplikazio eremua. (a61) 

a) Ordenantza honek solairu berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, instrumentu 

honek proposatzen duen antolamendu xehakatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, P-5 

“Eraikuntzaren Baldintzak” izeneko planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 

ezarri ahalko dituzte. 

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXE-etan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark berariaz 

arautu ez dituen alderdietan. 

c) A61 azpizonan a62 azpizonaren araudia aplikatu daiteke, kontrakorik zehazten ez bada. 

d) Ordenamendu partikularrak esleitutako lursaileei dagokienez, ordenamendu orokorrek 

lehentasuna dute ordenantza orokorren gain, eta aldi berean ordenantza hauek arau partikularrak 

arautzen ez dutena osatzen dute. 
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2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a61) 

a) Gehienezko eraikigarritasuna sestra gainean hau izango da. Edozein kasuan gutxienez 0,40 

m2s/m2a eraikigarritasun minimoa aplikatuko da. 

b) Sestra azpiko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna artikulu honetako 10., 12. eta 13. puntuak 

batera aplikatzetik irteten dena izango da. 

3. Eraikinen tipologia. (a61) 

a) Eraikin mota familia bakarreko etxebizitza bakartua da; eraikin mota hori "Etxebizitza erabileraren 

edukia" 3. Ataleko 1.3.1.8. "Definizioak eta motak" artikuluko 6. puntuko 4.i.1 puntuan dago 

zehaztua. 

b) Halaber, artikulu honetako parametroak eta baldintzak betez, hurrengo 22. puntuan 

baimendutako erabilera bateragarrietarako egiten diren eraikinak ere onartzen dira. 

c) Erabilera nagusien zerbitzari eta/edo osagarri diren erabilerak baino ez dituzten eraikinak 

onartuko dira, baina artikulu honen 20. puntuan araututakoak soilik. 

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (a61) 

a) Azalera minimoaren eraikigarritasunari dagokionez, instrumentu hau onesten den unean existitzen 

diren erregistroko lurzatiak finkatuta geratuko dira. Eraikigarriak izateko ondorengo baldintza bete 

behar dira.  

b) Eraikina ez duten lehendik dauden lursailentzat, 200m2-ko azalera minimoa eskatuko da lursail 

eraikigarria kontsideratzeko. 

5. Gutxienezko lurzatiak, lurzatikatzeen ondorioetarako. (a61) 

a) Lurzati berri orok 800 m2 izango du, gutxienez. 

6. Lurzati berrietako mugen gutxieneko neurriak eta lurzati berrien forma. (a61) 

a) Bide lerrokadurara begira dauden aurrealdeko mugak gutxienez 25 metro zabal izango dira. 

b) Gainerako mugen neurriak aukerakoak dira. 

 

7. Sakonera eraikigarria. (a61) 

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen. 

8. Erabilera nagusietarako eraikinen kopurua lurzatian. (a61) 

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren eraikinak finkatuta geratuko 

dira. 

b) Lurzati batean hainbat eraikin kokatu ahalko dira, jabari horizontalaren araubidepean, betiere 

lurzatia baimendutako erabilera nagusietarako eraikin adina sortatan zatitzea posible bada eta sorta 

bakoitzak ordenantza honetan ezarritako parametroak betetzen baditu, lurzati independente bat 

balitz bezala ("Etxebizitza erabileraren edukia" 3. ataleko 1.3.1.8 "Definizioak eta motak" artikuluko 

4. puntuko b.ii paragrafoan dago hori deskribatua). 
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Eraikuntza proiektuak, lurzatik atzekoak edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak antolatzen 

dituen xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintza betetzen dela frogatzen duen idatzizko 

dokumentazioa eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu.  

c) Eraikin bilduek beste erabilera osagarri edo zerbitzu erabileretara bideratutako sestrapeko 

eraikuntzak eduki ahalko dituzte, baita beste espazio eta titulartasun eta erabilera komuneko espazio 

eta elementuak ere. 

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a61) 

a) Lurzati batean onartzen den gehieneko etxebizitza kopurua aurreko 3. puntutik 8.era 

bitartekoetan arautzen da. 

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a61) 

a) Eraikinaren profila II(b)/I izango da; alegia, beheko solairua, goiko solairua, teilatupea eta solairu 

bat sestrapean. 

b) Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu ahalko du, eta 

horren izaera loteslea izango da. 

11. Eraikinaren garaiera gehienez. (a61) 

a) Eraikinetik hegaleraino edo erlaitzeraino doan gehienezko altuera, sestrako kotatik neurtuta, 7,00 

metrokoa da. 

b) Goihabearen altuera estalkiaren gehieneko maldak finkatzen du zeharka. 

12. Eraikuntzekin okupatzen duen lurzorua. (a61) 

a) Eraikuntzak okupatuko duen lurzorua, gehienez sestra gainean eta azpian, ehuneko 50ekoa izango 

da. 

13. Eraikinetatik mugetaraino utzi behar diren gutxieneko tarteak. (a61) 

a) Eraikinetatik mugetaraino tarteak gutxienez 3 metrokoa izan behar du. 

b) Salbuespen gisa, eraikuntza aurreko mugari atxiki ahalko zaio atxikitako fatxada eraikinaren 

fatxada nagusia denean, eta muga egiten duen kalearen zabalera gutxienez bost (5) metrokoa 

denean. 

14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea. (a61) 

a) Lurzati berdinean kokatutako eraikinen arteko gutxienezko tartea 6 metrokoa izango da, 18. 

puntuan deskribatu diren eraikinen kasuan salbu. Kasu horietan, gutxienezko tartea 3 metrokoa 

izango da erabilera nagusiko eraikinarekiko. 

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a61) 

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen. 

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuera. (a61) 

a) Gutxieneko altuerak: 

a.1) Beheko solairua, etxebizitza erabilera: 2,60 m. 
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a.2) Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 3,00 m. 

a.3) Goiko solairua: 2,60 m. 

a.4) Erdisotoa eta sotoa: 2,40 m. 

b) Gehieneko altuerak. 

b.1) Beheko solairua, etxebizitza erabilera: 3,00 m. 

b.2) Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 4,00 m 

b.3) Erdisotoa eta sotoa: 3,00 m. 

Edonola ere, kaleko sestratik metro bateko tartea ezin gainditu ahalko da, kaleko edozein 

tokitan. 

b.4) Goiko solairua: erabilerak eskatzen duena. Muga bakarra aurreko idatz zatian eraikin 

osorako zehaztutako gehieneko altuera izango da. 

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a61) 

a) Fatxadako gainerako irtenguneak eta sarguneak aukerakoak dira, baina artikulu honetako 13. 

puntuan ezarri diren tarteak beteko dituzte beti. 

18. Hegalak eta erlaitzak. (a61) 

a) Teilatu hegalak 1,20 m zabal izango dira gehienez. 

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a61) 

a) Estalkien maldak ehuneko 0 eta ehuneko 50 artekoak izango dira. 

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren edo erlaitzaren ertzetik. 

c)  Estalkiarteaargiztatzerik egongo da argi zuloen edota txapitulen bitartez, betiere, kasuan kasuko 

isurki triangeluarraren luzeraren ehuneko hogei (20) gainditzen ez bada. 

d) Altuera horren gainetik baimendutako eraikinak 1.5.1.27. "Altueratik gorako eraikuntzak" 

artikuluan ezarritako orokorrak dira. 

e) Argi zuloak instalatu ahalko dira, baita eguzki plakak ere, eta estalkiaren planoarekiko paraleloki 

jarri beharko dira, eta ezingo dira 15 cm baino gehiago atera. 

f) Gainera, teilatupeko solairuan terrazak egin ahalko dira, betiere, hurrengo baldintzak betetzen 

badira: 

f.1) Luzera osoak ezin du izan fatxadaren luzeraren ehuneko 25 baino handiagoa. 

f.2) Fatxadatik metro bat atzeraemango dira gutxienez, estalkian isurki bat eginda. 

f.3) Sakonera ez da izango metro baino handiagoa. 

20. Baldintza gehigarriak. (a61) 

a) Eraiki gabeko espazioan kirol edo aisia instalazio estali gabeak onartuko dira, oro har, baldin eta 

sestra gainean obra elementurik ez badute, adibidez igerilekuak, jolaserako pistak etab., baina 

mugekiko 3 metroko tartea utzi beharko da. 
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b) 1.000 m2 baino gehiagoko azalera duten lurzatietan aisiarako eta kirolerako eraikuntzak jartzea 

ere baimentzen da sestra gainean, esaterako pilotalekuak eta antzeko beste instalazio batzuk, baina 

ordenantza honetan eraikuntzaren altuerari eta mugekiko tarteei buruz ezarritako baldintzak bete 

beharko dituzte. 

Eraikuntza horiek, estaliak badira, lurzatiari esleitutako eraikigarritasunaren parte gisa zenbatu 
beharko dira, alboetatik itxita ez badaude ere. 

c) Halaber, etxebizitza bakoitzeko eta eraikigarritasuna zenbatu gabe, lorategiko egurrezko elementu 
higigarri bat onartuko da, oineko gehienez 6 m² dituena. Goihaberako altuera, gehienez, 2,50 
metrokoa izango da, eta ez zaio instalaziorik onartuko. Betiere, mugekiko distantziak errespetatu 
beharko dira. 

21. Gainerako parametroak. (a61) 

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen menpe 

egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko arauen 

menpe. 

22. Baimendutako erabilerak. (a61) 

a) Berezko erabilera: familia bakarreko etxebizitza bakartua (erabilera hori "Etxebizitza erabileraren 

edukia" 3. ataleko 1.3.1.8 "Definizioak eta motak" artikuluan dago deskribatua, 4. puntuko a.i 

paragrafoan), kokagunea edozein dela. 

b) Erabilera bateragarriak: etxebizitzarekin bateragarriak diren erabilerak baimenduko dira, esate 

baterako, komunitatearentzako ekipamendu txikiak (irakaskuntzakoak; aisiakoak eta gizartekoak, 

dantza egiteko aretoak, zorizko jokoenak eta antzekoak salbu; kirol instalazioak; ospitaleratzerik 

eskatzen ez duen osasunerakoak; gizarte zerbitzuak; erlijiokoak; erakundeak), hotelak, jatetxeak, 

bulegoak eta txikizkako dendak. Etxebizitzarekin partekatutako eraikinean edo eraikin esklusiboan 

kokatuko dira. 

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion 

baldintza orokor komunak" artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten 

ez diren erabilerak" artikulua. 

1.5.2.9. Artikulua. Bi familiako etxebizitzaren a.6.2 ordenantza. 

1. Aplikazio eremua. (a62) 

a) Ordenantza honek solairu berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, instrumentu 

honek proposatzen duen antolamendu xehakatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, P-5 

“Eraikuntzaren Baldintzak” izeneko planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 

ezarri ahalko dituzte. 

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXE-etan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark berariaz 

arautu ez dituen alderdietan. 

c) A61 azpizonan a62 azpizonaren araudia aplikatu daiteke, kontrakorik zehazten ez bada. 
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d) Ordenamendu partikularrak esleitutako lursaileei dagokienez, ordenamendu orokorrek 

lehentasuna dute ordenantza orokorren gain, eta aldi berean ordenantza hauek arau partikularrak 

arautzen ez dutena osatzen dute. 

2. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. (a62) 

a) Gehienezko eraikigarritasuna sestra gainean: 0,40 m2t/m2s. 

b) Sestra azpiko gehieneko hirigintza eraikigarritasuna artikulu honetako 10., 12. eta 13. puntuak 

batera aplikatzetik irteten dena izango da. 

3. Eraikinaren tipologia. (a62) 

a) Eraikin mota bi familiako etxebizitza da; eraikin mota hori "Etxebizitza erabileraren edukia" 3. 

ataleko 1.3.1.8. "Definizioak eta motak" artikuluko 5. puntuko a.1.i) eta b.1.i) paragrafoetan dago 

zehaztua. 

b) Gainera, artikulu honetako parametroak eta kokapen baldintzak betetzen badira, ondorengo 22. 
puntuan baimentzen diren erabilera bateragarrietarako egiten diren eraikinak ere onartuko dira. 

c) Erabilera nagusien zerbitzari eta/edo osagarri diren erabilerak baino ez dituzten eraikinak 
onartuko dira, baina artikulu honen 20. puntuan araututakoak soilik. 

4. Gutxieneko lurzati eraikigarria. (62) 

a) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren erregistroko lurzatiak finkatuta 

geratuko dira. 

b) Eraikina ez duten lehendik dauden lursailentzat, 200m2-ko azalera minimoa eskatuko da lursail 

eraikigarria kontsideratzeko. 

5. Gutxienezko lurzatiak, lurzatikatzeen eraginetarako. (a62) 

a) Lurzati berri orok 1.500 m2 izango du, gutxienez. 

6. Lurzati berrietako mugen gutxieneko neurriak eta lurzati berrien forma. 

a) Bide lerrokadurara begira dauden aurrealdeko mugak gutxienez 15 metro zabal izango dira, 

etxebizitza bakoitzeko. 

b) Gainerako mugen neurriak aukerakoak dira. 

c) Gainera, lurzati osoan eraikuntza hartzen duen 25 metroko diametroko zirkulu bat egin daiteke. 

7. Sakonera eraikigarria. (a62) 

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen. 

8. Erabilera nagusietarako eraikinen kopurua lurzatian. (a62) 

a) Lurzati batean hainbat eraikin kokatu ahalko dira, jabari horizontalaren araubidepean, betiere 

lurzatia baimendutako erabilera nagusietarako eraikin adina sortatan zatitzea posible bada eta sorta 

bakoitzak ordenantza honetan ezarritako parametroak betetzen baditu, lurzati independente bat 
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balitz bezala ("Etxebizitza erabileraren edukia" 3. ataleko 1.3.1.8 "Definizioak eta motak" artikuluko 

5. puntuko a.2.iii) eta b.2. iii) paragrafoetan dago hori deskribatua). 

Eraikuntza proiektuak, edo, hala behar denean, lurzatiaren bolumenak antolatzen dituen 

xehetasunezko azterlanak, aurreko baldintza betetzen dela frogatzen duen idatzizko dokumentazioa 

eta dokumentazio grafikoa edukiko ditu. 

b) Eraikin multzoak erabilera osagarri eta zerbitzarietarako sestratik beherako eraikuntzak eduki 

ahalko ditu, baita beste espazio eta elementu batzuk ere, denak titulartasun eta erabilera 

komunekoak.  

9. Gehieneko etxebizitza kopurua. (a62) 

a) Lurzati batean onartzen den gehieneko etxebizitza kopurua aurreko 3. puntutik 8.era 

bitartekoetan arautzen da. 

10. Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua. (a62) 

a) Eraikinaren profila II (a edo b)/- da; hau da, beheko solairua, goiko solairua eta atikoa edo 
teilatupea. Sestra azpiko solairu kopurua aukerakoa da. 

b)  Antolamendu xehatuko eremuari dagokion arau bereziak eraikinaren profila finkatu ahalko du, 
eta horren izaera loteslea izango da. 

11. Eraikinaren garaiera gehienez. (a62) 

a) Eraikinetik hegaleraino edo erlaitzeraino doan gehienezko altuera, sestrako kotatik neurtuta, 7,00 
metrokoa da. 

b) Goihabearen altuera estalkiaren gehieneko maldak finkatzen du zeharka. 

12. Eraikuntzekin okupatzen duen lurzorua. (a62) 

a) Gehienez ere okupatu daitekeen lurzorua, sestraren gainetik eta azpitik, %60 da. 

13. Eraikinetatik mugetaraino utzi behar diren gutxieneko tarteak. (a62) 

a) Eraikinetatik mugetaraino tarteak gutxienez 3 metrokoa izan behar du. 

b) Salbuespen gisa, eraikuntza aurreko mugari atxiki ahalko zaio atxikitako fatxada eraikinaren 

fatxada nagusia denean, eta muga egiten duen kalearen zabalera gutxienez bost (5) metrokoa 

denean. 

14. Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea. (a62) 

a) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 6 metrokoa izango da. 

15. Fatxadetara irekitako patioak, etxadikoak eta lurzatikoak. (a62) 

a) Parametro hau ez da azpizona honetan aplikatzen. 

16. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuera. (a62) 
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a) Gutxieneko altuerak. 

a.1) Beheko solairua, etxebizitza erabilera: 2,60 m. 

a.2) Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 3,00 m. 

a.3) Goiko solairua: 2,60 m. 

a.4) Erdisotoa eta sotoa: 2,40 m. 

b) Gehieneko altuerak. 

b.1) Beheko solairua, etxebizitza erabilera: 3,00 m. 

b.2) Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 4,00 m. 

b.3) Erdisotoa eta sotoa: 3,00 m. Edonola ere, erdisotoak ezin izango du kaleko sestratik 

(edozein tokitan neurtuta) metro bat baino gehiago gora egin. 

b.4) Goiko solairua: erabilerak eskatzen duena. Muga bakarra aurreko idatz zatian eraikin 

osorako zehaztutako gehieneko altuera izango da. 

17. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak. (a62) 

a) Fatxadako gainerako irtenguneak eta sarguneak aukerakoak dira, baina artikulu honetako 13. 

puntuan ezarri diren tarteak beteko dituzte beti. 

18. Hegalak eta erlaitzak. (a62) 

a) Teilatu hegalak 1,20 m zabal izango dira gehienez. 

19. Altueraren gainetik onartzen diren estalkiak eta bolumenak. (a62) 

a) Estalkien maldak ehuneko 0 eta ehuneko 50 artekoak izango dira. 

b) Estalkiaren planoa zuzenean aterako da hegalaren ertzetik. 

c) Estalkiarteaargiztatzerik egongo da argi zuloen edota txapitulen bitartez, betiere, kasuan kasuko 

isurki triangeluarraren luzeraren ehuneko hogei (20) gainditzen ez bada. 

d) Altuera horren gainetik baimendutako eraikinak 1.5.1.27. "Altueratik gorako eraikuntzak" 

artikuluan ezarritako orokorrak dira. 

e)  Argi zuloak instalatu ahalko dira, baita eguzki plakak ere, eta estalkiaren planoarekiko paraleloki 

jarri beharko dira, eta ezingo dira 15 cm baino gehiago atera. 

f) Gainera, teilatupeko solairuan terrazak egin ahalko dira, betiere, hurrengo baldintzak betetzen 

badira: 

f.1) Luzera osoak ezin du izan fatxadaren luzeraren ehuneko 25 baino handiagoa. 

f.2) Fatxadatik metro bat atzeraemango dira gutxienez, estalkian isurki bat eginda. 

f.3) Sakonera ez da izango 3 metro baino handiagoa. 

20. Baldintza gehigarriak. (a62) 

a) Eraiki gabeko espazioan kirol edo aisia instalazio estali gabeak onartuko dira, oro har, baldin eta 

sestra gainean obra elementurik ez badute, adibidez igerilekuak, jolaserako pistak etab., baina 

mugekiko 3 metroko tartea utzi beharko da. 
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b) 1.000 m2 baino gehiagoko azalera duten lurzatietan aisiarako eta kirolerako eraikuntzak jartzea 

ere baimentzen da sestra gainean, esaterako pilotalekuak eta antzeko beste instalazio batzuk, baina 

ordenantza honetan eraikuntzaren altuerari eta mugekiko tarteei buruz ezarritako baldintzak bete 

beharko dituzte. 

Eraikuntza horiek, estaliak badira, lurzatiari esleitutako eraikigarritasunaren parte gisa zenbatu 

beharko dira, alboetatik itxita ez badaude ere. 

c) Halaber, etxebizitza bakoitzeko eta eraikigarritasuna zenbatu gabe, lorategiko egurrezko elementu 

higigarri bat onartuko da, oineko gehienez 6 m² dituena. Goihaberako altuera, gehienez, 2,50 

metrokoa izango da, eta ez zaio instalaziorik onartuko. Betiere, mugekiko distantziak errespetatu 

beharko dira. 

 

21. Gainerako parametroak. (a62) 

a) Artikulu honetan arautu ez diren parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen menpe 

egongo dira eta, edozein kasutan, aplikatzen zaien sektoreko legeriaren eta oinarrizko arauen 

menpe. 

22. Baimendutako erabilerak. (a62) 

a) Berezko erabilera: bi familiako etxebizitza eraikin bakartuan (erabilera hori "Etxebizitza 

erabileraren edukia" 3. ataleko 1.3.1.8 "Definizioak eta motak" artikuluan dago deskribatua, 5. 

puntuko a.i.1) eta b.1.i) paragrafoetan), kokagunea edozein dela. 

b) Erabilera bateragarriak: Etxebizitza erabilerarekin bateragarriak diren erabilerak baimentzen dira: 

gizarte ekipamendua (irakaskuntzakoa, aisiakoa eta soziala, salbu eta dantza aretoak, ausazko jokoak 

eta antzekoak; kirol instalazio txikiak; ospitaleak ez beste osasun zentroak; gizarte zerbitzuak; 

erlijiokoak; erakundeetakoak), hotelak, jatetxeak, bulegoak eta txikizkako merkataritza. 

Etxebizitzarekin partekatutako eraikinean edo eraikin esklusiboan kokatuko dira. 

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion 

baldintza orokor komunak" artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten 

ez diren erabilerak" artikulua. 

 

2.ATALA. Azpizona industrialetako baldintza orokorrak (b) 

1.5.2.10.Artikulua. Intentsitate handiko industriako b.11. ordenantza 

1. Aplikazio eremua. (b11) 

a) Ordenantza honek solairu berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, instrumentu 

honek proposatzen duen antolamendu xehakatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, P-5 

“Eraikuntzaren Baldintzak” izeneko planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 

ezarri ahalko dituzte. 

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXE-etan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark berariaz 

arautu ez dituen alderdietan. 
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c) Ordenantza bereziak dauzkaten lursailentzat, hauek ordenantza orokorren aurretik egongo dira, 

eta osagarriak izango dira araudi bereziengatik arautuak ez dauden alderdientzat. 

2. Kontzeptua. (b11) 

a) Berezko erabilera industria duten zonak dira, etxadika antolatuta daude eta mehelinen arteko 

eraikuntza moduluek okupatzen dute etxadi bakoitza; edo, bereizitako eta zatitu ezinezko lurzatiek 

osatzen dituzte, lurzati bakoitza funtzionalki unitarioa den jarduera bakar batek okupatzen du, eta 

lurzatiok eraikuntzarik gabeko espazioak dituzte erantsita. 

3. Lehendik dauden eraikuntzen eta lurzatien antolamendua. (b11) 

a) Tresna hau behin betiko onartzen den unean dagoeneko badiren eraikuntza eta lurzatiak finkatuta 

geratuko dira. 

4. Berezko eraikuntza mota. (b11) 

a) Azpizona honetako berezko eraikin mota etxadiak osatzen dituen eraikin atxikia da, eta etxadiak 

lurzati bat baino gehiagoz osatuta egoten dira. 

b) Hala ere, etxadia lurzati bakarrarekin okupatzen duen eraikin salbuetsia ere onar daiteke.  

5. Hirigintza eraikigarritasuna. (b11) 

a) Eraikigarritasuna zuzenean arautuko da azpizona bakoitzarentzat, AXE bakoitzaren arau berezian. 

b) Garapen plan batean xehetasunez antolatu beharreko eremuak zuzenean arautuko dira haren 

ordenantzaren bitartez. 

c) Horrelakorik ez bada, sestra gaineko hirigintza eraikigarritasuna 0,90 m2t/m2s izango da, eta 

sestra azpiko hirigintza eraikigarritasuna 0,14 m2t/m2s. 

Horrez gain, eta salbuespen modura, sestra azpiko eraikuntzak egitea onartuko da erabilera 

lagungarria edukitzeko. Horretarako, teknika industrialeko edo garatzen den jardueraren osagarriak 

diren zerbitzuen arazoak konpontzeko beharra justifikatu egin beharko da. 

6. Gutxieneko lurzatia, Lur zatikatzeetarako. (b11) 

a) Tresna hau behin betiko onartu ostean eratzen diren lurzati berri guztiek 1.000 m2 izango dituzte, 

gutxienez. 

7. Lurzatiaren aurrealdearen gutxieneko neurriak. (b11) 

a) Lurzati berriek, bide lerrokadurara begira, gutxienez 20 metroko aurrealdea izan behar dute. 

8. Eraikuntzatik mugetarainoko tarteak. (b11) 

a) Eraikinen eta bideen lerrokaduren arteko tartea P-5 planoan adierazitakoa izango da, eta 

adierazita ez badago, gutxienez 5 metrokoa. 

b) Alboetako eta sakonerako mugetaraino 3 metroko tartea utzi behar da gutxienez. 

9. Lurzati bereko eraikinen arteko tartea. (b11) 

a) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 8 metrokoa izango da. 
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10. Eraikuntzekin okupatzen duen lurzorua. (b11) 

a) Gehieneko okupazioa ehuneko 70ekoa da. 

 

 

11. Eraikinen profila eta altuera handiena. (b11) 

a) Eraikinaren profila II/- da; alegia, beheko solairua eta goiko solairua. Sestra azpiko solairuak 

aukerakoak dira.  

b) Sestra kotatik gorako eraikuntzaren gehieneko altuera erlaitzeraino, teilatu hegaletaraino, zerra 

estalkiaren edo antzekoaren oinarriraino: 10 metro nabe . 

Berariaz justifikatu ondoren, industriako eraikinetan ekoizpen prozesua dela-eta hainbat osagaitan 

altuera handiagoa egotea beharko balitz (siloetan, fabrikazioko dorreetan, eta abar), aurreko 

paragrafoan ezarritako muga gainditzea onartuko da salbuespen bezala, eta ez da gehienezko 

mugarik jarriko.  

c) Erabilera esklusiboko bulegoko eraikinetan III/ eta hegalean -10 metroko altuerarekin. 

12. Eraikuntzako solairuen gutxieneko altuera aukerakoa. (b11) 

a) Bulego eraikinetan eta ekoizpenerako ez diren solairuarte edo solairuetan gutxieneko altuera 2,60 

m izango da. 

b) Altuera hori gutxienez 3 m-koa izango da pertsona asko bildu daitezkeela aurreikusten den 

tokietan, jantokietan esaterako, baldin eta 70 m2 baino gehiagoko lekuak badira. 

c) Produkziorako nabe edo lantegietan gutxieneko altuera 4 m izango da. 

13. Espazio eraikian, lurzatiaren batasuna zainduta, azpizatiketa eragiketak egiteko baldintza 

bereziak. (b11) 

a) Definizioa. 

Lurzati unitateari eutsiz espazio eraikia azpizatitzea da jatorrizko bolumenak hainbat zatitan banatzea 

edo bereiztea, haren ondoren bolumen horien ezaugarriak desberdinak badira, baina lurzati 

unitateko espazio libre pribatuaren jabetza mankomunatua bada. 

b) Aplikazio eremua. 

b.1) Urbanizazioaren bidez finkatutako eta orokorrean B zona (Industria) gisa kalifikatutako 

hiri lurzorua da haren aplikazio eremua. 

b.2) Azpizatitze jarduketak, lurzati unitatea mantenduz, dagoeneko eraikita dauden 

lurzatietako eraikinetan edo hutsik dauden lurzatietako eraikinetan egin daitezke. 

b.3) Aurreko paragrafoko balizko egoera horietan, ondoren azaltzen diren baldintza bereziak 

bete beharko dira, eta puntu honetan araututa ez dauden alderdiak artikulu honetako 

baldintza orokorren arabera arautuko direla ulertuko da. 

c) Azpizatitutako espazioen gehieneko eta gutxieneko azalerak. 

Azpizatitutako espazioek gutxienez 200 m2-ko azalera eraikia izan beharko dute beheko solairuan. 
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d) Lurzatiaren gutxieneko aurrealdea. 

d.1) Lurzatiaren gutxieneko aurrealdea artikulu honetan orokorki ezartzen dena izango da. 

d.2) Lehendik dauden pabiloietan egungo aurrealdea finkatuko da. 

e) Eraikuntzaren mugetarainoko tarteak. 

e.1) Eraikuntzatik mugetarainoko tarteak artikulu honetan orokorki ezarritakoak izango dira. 

e.2) Muga eta fatxadetarainoko tartearen baldintzen ondoriozko espazio libreak guztiz edo 

zati batean okupatzen direnean, derrigorrezkoa izango da eragina jasaten duten zatiak 

eraistea lurzatia azpizatitu baino lehen. 

f) Eraikuntzekin okupatzen duen lurzorua. 

f.1) Eraikuntza edo instalazioek gehienez ere lurzatiaren ehuneko 70 okupatu ahalko dute, 

bai hutsik dauden lurzatietako oin berriko jarduketen kasuan, baita gaur egungo eraikinetako 

edo dagoeneko eraikita dauden lurzatietako jarduketen kasuan. 

f.2) Aurretik ezarri diren okupazio baldintzen ondoriozko espazio libreak guztiz edo partzialki 

okupatzen direnean, derrigorrezkoa izango da eragina jasaten duten zatiak eraistea 

azpizatiketa egin baino lehen. 

g) Espazio Libre mankomunatuaren baldintzak. 

g.1) Lurzatiko espazio librea jabetza mankomunatukoa izango da eta ezin izango da era 

independentean eraikitako espazio guztiek osatzen duten multzotik bereizi. Beraz, ezin da 

espazio libre hori bereizteko itxiturarik egin, baina sarbideko lurzoruko seinaleak, zamalanak 

eta ekoizpenerako biltegiak jar daitezke. Espazio libre pribatu horren azalera osoa ondo 

urbanizatuta geldituko da. 

g.2) Lurzatiaren barruko bide pribatuek zabalera hauek izango dituzte gutxienez: 

- Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko aterik gabeak: 4 m. 

-  Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean dutela: 7 m 

-  Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko ateak alde bietan dituztela: 10 m. 

- Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko aterik gabeak: 7 m. 

-  Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean dutela: 10 m. 

- Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko ateak alde bietan dituztela: 13 m. 

g.3) Aparkatzeko plazak kokatzeak ezingo die aurrean aipatutako bideen zabalera libreei 

eragin. 

g.4) Biraketa erradioak bat etorriko dira lurzatiaren barrutik zirkulatu ahal duten ibilgailuek 

egin ohi dituzten ibilbideekin. 

g.5) Barruko bide nagusiekiko loturetara soilik mugatuko da sarbide kopurua. 

14. Baimendutako erabilerak. (b11) 

a) Berezko erabilera. 

a.1) Industriala. 
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b) Erabilera bateragarriak. 

b.1) Bulegoak. Beheko solairuan eta lehenengoan onartzen dira, betiere, ekoizpen 

prozesuarekin lotuta baldin badaude. 

b.2) Txikizkako merkataritza. Beheko solairuan onartzen da, gehienez ere 500 m2-ko 

azalerarekin. 

b.3) Jatetxeak eta tabernak, eta jantoki kolektiboak. Lurzati esklusiboan, eta hotelekin eta 

dantzaleku eta diskotekekin partekatuta. 

b.4) Hotelak. Lurzati esklusiboan, eta jatetxe eta tabernekin partekatutako lurzatian. 

b.5) Gizarte ekipamendua: 

- Dantzatokiak eta diskotekak; lurzati esklusiboan. 

- Ikus-entzunezko, arte edo ikuskizun produkzioak, lurzati esklusiboan. 

- Zerbitzu publikoak, lurzati esklusiboan. 

- Kirolekoa, lurzati esklusiboan.  

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion 

baldintza orokor komunak" artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten 

ez diren erabilerak" artikulua. 

 

1.5.2.11. Artikulua. Industria bakartuari dagokion b.12 ordenantza. 

1. Aplikazio eremua. (b12) 

a) Ordenantza honek solairu berriko eraikuntzak eta daudenen aldaketak arautzen ditu, instrumentu 

honek proposatzen duen antolamendu xehakatuarekin guztiz bat datozenak. Hala eta guztiz ere, P-5 

“Eraikuntzaren Baldintzak” izeneko planoak eta AXEko arau bereziak hori aldarazteko zehaztapenak 

ezarri ahalko dituzte. 

b) Garapeneko plan batek antolatutako AXE-etan ere aplikatuko dira, hain zuzen ere hark berariaz 

arautu ez dituen alderdietan. 

c) Ordenantza bereziak dauzkaten lursailentzat, hauek ordenantza orokorren aurretik egongo dira, 

eta osagarriak izango dira araudi bereziengatik arautuak ez dauden alderdientzat. 

2. Kontzeptua. (b12) 

a)  Lurzati batez edo gehiagoz osatutako azpizonak dira, enpresa bakarra ezartzeko xedea dutenak, 

eta barruan eduki behar dituzte sarbiderako, aparkatzeko, maniobrak egiteko eta zamalanak egiteko 

behar diren espazio guztiak. 

 

 

3. Lehendik dauden eraikuntzen eta lurzatien antolamendua. (b12) 
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a) Tresna hau behin betiko onartzen den unean dagoeneko badiren eraikuntza eta lurzatiak finkatuta 

geratuko dira. 

4. Berezko eraikuntza mota. (b12) 

a) Berezko eraikuntza mota eraikuntza bakartua izango da.  

5. Hirigintza eraikigarritasuna. (b12) 

a) Existitzen den eraikigarritasuna finkatzen da. 

6. Gutxieneko lurzatia, lurzatikatzeetarako. (b12) 

a) Tresna hau behin betiko onartu ostean eratzen diren lurzati berri guztiek 1.500 m2 izango dituzte, 

gutxienez. 

7. Lurzatiaren aurrealdearen gutxieneko neurriak. (b12) 

a)  Lurzati berriek, bide lerrokadurara begira, gutxienez 20 metroko aurrealdea izan behar dute. 

8. Eraikuntzatik mugetarainoko tarteak. (b12) 

a) Eraikinen eta mugen arteko banaketa finkatzen da. 

9. Lurzati bereko eraikinen arteko tartea. (b12) 

a) Lursail bereko eraikinen banaketa finkatzen da. 

10. Eraikuntzekin okupatzen duen lurzorua. (b12) 

a) Gehieneko okupazioa ehuneko 70ekoa da. 

11. Eraikinen profila eta altuera handiena. (b12) 

a) Eraikinaren profila II/- da; alegia, beheko solairua eta goiko solairua. Sestra azpiko solairuak 

aukerakoak dira. 

b) Sestra kotatik gorako eraikuntzaren gehieneko altuera erlaitzeraino, teilatu hegaletaraino, zerra 

estalkiaren edo antzekoaren oinarriraino: 10 metro. 

Berariaz justifikatu ondoren, industriako eraikinetan ekoizpen prozesua dela-eta hainbat osagaitan 

(silo, fabrikazioko dorre eta abarretan) altuera handiagoa egotea beharko balitz, aurreko paragrafoan 

ezarritako muga gainditzea onartuko da salbuespen bezala, eta ez da gehienezko mugarik jarriko. 

c) Erabilera esklusiboko bulegoko eraikinetan III/ eta hegalean -10 metroko altuerarekin. 

12. Eraikuntzako solairuen gutxieneko altuera aukerakoa. (b12) 

a)Existitzen den eraikinen altuera libreak finkatzen dira; aldaketa egotekotan, errespetatu beharreko 

altuera libreak posiblea den bitartean ondorengoak dira: 

b)Bulego eraikinetan eta ekoizpenerako ez diren solairuarte edo solairuetan gutxieneko altuera 2,60 

m izango da. 

c) Altuera hori gutxienez 3 m-koa izango da pertsona asko bildu daitezkeela aurreikusten den 

tokietan, jantokietan esaterako, baldin eta 70 m2 baino gehiagoko lekuak badira. 
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d) Produkziorako nabe edo lantegietan gutxieneko altuera 4 m izango da. 

13. Espazio eraikian, lurzatiaren batasuna zainduta, azpizatiketa eragiketak egiteko baldintza 

bereziak. (b12) 

a) Definizioa. 

Lurzati unitateari eutsiz espazio eraikia azpizatitzea da jatorrizko bolumenak hainbat zatitan banatzea 

edo bereiztea, haren ondoren bolumen horien ezaugarriak desberdinak badira, baina lurzati 

unitateko espazio libre pribatuaren jabetza mankomunatua bada. 

b) Aplikazio eremua. 

b.1) Urbanizazioaren bidez finkatutako eta orokorrean B zona (Industria) gisa kalifikatutako 

hiri lurzorua da haren aplikazio eremua. 

b.2) Azpizatitze jarduketak, lurzati unitatea mantenduz, dagoeneko eraikita dauden 

lurzatietako eraikinetan edo hutsik dauden lurzatietako eraikinetan egin daitezke. 

b.3) Azpizatitze jarduketak, lurzati unitatea mantenduz, dagoeneko eraikita dauden 

lurzatietako eraikinetan edo hutsik dauden lurzatietako eraikinetan egin daitezke. 

c) Azpizatitutako espazioen gehieneko eta gutxieneko azalerak. Azpizatitutako espazioek gutxienez 

200 m2-ko azalera eraikia izan beharko dute beheko solairuan. 

d) Lurzatiaren gutxieneko aurrealdea. 

d.1) Lurzatiaren gutxieneko aurrealdea artikulu honetan orokorki ezartzen dena izango da.. 

d.2) Lehendik dauden pabiloietan egungo aurrealdea finkatuko da. 

e) Eraikuntzatik mugetarainoko tarteak. 

e.1) Eraikuntzatik mugetarainoko tarteak artikulu honetan orokorki ezarritakoak izango dira. 

e.2) Muga eta fatxadetarainoko tartearen baldintzen ondoriozko espazio libreak guztiz edo 

zati batean okupatzen direnean, derrigorrezkoa izango da eragina jasaten duten zatiak 

eraistea lurzatia azpizatitu baino lehen. 

f) Eraikuntzekin okupatzen duen lurzorua: 

f.1) Eraikuntza edo instalazioek gehienez ere lurzatiaren ehuneko 70 okupatu ahalko dute, 

bai hutsik dauden lurzatietako oin berriko jarduketen kasuan, baita gaur egungo eraikinetako 

edo dagoeneko eraikita dauden lurzatietako jarduketen kasuan. 

f.2) Aurretik ezarri diren okupazio baldintzen ondoriozko espazio libreak guztiz edo partzialki 

okupatzen direnean, derrigorrezkoa izango da eragina jasaten duten zatiak eraistea 

azpizatiketa egin baino lehen. 

g) Espazio libre mankomunatuaren baldintzak. 

g.1) Lurzatiko espazio librea jabetza mankomunatukoa izango da eta ezin izango da era 

independentean eraikitako espazio guztiek osatzen duten multzotik bereizi. Beraz, ezin da 

espazio libre hori bereizteko itxiturarik egin, baina sarbideko lurzoruko seinaleak, zamalanak 

eta ekoizpenerako biltegiak jar daitezke. Espazio libre pribatu horren azalera osoa ondo 

urbanizatuta geldituko da. 
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g.2) Lurzatiaren barruko bide pribatuek zabalera hauek izango dituzte gutxienez: 

- Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko aterik gabeak: 4 m. 

-  Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean dutela: 7 m 

-  Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko ateak alde bietan dituztela: 10 m. 

- Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko aterik gabeak: 7 m. 

-  Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean dutela: 10 m. 

- Noranzko biko bideak, pabiloira sartzeko ateak alde bietan dituztela: 13 m. 

g.3) Aparkatzeko plazak kokatzeak ezingo die aurrean aipatutako bideen zabalera libreei 

eragin. 

g.4) Biraketa erradioak bat etorriko dira lurzatiaren barrutik zirkulatu ahal duten ibilgailuek 

egin ohi dituzten ibilbideekin. 

g.5) Barruko bide nagusiekiko loturetara soilik mugatuko da sarbide kopurua. 

14. Baimendutako erabilerak. (b12) 

kategoria honetan baimendutako erabilerak ez dira orokorki erregulatzen baizik eta banan-banan 

udalerrian dauden isolatutako industria bakoitzerako. 

b12-1 

a) Berezko erabilera: 

Etxebizitzarekin bateragarria da industria kategorian erabilerak baimentzen dira,  agiriaren 1.3.1.10 

eta 1.3.1.11 ataletan aipatzen den bezala. 

b) Erabilera bateragarriak: 

b.1) Bulegoak. Beheko solairuan eta lehenengoan onartzen dira, betiere, ekoizpen 

prozesuarekin lotuta baldin badaude. Eraikin esklusibo batean ere bai. 

c) Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion 

baldintza orokor komunak" artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten 

ez diren erabilerak" artikulua. 

b12-2 

a) Berezko erabilera: 

Jarduera mantendu ahal izango da bere etetea heldu arte. 

Jarduera eten ondoren, lehenengo sektorearekin harremana daukaten erabilera industrialak bakarrik 

ezarri ahalko dira: meatzaritza edo erauzketa industriari lotutako industriak, nekazaritza eta 

basogintzako manufaktura industriak, edo nekazaritza eta basogintzako ustiategiei lotutako biltegiak.  

Jardueraren etena, artikulu honen ondoreetarako, jarduerak hamabi hilabete baino gehiagoan 

jarduera ekonomikoen gaineko zergan (JEZ) baja duenean izango da. Jarduera etentzat joko da 

enpresen titulartasuna eskualdatzen denean. 

b) Erabilera bateragarriak: 
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b.1) Bulegoak. Beheko solairuan eta lehenengoan onartzen dira, betiere, ekoizpen 

prozesuarekin lotuta baldin badaude. Eraikin esklusibo batean ere bai. 

c)  Betiere, honako hauetan ezarritakoa beteko da: 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion 

baldintza orokor komunak" artikuluko 2. puntua eta 1.3.1.3 "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten 

ez diren erabilerak" artikulua. 

b12-3 

a) Berezko erabilera: 

Jarduera mantendu ahal izango da bere etetea heldu arte. 

Jarduera eten ondoren, lehenengo sektorearekin harremana daukaten erabilera industrialak bakarrik 

ezarri ahalko dira: meatzaritza edo erauzketa industriari lotutako industriak, nekazaritza eta 

basogintzako manufaktura industriak, edo nekazaritza eta basogintzako ustiategiei lotutako biltegiak.  

Jardueraren etena, artikulu honen ondoreetarako, jarduerak hamabi hilabete baino gehiagoan 

jarduera ekonomikoen gaineko zergan (JEZ) baja duenean izango da. Jarduera etentzat joko da 

enpresen titulartasuna eskualdatzen denean. 

b) Erabilera bateragarriak: 

b.1) Bulegoak. Beheko solairuan eta lehenengoan onartzen dira, betiere, ekoizpen 

prozesuarekin lotuta baldin badaude. Eraikin esklusibo batean ere bai. 

c) Zehazki, erabilera debekatuak dira kalifikazioak onartzen dituen erabileren zerrendetan espresuki 

aipatzen ez direnak, arau orokor hauetako 1.3.1.3. "Hirigintzako arau hauetan aurreikusten ez diren 

erabilerak" eta 1.5.2.2. "Erabileren ezarpenari dagozkion baldintza orokor komunak" artikuluetan 

ezarritakoaren kalterik gabe. 

1.5.2.12. Artikulua. Industria bereziko b.2 azpizonako eraikuntzari eta erabilerari buruzko 

ordenantza orokorra. 

1. Aplikazio eremua. (b2) 

a) AXEko arau bereziak eta, kasuan kasu, plangintza xehatuak espresuki ezarriko du azpizona 

honetako araubidea; hala ere, aurreko artikuluetan jasotako b.1 azpizonetakoren batera bidaltzea 

erabaki lezake. 

b) Nolanahi ere, lehen aipatutako arau bereziak edo garapeneko plangintzak espresuki definitu 

beharko du erabilera araubidea. 

2. Kontzeptua. (b2) 

AXE bakoitzerako modu berezituan definituko diren erabilera espezifikoetarako erabiliko diren 

industria eremuak dira, eta, halaber, eraikuntza araubide bereizi baten araberakoak izango dira eta 

horien erregulazioa dagokion arau bereziaren araberakoa izango da. 
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3. ATALA. Gizarte ekipamendu pribatuko eta hirugarren sektoreko erabileretarako azpizonen 

baldintza orokorrak (c eta d). 

1.5.2.13. Artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza orokorrak (c eta d). 

1. Hirugarren sektoreko erabileretarako "c" eta gizarte ekipamendu pribatuko "d" azpizonetako 

eraikuntzabaldintzak kasu bakoitzean AXEko arau bereziaren eta/edo dagokion garapeneko planeko 

ordenantzen bitartez arautuko dira, eta osagarri gisa, dagokion instrumentuko P-4 "Zonakatze 

xehatua" eta P-5 "Eraikinaren ezaugarriak" planoetan jasotako zehaztapenen bitartez arautuko dira. 

2. Halakorik ez balego, hurrengo baldintza hauek beteko dira: 

a) Gehienezko eraikigarritasuna sestra gainean: 

a.1) Erabilera tertziarioak: 1,80 m2t/m2s 

“Merkataritza Saltoki Handien” kasuan, bizitegiko hiri bilbetik kanpo ezarri zirenak, 

bere hirigintza eraikigarritasuna ezin izango da 2.000 m2s baino gehiago izan. 

Bizitegiko hiri bilbetik kanpo hedapena egotekotan ezin izango da 

eraikigarritasunaren %10 gailendu, eta edozein kasuan ezingo du 

eraikigarritasunaren 2.200 m2s gailendu.  

Edozein kasuan, Euskal Herriko Lurraldearen Antolamenduko txosten mesedegarria 

lortzea ezinbestekoa izango da.  

 “Merkataritza bereziak” batez ere ekonomia jarduerak dituzten erabilera eremuetan 

ezarriko dira, beti ere eremuaren hirigintza eraikigarritasuna %30 gailentzen ez duten 

bitartean.  

a.2) Kirol eta aisia erabilera: kirol erabilera aire zabalean egiten den lurzatietarako 

gehienezko eraikigarritasuna 0,15 m² eraikikoa izango da lurzatiko m² bakoitzeko. Aldiz, 

instalazioak estalitakoak direnean, eraikigarritasuna 1,60 m² eraikikoa izango da, lurzatiko m² 

bakoitzeko. 

a.3) Erlijio, kultura, irakaskuntza, osasun eta zerbitzu erabilera: 2,00 m2t/m2s 

b) Okupazioa: 

b.1) Hirugarren sektoreko erabilerak: lurzatiaren okupazioa ehuneko 100ekoa izango da. 

b.2) Kirol eta aisia erabilera: kirol erabilera aire zabalean, estali gabe, egiten den lurzatien 

gehienezko okupazioa ehuneko 15ekoa izango da, eta, aldiz, estalitakoa denean, okupazioa 

ehuneko 80koa izango da. 

b.3) Erlijio, kultura, irakaskuntza, osasun eta zerbitzu erabilera: lurzatiaren okupazioa 

ehuneko 100ekoa izango da. 

c) Aurrealdeko mugen gutxieneko neurriak: 

c.1) Hirugarren sektoreko erabilerak: lurzati berrien aurreko mugek 25 metro edukiko 

dituzte. 

c.2) Kirol eta aisia erabilera: lurzati berrien aurreko mugek 25 metro edukiko dituzte. 

c.3) Erlijio, kultura, irakaskuntza, osasun eta zerbitzu erabilera: aukerakoa. 
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d) Eraikuntzatik mugetarainoko gutxieneko tartea: 5 metrokoa izango da, salbu eraikinaren erabilera 

dela eta mugarekin lerrokatzea komeni bada. 

e) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea: 5 metro. 

Erlijio erabileretarako: ez da zehaztu. 

f) Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua jatorrizko kotaren gainetik: 

f.1) Merkataritza, kultura, irakaskuntza, osasun eta zerbitzu erabilera: III/- 

f.2) Kirol eta aisia erabilera: kirol erabilera aire zabalean, estali gabe, egiten den lurzatietako 

gehienezko altuera solairu batekoa (1) izango da, eta, aldiz, estalitakoa denean, solairuak bi 

(2) izango dira. 

f.3) Erlijio erabilera: Egungo antolamenduari eta gehienez III/-  eraikuntza berriak. 

g) Sestra kotatik gorako gehieneko altuera: 12 metro erlaitzera eta/edo teilatu hegalera. Lurzatiak 

kale bitara ematen badu, altuera beheren dagoenetik neurtuko da. 

Erlijio erabileretarako: egungo antolamenduari dagokiona eta eraikin berrietan gehienez 12 metroko 

altuera, kanpandorreen eta elementu berezien kasuan tolerantzia handiagoarekin.  

h) Solairuen aukerako altuerak: 

h.1) Gutxieneko altuerak:  

i) Beheko solairua: 3,00 m. 

ii) Goiko solairuak: 2,60 m. 

h.2) Gehieneko altuerak: erabilerak eskatzen dituenak. Muga bakarra aurreko idatz zatian 

eraikin osorako zehaztutako gehieneko altuera izango da. 

h.3) Erdisotoa: kaleko sestratik metro bat (1) gora egingo du gehienez, kaleko edozein 

puntutan neurtuta. 

i) Gainerako parametroak aukerakoak dira, erlijio erabilerarentzako izan ezik. Horrentzat, egungo 

antolamendua finkatzen da oso-osorik. 

1.5.2.14. Artikulua.  Erabilera baimenduei buruzko baldintza orokorrak (c eta d). 

1. Azpizona mota bietan bete beharko dira AXEko arau berezian ezartzen diren erabilera baldintzak, 

edo kasuan kasu, dagokion garapeneko planeko ordenantzetakoak. 

2. Aipatutako arau berezian edo garapeneko planean ez badira finkatzen erabilerekin bateragarriak 

izateko baldintzak, ulertuko da azpizona hori P-4 "Kalifikazio xehatua" planoan esleitutako 

erabilerarako erabiliko dela bakar-bakarrik. 

3. “Merkataritza saltoki handien” kasuan c22, bizitegiko hiri bilbean ezarriko dira eta bere ezarpenak 

ez du hobekuntzarik, osagarririk ezta bide berrien egikaritzea behar. Honengatik, hunkitutako 

errepidearen jabeari buruzko administrazioaren txosten mesedegarria bildu beharko da.  
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4.ATALA. Gizarte ekipamenduko azpizona publikoetako baldintza orokorrak (g) 

1.5.2.15. Artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza orokorrak (g). 

1. Gizarte ekipamenduko erabileretarako azpizona publikoetako eraikuntza baldintzak kasu 

bakoitzean AXEko arau bereziaren eta/edo dagokion garapeneko planeko ordenantzen bitartez 

arautuko dira, eta osagarri gisa, dagokion instrumentuko "Kalifikazio xehatua" eta "Eraikinaren 

ezaugarriak" planoetan jasotako zehaztapenen bitartez arautuko dira. 

2. Bestela, ekipamendu kominitario duten azpizona publiko berriak bere fitxan erregulazio ez 

izatekotan, eta HAPOa idatzi zenean jaso zutenak, ondorengo baldintzak bete beharko dira: 

a) Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna: 

a.1) Kirol eta aisia erabilera: 1,60 m2t/m2s 

a.2) Hezkuntza, aisia, osasun, kultura, laguntza eta administrazio arloetako erabilera: 2,00 

m2t/m2s 

b) Aurrealdeko mugen gutxieneko neurriak: lurzati berrien aurreko mugek 25 metro edukiko dituzte. 

c) Eraikuntzatik mugetarainoko gutxieneko tartea: 5 metrokoa izango da, salbu eraikinaren erabilera 

dela eta mugarekin lerrokatzea komeni bada. 

d) Lurzati bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea: 5 metro. 

e) Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua jatorrizko kotaren gainetik: III/-. 

f) Sestra kotatik gorako gehieneko altuera: 12 metro erlaitzera eta/edo teilatu hegalera. Lurzatiak 

kale bitara ematen badu, altuera beheren dagoenetik neurtuko da. 

g) Solairuen aukerako altuerak: 

g.1) Gutxieneko altuerak: 

i) Beheko solairua: 3,00 m. 

ii) Goiko solairuak: 2,60 m. 

g.2) Gehieneko altuerak: erabilerak eskatzen dituenak. Muga bakarra aurreko idatz zatian 

eraikin osorako zehaztutako gehieneko altuera izango da. 

g.3) Erdisotoa: kaleko sestratik metro 1 gora egingo du gehienez, kaleko edozein puntutan 

neurtuta. 

h) Gainerako parametroak aukerakoak dira. 

1.5.2.16.Artikulua. Erabilerei buruzko baldintza orokorrak. (g) 

1. Azpizona hauetan beteko dira AXEko arau berezian ezartzen diren erabilera baldintzak eta/edo 

dagokion garapeneko plangintzakoordenantzetakoak. 

2. Aipatutako arau berezian edo garapeneko planean ez badira finkatzen erabilerekin bateragarriak 

izateko baldintzak, ulertuko da azpizona hori P-4 "Kalifikazio xehatua" planoan esleitutako 

erabilerarako erabiliko dela bakar-bakarrik. 
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5.ATALA. Espazio libreen azpizona publikoetako baldintza orokorrak. (f) 

1.5.2.17. Artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza orokorrak. (f) 

1. Espazio libreen azpizona publikoen kasuan, eraikitzeko baimena emango da, betiere, aldez aurretik 

Udalak baimena eman badu jarraian datozen lurzati eta eraikuntza baldintzei jarraiki: 

a) Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna: 

Lurzatien gehienezko eraikigarritasuna 0,01 m² eraikikoa izango da lurzatiaren azaleraren m² 

bakoitzeko. Eraikigarritasunaren eraginetarako, ez dira aintzat hartuko desmunta daitezkeen 

elementuak edo eraikuntzak. 

b) Okupazioa: lurzatiaren okupazioa ehuneko 1ekoa izango da. 

c) Gutxieneko lurzatia: eraiki ahal izateko, gutxienezko lurzatia 500 m²-koa izango da. 

d) Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua jatorrizko kotaren gainetik 

e) Sestra kotatik gorako gehieneko altuera: 3,50 metro erlaitzera eta/edo teilatu hegalera. Lurzatiak 

kale bitara ematen badu, altuera beheren dagoenetik neurtuko da. 

f) Eraikuntzatik mugetarainoko gutxieneko tartea: 5 metrokoa izango da, salbu eraikinaren erabilera 

dela eta mugarekin lerrokatzea komeni bada. 

g) Gainerako parametroak aukerakoak dira. 

2. Ibilgu, ezponda eta ertzeko espazioetako f.14 azpizonetan dauden landare eta natura-elementuak 

mantentzea lehenetsiko da, bereziki ibai-ibilguen zortasun-eremuetan. Urbanizazio-proiektuek babes 

hori aintzat hartu behar dute eta, horretarako, esparru horietan ibai ertzeko landaretza kaltetzea 

eragotzi eta dagoen horretan mantentzea ziurtatu behar dute. 

1.5.2.18. Artikulua. Erabilerei buruzko baldintza orokorrak (f). 

1. Azpizona hauetan beteko dira AXEko arau berezian ezartzen diren erabilera baldintzak eta/edo 

dagokion garapeneko plangintzakoordenantzetakoak. 

2. Aipatutako arau berezian edo garapeneko planean ez badira finkatzen erabilerekin bateragarriak 

izateko baldintzak, ulertuko da azpizona hori P-4 "Kalifikazio xehatua" planoan esleitutako 

erabilerarako erabiliko dela bakar-bakarrik, 1.3.1.16, 1.3.1.17 eta 1.3.1.18. artikuluetan 

azpimarratutako tolerantziekin.  

6.ATALA. Zerbitzuen azpiegituren azpizonen baldintza orokorra(h) 

1.5.2.19. Artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza orokorrak. (h) 

1. Baimendutako erabileraren xedeak betetzeko behar direnak; betiere, sektorean aplikatu behar 

den araudia beteko da. 

1.5.2.20. Artikulua. Erabilerei buruzko baldintza orokorrak. (h) 

1. Azpizona hauetan beteko dira AXEko arau berezian ezartzen diren erabilera baldintzak eta/edo 

dagokion garapeneko plangintzakoordenantzetakoak. 
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2. Aipatutako arau berezian edo garapeneko planean ez badira finkatzen erabilerekin bateragarriak 

izateko baldintzak, ulertuko da azpizona hori P-4 "Kalifikazio xehatua" planoan esleitutako 

erabilerarako erabiliko dela bakar-bakarrik. 

7.ATALA. Komunikazioen eta garraioen azpizonen baldintza orokorrak (e) 

1.5.2.21. Artikulua. Eraikuntzari dagozkion baldintza orokorrak. (e) 

1. Baimendutako erabileraren xedeak betetzeko behar direnak; betiere, sektorean aplikatu behar 

den araudia beteko da. 

1.5.2.22. Artikulua. Erabilerei buruzko baldintza orokorrak. (e) 

1. Azpizona hauetan beteko dira AXEko arau berezian ezartzen diren erabilera baldintzak eta/edo 

dagokion garapeneko plangintzakoordenantzetakoak. 

2. Aipatutako arau berezian edo garapeneko planean ez badira finkatzen erabilerekin bateragarriak 

izateko baldintzak, ulertuko da azpizona hori P-4 "Kalifikazio xehatua" planoan esleitutako 

erabilerarako erabiliko dela bakar-bakarrik. 

1.5.3. KAPITULUA. ERAIKUNTZEN ORDENANTZA BEREZIAK ETA HIRI LURZORU ETA LURZORU 

URBANIZAGARRI AZPIZONETAN APLIKAGARRIAK DIREN ERABILERAK 

1.ATALA. Bizitegi azpizonen irizpide komunak (a) 

1.5.3.1. Artikulua. Mandaita a61*1 azpi-zona 

Azpi-zona honen erregulazioa antzinako UA M1 garapen plangintzatik dator.  

1. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna 

Existitzen den eraikigarritasuna finkatzen da, betiere lizentziaren arabera gauzatu bada. Hortaz, 

lursailari 0,2516 m2s / m2a-ko eraikigarritasun garbia esleitzen zaio. 

2. Eraikinetatik mugetaraino utzi behar diren gutxieneko tarteak 

Eraikinetatik mugetaraino tarteak gutxienez 3 metrokoa izan behar du. 

1.5.3.2. Artikulua. Olabarri a61*2 eta a62*2 azpi-zonak 

Azpi-zona honen erregulazioa antzinako SAU O1 garapen plangintzatik dator.  

1. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna 

Existitzen den eraikigarritasuna finkatzen da, betiere lizentziaren arabera gauzatu bada. Hortaz, 

lursailari 0,298362 m2s / m2a-ko eraikigarritasun garbia esleitzen zaio. 

1.5.3.3. Artikulua. Olabarri. a52*3 azpi-zona 

Azpi-zona honen erregulazioa antzinako SAU O2 garapen plangintzatik dator.  
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1.Eraikinetik hegalerako altuera handiena 

Eraikinetik hegaleraino edo erlaitzeraino doan gehienezko altuera, sestrako kotatik neurtuta, 7,00 

metrokoa da. 

2. Lurzatietako mugek gutxienez izango dituzten neurriak 

Existitzen diren lursailak finkatzen diren eta ondorioz mugarekiko zabalerak. 

1.5.3.4. Artikulua.  Langraiz Oka a62*4 azpi-zona 

Azpi-zona honen erregulazioa antzinako SAU N2 garapen plangintzatik dator.  

 

1. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna 

Existitzen den eraikigarritasuna finkatzen da, betiere lizentziaren arabera gauzatu bada. Baina bere 

lursail guztiei ez zaie eraikigarritasun garbi berdina esleitzen, planoan jasotako zenbaketaren arabera 

aldatzen da: 

4.1 La Antolamendu xehatuko planoan a62*4-1 bereizgarriarekin markatutako lursailen 

eraikigarritasun garbia: 0,31 m2s / m2aizango da.  

4.2. Antolamendu xehatuko planoan a62*4-2 bereizgarriarekin markatutako lursailen 

eraikigarritasun garbia: 0,28 m2s / m2aizango da. 

4.3.Antolamendu xehatuko planoan a62*4-3 bereizgarriarekin markatutako lursailen eraikigarritasun 

garbia: 0,36 m2s/ m2aizango da. 

4.4. Antolamendu xehatuko planoan a62*4-4 bereizgarriarekin markatutako lursailen 

eraikigarritasun garbia: 0,55 m2s/ m2aizango da. 

2. Gutxieneko lursaila. 

Existitzen diren lurzatiak finkatuta geratuko dira. 

Lurzati berrientzat, ondoriozko lursailen tamaina 650m2-koa izango da isolatutako etxebizitza 

bakarrak, 340m2 familia bakarreko binakako etxebizitzatzat eta 900m2 lerroan dauden atxikitako 

etxebizitzentzat. 

3. Solairuaren okupazioa 

Lursail gaineko eraikuntzen azalera gehienez honela aldatzen da:  

Lerroan atxikitako etxebizitzentzat, gehienez %50aren azalera hartu dezake. 

Isolatutako familia bakarreko etxebizitzentzat zein binakako etxebizitzentzat, lursail oso baten 

eraikigarritasuna gauzatzearen ondorioa izan daiteke. 

4. Eraikinetatik mugetaraino utzi behar diren gutxieneko tarteak 

Eraikinetatik mugetaraino tarteak gutxienez 3 metrokoa izan behar du. 

1.5.3.5. Artikulua. Langraiz Oka a61*5 azpi-zona 

Azpi-zona honen erregulazioa antzinako SAU O1 garapen plangintzatik dator.  
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1. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna 

Existitzen den eraikigarritasuna finkatzen da, betiere lizentziaren arabera gauzatu bada. Bestela 

ondorengoa esleituko zaio: 

- Isolatutako familia bakarreko etxebizitzak salbuetsiak daude, hau da, edozein elementu 

arkitektonikoz beste etxebizitzetara atxikiak egon gabe, eraikigarritasun maximoa 

325m2-koak izango dira. Lursailak antolamendu xehatuko planoan *5-1 bereizgarriarekin 

markatuak daude. 

- Binaka duden familia bakarreko etxebizitzak eta isolatuak dauden familia bakarreko 

etxebizitzak elementu txikien bidez beste bati atxikia daudenak. Hauek lursail bakarra 

partekatzen dute, *5-2 bereizgarriarekin markatuak dauden lursailei antolamendu 

xehatuko planoetan 440m2-ko eraikigarritasuna dagokie. Eraikuntzako eraikuntza hau 

lursailari esleitzen zaio, partekatzen duten lursaila etxebizitza bakoitzari egokitu 

beharren etxebizitza bien eraikuntzen batuketari dagokie.  

2. Eraikinetatik mugetaraino utzi behar diren gutxieneko tarteak 

Eraikina eta muga nagusiaren arteko distantzia minimoa, isolatutako familia bakarreko etxebizitzetan 

zein atxikietan, 5 metrokoa izango da. Eraikinetatik mugetaraino tarteak gutxienez 3 metrokoa izan 

behar du. 

Familia anitzeko blokeak lursailen mugetan ez daukate bereizteko beharra. 

3. Sestra azpiko erabileren mugak 

Sestra azpitik eraikuntza posible izan da familia bakarreko etxebizitzetan, binakako etxebizitzetan eta 

atxikiak dauden etxebizitzetan. 

Etxebizitza bloke eraikinen teilatupeko solairuak, osagarrizko erabileratarako erabili behar dira.  

1.5.3.6. Artikulua. Langraiz Oka a61*6 azpi-zona 

Azpi-zona honen erregulazioa antzinako UA N1 garapen plangintzatik dator.  

1. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna 

 Existitzen den eraikigarritasuna finkatzen da, betiere lizentziaren arabera gauzatu bada, 

eraikigarritasunaren gehikuntza suposatzen duten hedakuntzen aukera gabe. 

1.5.3.7. Artikulua. Langraiz Oka a62*7 azpi-zona 

Azpi-zona honen erregulazioa antzinako R3 garapen plangintzatik dator.  

1. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna 

Lurzati bakoitzak bi etxebizitza izango ditu, eraikitako 221,28 m2-ko eraikigarritasun maximoa 

lortzeko, hau da, eraikigarritasun garbia 442,56 m2 sabai maximoa izango da lurzati bakoitzerako. 

1.5.3.8. Artikulua. Billoda a61*8 

Azpi-zona honen erregulazioa antzinako UA V1 garapen plangintzatik dator.  

1. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna 
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Existitzen den eraikigarritasuna finkatzen da baldin eta lizentziaren arabera gauzatua izan bada.  

Bestela, lursail bakoitzari esleitutako gehienezko eraikigarritasun garbia 0,30 m2s / m2a da. 

2. Eraikinaren garaiera gehienez 

Eraikinaren sekzio maximoa BS+1+T izango da. 

Erlaitzen altuera maximoa 7 metrokoa da eta goihabearen altuera maximoa 10 metrokoa da. 

Erabilera osagarrietara zuzendutako eraikin atxikien altuera maximoa erlaitzera 4 metrokoa da eta 

goihabeara 7 metrotara.  

Sestra azpiko soto eta erdisotoaren eraikuntzaren aukera posible da. 

3. Eraikinetatik mugetaraino utzi behar diren gutxieneko tarteak 

Eraikuntzaren eta muga nagusiaren arteko banaketa minimoa 5 metrokoa da. Eraikinetatik 

mugetaraino tarteak gutxienez 3 metrokoa izan behar du. 

1.5.3.9. Artikulua. Billoda a61*9, a62*9 eta a52*9 azpi-zonak 

Azpi-zona honen erregulazioa antzinako SAU V1 garapen plangintzatik dator.  

1. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna 

Lursail bakoitzerako eraikigarritasun garbia, lursailak daukan tipologiaren arabera bereizten da eta  

jarraian ikusten denez: 

- Familia bakarreko eraikin bakartua, antolamendu xehatuko planoan a61*9 bezala 

agertzen da, lursaila bakoitzeko 279,53 m2 eraikiak. 

- Familia biko etxebizitzak eta familia binakako etxebizitzatzat,  antolamendu xehatuko planoan 

a62*9 bezala agertzen da, lursaila bakoitzeko 219,45 m2 eraikiak. 

- Lerroan atxikitako familia bakarreko etxebizitza,  antolamendu xehatuko planoan a52*9 bezala 

agertzen da, lursaila bakoitzeko 179,02 m2 eraikiak. 

2. Eraikinetatik mugetaraino utzi behar diren gutxieneko tarteak 

Eraikinetatik mugetaraino tarteak gutxienez 3 metrokoa izan behar du. 

3. Eraikinaren garaiera gehienez 

Hegalen altuera maximoa 7 metrokoa da eta goihabera Inokoetan berriz 10 metrokoa da. 

2.ATALA. Baldintza bereziak industriako azpizonaldeetan (b) 

1.5.3.10. Artikulua. Subillabideko Industrialdea. b11*10 azpi-zona 

1. Gutxieneko lurzatia, lurzatikatzeetarako. 

Lursail berri guztiak 1.500 m2-ko azalera izango du, b11*10-1, b11*10 eta b11*10-3 lursailetan.  

2. Eraikinaren garaiera gehienez. 

Existitzen den eraikigarritasuna finkatzen da handitzeko auera ezineskoa izanik, b11*10-11 

lursailean izan ezik, bere eraikigarritasuna maximoa 0,1 m2t/m2s-koa da.  

3.Eraikinaren altuera maximoa. 
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Eraikinen gehienezko altuera, bai pabilioientzako zein bulegoentzako 12 metrokoa izango da.  

B11*10-4 egungo lursaila solairu kopurua eta altuerak finkatzen ditu.  

4. Baldintza gainjarriak. 

b11*10-1, b11*10-2 y b11*10-3 lursailek arau sektorialen zehaztapenak bete beharko dituzte, 

balidintzatzaile gainjarriak arautzeko, haien artean: ibaiak, errekak eta errepideak aurkitzen dira. 

Lursail hauek aldi berean, Zadorrako BGLz, Artzaintzako Naturbideaz eta Zortasun aeronautikoaz 

hunkitua dago. 

Aldi berean, eraikuntzaren lerrokatzea autobidetik 50 metro banatuko da, Zadorra ibaitik 30 metro, 

Santa Engraziako ubidetik 15 metro eta Sernako Sakanaren isurketa hodiaren kanpoko aldetik 15 

metrotara, banaketa handiagoa behar duten afekzio sektorialen kasuan izan ezik.  

Urbanizazio berriaren lerrokatzea berriz, autobidetik 25 metrotara bananduko du, Zadorra ibaitik 25 

metrotara eta Santa Engraziako ubidetik 5 metro, banaketa handiagoa behar duten afekzio 

sektorialen kasuan izan ezik. 

1.5.3.11. Artikulua.Subillabide Industrialdea. b11*11 

1. Gutxieneko lurzatia, lurzatikatzeetarako.  

Existitzen diren lursailak finkatzen dira. 

Gainontzeko lursailentzat, lursail berriak sortu ahal dira, baldin eta, bere tamaina gutxienez 

ondorengo bada: 

- b11*9-2, 5.000 m2-ko gutxienezko lursaila 

- b11*9-3, 3.000 m2-ko gutxienezko lursaila 

- b11*9-4, 9.000 m2-ko gutxienezko lursaila 

- b11*9-5, 4.000 m2-ko gutxienezko lursaila 

- b11*9-8, 3.000 m2-ko gutxienezko lursaila 

- b11*9-9, 2.000 m2-ko gutxienezko lursaila 

- b11*9-10, 5.000 m2-ko gutxienezko lursaila 

- b11*9-11, 2.000 m2-ko gutxienezko lursaila 

- b11*9-12, 3.000 m2-ko gutxienezko lursaila 

2. Eraikinaren garaiera gehienez. 

Eraikinen gehienezko altuera, bai pabilioientzako zein bulegoentzako 12 metrokoa izango da. 

3. Solairuarenokupazioa. 

Solairuaren okupazioa aldatzen da motaren arabera. Ondoren eraikinaren solairu okupazio 

maximoa, lursailaren azaleraren gain daukan eraikuntza definitzen da 

- b11*11-1, lursailaren azaleraren %50 

- b11*11-2, lursailaren azaleraren %55 

- b11*11-3, lursailaren azaleraren %70 
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- b11*11-4, lursailaren azaleraren %70 

- b11*11-5, lursailaren azaleraren %70 

- b11*11-6, lursailaren azaleraren 6.500m2 

- b11*11-7, lursailaren azaleraren 11.677m2 

- b11*11-8, lursailaren azaleraren %65 

- b11*11-9, lursailaren azaleraren %55 

- b11*11-10, lursailaren azaleraren %70 

- b11*11-11, lursailaren azaleraren %50 

- b11*11-12, lursailaren azaleraren %60 

4. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. 

Eraikigarritasunak arau orokor bezala, industria trinkoen ordenantzan ezarritakoarekin bat dator, 

hau da, 0,90 m2t/m2s, hurrengo lursailak aipatutako eraikigarritasuna ezberdinduz gauzatzen da:  

- b11*9-6, 7.000 m2 

- b11*9-7, 11.967 m2 

5. Baldintza gainjarriak. 

Dagokion baldintza gainjarriak bete behar ditu, haien artean Zadorra ibaira dagoen banaketa dago: 

urbnizaziora 15 metro eta eraikuntzara 30 metro, halaber,  zortasun aeronatutikoak. 

1.5.3.12. Artikulua. “Los Llanos” industrialdea b11*12 

Azpi-zona honen erregulazioa antzinako Los llanos sektorearen garapen plangintzatik dator. 

1. Gutxieneko lurzatia, lurzatikatzeetarako. 

Lursail minimoa ezberdintzen den arabera aldatuko da ondorengo eran: 

- b11*12-1, Gutxienezko lursaila 7.000m2-koa izango da eta bere aurrealdea gutxienez 55 

metro izango ditu.  

- b11*12-2, Gutxienezko lursaila 4.000m2-koa izango da eta bere aurrealdea gutxienez 40 

metro izango ditu. 

- b11*12-3, Gutxienezko lursaila 25.000m2-koa izango da eta bere aurrealdea gutxienez 

100 metro izango ditu 

Salbuespen bezala lurzatien proportzio berriak bereizi daiteke, lursaila baino txikiagoak eta 

ezarritako minimoen aurrean, eraikuntza babesa behar duten azpiegitura elementuak aurkitzeko 

(transformazio-zentroak, mozketa zentroa, etab.). 

 

 

2. Baimendutako erabilerak. 
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Berezko erabilera industriala izango da. Jarduera industrial eta bere osagarrizko zerbitzu guztiak 

baimendutak daude, araudiarentzat osasungaitz, kaltegerriak eta arriskutsuak direnak izan ezik eta 

eguneratu edota osatzen duten xedapenengatik. 

Erabilera tertziarioak eta ekipamendu komunitarioko erabilerak baimentzen dira. 

3. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. 

Erabilera industrialeko eraikigarritasuna eta b11 motakoa berdinak izango dira, hau da, 0,90 m2s/ 

m2a. 

Erabilera tertziarioari 0,90 m2s/ m2a  eraikuntza dagokio.  

4. Eraikinaren profila eta altuera. 

Industria eraikinentzat, pabilioien beheko solairuaren sekzio maximoa ezartzen da eta BS+1 

industrialdearekin lotura daukaten bulegoentzat. Gehiegizko altuera 10 metrokoa izango da. 

Eraikin tertziarioak eta ekipamentuzkoak ordenantza orokorren arabera erregulatzen dira. 

5. Lurzoruaren okupazioa. 

Lursail azaleraren gehiegizko okupazioa erabilera industrialentzat %70koa izango da eta erabilera 

tertziarioentzat %50koa. 

6. Eraikinetatik mugetaraino utzi behar diren gutxieneko tarteak. 

Bide publikoaren mugen eta eraikuntzen arteko banaketa minimoa, 12 metrokoa izango da, araudi 

sektoriaren kasuetan izan ezin non gorde beharreko distantzia handiagoa izan behar da, kasu 

hauetan araudi sektoriala aplikatuko da. Ondorengo kasuetan ematen da zehatz mehatz: 

- A-2622 errepidea: Errepidearen kanpoko lerrotik 25 metro daude.  

- N-1 errepidea: Galtzadaren kanpoko lerrotik 50 metrotara.  

Eraikigarritasunaren eta beste lurzatien mugekin elkar banatzen den distantzia minimoa 5 metrokoa 

izan behar da. 

Eraikina eta mugen arteko distantzia minimoa lurzatiaren adierazgarriaz zehaztuta dator, hurrengo 

banaketarekin: 

- b11*12-1, gune libreko tokiko sistemekin partekatutako mugara 5 metrotako distantzia.  

- b11*12-2, gune libreko tokiko sistemetan partekatutako mugetatik 10 metrotara, 

afekzio sektorialengatik hunkitutako lursailetan izan ezik, hemengo distantziak 

handiagoak izan behar dira.  

7. Lursail bereko eraikin barruko banaketak 

Eraikinen arteko banaketa minimoa, harremana daukaten unitate funtzionalak osatzen ez 

dituztenean, 6 metrotakoak izango dira.  

 

8. Baldintza gainjarriak. 

Baldintza jainjarriak, afekzio sektorialak eta zortasunak, etab… bete behar derrigorrezkoak izango 

dira, nahiz eta atalean  zehaztuak ez izan. Grafikoki edo ordenantza partikularraren bidez erregulatua 

izan ez dena, ordenantza orokor zehatzen bidez erregulatuko da. 
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1.5.3.13. Artikulua. “Los Llanos” industrialdea. B11*13 

Azpi-zona honen erregulazioa antzinako Los Llanos 1.ngo sektorea garapen plangintzatik dator 

1. Gutxieneko lurzatia, lurzatikatzeetarako. 

Plan orokor hau behin betiko onetsi ostean eratzen diren lurzati guztiek izango dute 1500 m2-ko 

gutxienezko azalera. 

2. Baimendutako erabilerak 

Berezko erabilera industriala izango da. Aldi berean erabilera tertziarioak baimenduak daude. 

Zadorra ibaitik gertu dauden lursailetan ezin dira pilatu produktu toxikoak  edo kutsagarriak.  

3. Gehieneko hirigintza eraikigarritasuna. 

Erabilera industrialeko eraikigarritasuna eta b11 motakoa berdinak izango dira, hau da, 0,90 m2s/ 

m2a. 

Erabilera tertziarioari 0,90 m2s/ m2a -ko eraikigarritasuna dauka. 

4. Eraikinaren profila eta altuera. 

Industria eraikinentzat, pabilioien beheko solairuaren sekzio maximoa ezartzen da eta BS+1 

industrialdearekin lotura daukaten bulegoentzat. Gehiegizko altuera 10 metrokoa izango da.  

Eraikin tertziarioentzat, BS+1 eraikuntzaren sekzioa ezartzen da pabilioien kasuan eta BS+2 erabilera 

tertziarioetik salbuetsiak dauden eraikuntzentzat. Altuera maximoa 12 metrokoa da. 
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SEIGARREN TITULUA.- LURZORU URBANIZAEZINA: ERABILERA ETA ERAIKUNTZAKO ORDENANTZAK 

1.6.1. KAPITULUA. LUE ZONALDE GUZTIETAN APLIKATU BEHARREKO ARAUBIDE ERKIDEA 

1.6.1.1. Artikulua. Kalifikazio orokorrak zuzenean baimendu ditzakeen erabileren sailkapen 

orokorra 

Kapitulu honen baldintza guztiak LUE zonalde guztietan aplikatzen dira, eta erregulazioari osagarri 

bezala titulu bakoitzari bat ezartzen zaio. 

Eremu horietako landa izaerari begira eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren 

Gidalerroen (LAG) matrizea garatuz, bertan onartzen diren eraikuntza erabileren ondorengo 

sailkapen espezifikoa ezartzen da. 

1. Lehen sektoreko baliabideen ustiapena. 

a) Nabeak eta nekazaritza pabilioiak: Nekazaritzako eta basogintzako ustiategiei zuzenean 

loturiko eraikin, eraikuntza eta instalazioak. Honako hauek dira:  

- Tresnak eta produktuak kontserbatzea eta biltegiratzea. 

- Nekazaritzako produktuen lehortzea, erauztea eta sailkatzea. 

- Nekazaritzako produktuak jasotzeko hondartzak. 

- Xede berdinerako erabilitako beste batzuk. 

b) Berotegiak, mintegiak eta abar: Artifizialki eta material gardenekin estali eta babestutako 

instalazio iraunkorretan garatzen den nekazaritzako jarduera hartzen du. Horren bitartez, 

nekazaritzako landaketa intentsiboak behartu edo babestu nahi dira (baratza, apaingarriak), 

eta barrualdeak landarearen zikloa osorik edo neurri batean egitea ahalbidetzen du. 

Bakartutako nabeak izan daitezke, edo bata bestearen atzetik elkartutako nabe multzoa 

bestela, bateria bat eratuz. Landaketaren sistema lurzoruarekin edo gabe (hidroponia) izan 

daiteke, eta lurzoruan finko egon edo mugikorrak izan daitezke. Nekazaritza erabilerari, 

orokorrean, lotutako jarduerez gain, hazitokienak, itzalpeenak, biderkatzeenak, ureztapen 

ongarridunekosistemenak, eta abarrenak ere sartzen dira, jarduera honetan berezkoak 

baitira. 

c) Abeltzaintzako jarduerei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta instalazioak. Honako 

hauek dira: 

- Ukuiluak. 

- Jezte gelak eta esnea kontserbatzeko lokalak. 

-  Minden biltegi eta simaurtegiak. 

- Tresnak eta produktuak kontserbatzea eta biltegiratzea. 

-  Pentsua eta bazkarako siloak (abereentzako zerealak, lekadunak, aleak, pentsuak 

eta bazka biltzeko soilik diren eraikuntzak. Fabrikazko obrazkoak edo metalezko 

xaflazkoak izan daitezke). 

- Aterpeak eta bordak (mendiko larreetan kokatutako eta artzaintza ibiltari eta lekuz 

aldakorreko jarduerarekin lotutako eraikinak). 

- Askak (abereek bazkatzen duten larreetan beren elikadura osatzekopentsu eta 

bazkak emateko eraikuntzak). 

- Erabilerarako eta osasunerako instalazioak (parasitoen kontrako tratamenduak, 
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txertoak, ugalketarekin lotutako zenbait jarduera, abereen sailkapena, ontziratzea, 

etab. egiten diren instalazioak. Elementu hauetakoren bat edo guztiak dauzka: 

eskortak, belardiak, parasitoen kontrako bainuak eta ontziratzeko tokiak. 

d) Animalia ustiapenarekin erlazionatuak dauden beste eraikuntza, eraikinak eta instalazioak, 

eta bere ezaugarriengatik lurzoru urbanzaezinean kokatzen direnak. Ondorengoa uler 

daiteke:  

- Zaldi zentroak edo ukuileko hipika eskola, zalditegiak, teilatuko zaldi-eskolak edo 

kanpoko zaldi-eskolak, zaldizkoentzako instalazioak, mediku, osasun eta elikagaiei 

dagokioen zerbitzuak.  

- Erlezaintza edo erlaitegien instalazioak.  

- Harrapari kumeen zentroak. 

- Lepidopteroen landetxeak. 

- 81/2006 Dekretuan definitzen diren gune zoologikoak, Eusko Jaurlaritzaren gune 

zoologikoak.  

- Abeltzaintza jardueren garapenentzako lan txikiak, merkatura zuzenduak ez dauden 

ekoizpenekin.  

- Etab. 

e) Ustiategiko nekazaritzako jarduera nagusiaren osagarri diren jarduerak gauzatzeko erabiltzen 

diren eraikin, eraikuntza eta instalazioak. Jarduera osagarritzat hartuko dira ustiategian 

bertan egiten diren jarduerak, nekazaritzako jarduera nagusiaren osagarri modura. Besteak 

beste: naturarekin eta landa ingurunearekin lotutako aisialdiarekin, gozamenarekin eta 

barreiapenarekin zerikusia duten ongi pasatzeko jarduerak (landaguneetako zaldi ibiliak, 

haurrentzako parkeak, bertako landare eta animalia arrazen erakusketak, etnografiako 

bildumak, eta abar). 

f) Nekazaritzako etxebizitza: Nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako ustiategi bati zorrozki 

lotutako etxebizitza baten eraikina, haren titular den nekazaria bertan bizi dadin. Nekazaritza 

turismoko eta landa kanpineko jarduera ezartzeko aukera barne hartu da; jarduera horiek 

arautzen dituzte, batetik, 199/2013 Dekretuak, landa inguruneko ostatu turistikoak arautzen 

dituenak; edo bateragarria den ondorengo araudia.  

2. Interes publikoko eraikin, eraikuntza eta instalazioak. 

Izaeragatik eta ezaugarriengatik, nahitaez landa ingurunean kokatu behar diren zerbitzuak emateko 

eraikin, eraikuntza eta instalazioak, betiere interes publikoaren izaera badute eta interes hori 

izatearen izendapena eskuratu badu, orokorrean, sektoreko legediaren edo lurralde plangintzaren 

aldetik eta Arabako Foru Aldundiaren hirigintzako organo eskudunaren aldetik. Hori ekainaren 30eko 

2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 28.5.a) 

artikuluan eta, gainera, ez dira sistema orokortzat hartutakoak izan behar. Honako hauek dira: 

- Aurreko paragrafoetan adierazten diren inguruabarrak eta baldintzak 

betetzendituzten gizarte ekipamenduak eta hirugarren sektoreko jarduerak. 

- "Aire zabaleko aisia eta jolas erabileraren edukia" definitutakoa 1.3.1.16 artikuluan.  

- B motako izaera ez linealeko zerbitzuen instalazio teknikoak. Hainbat instalazio 

jasotzen dituzte, besteak beste: dorreak, irrati estazio igorle-hartzaileak, telebista eta 

satelite bidezko komunikazioa, eta komunikazioetako beste instalazio batzuk, 

antzeko eragina dutenak. 

- Energia berriztagarriak sortzeko parkeetako instalazio teknikoak. 
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- Erregaiez hornitzeko estazioak, errepidearen jabari publikoaren alboan, zerbitzu 

eremutik kanpo.  

- Eusko Jaurlaritzaren apirilaren 11ko 81/2006 Dekretuan, gune zoologikoei 

buruzkoan. 

- Interes publikoko beste edozein eraikin edo instalazio, bere izaera eta 

ezaugarriengatik landa ingurunean kokatu behar bada. 

1.6.1.2. Artikulua. Beste erabilera batzuk ezartzea, lurralde edota hirigintza plangintza egin 

aurretik 

1. Plan orokor honen antolamendu orokorrean baimendu diren erabilerez eta jarduerez gain, 

ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, 28.5) artikuluan deskribatutako jarduerak baimendu ahalko dira. Horretarako, 

prozedura hauetatik baten bat erabili beharko da: 

a) Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSrekin bateragarriak diren administrazioen plan 

sektorialen bitartez. 

b) Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari 

buruzkoaren, 59.2.c) artikuluan (ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren 4.3 artikuluak 

garatutakoa) aurreikusitako plan berezietako bat eginez, bai lurralde plan bat egin behar 

delako, bai erakunde sustatzailearen beraren ekimena delako, betiere, azken kasu horretan, 

sistema orokorraren izaerarik ez badu. 

c) Lurralde Planik ez badago edo beharrezkoa ez bada, aipatutako jarduerek sistema 

orokorraren izaera edukiko dute eta, beraz, plan orokor honen kasuan kasuko aldaketa 

egingo da. 

2. Posible izango da beti ingurune fisikoa babesteko plan berezia idaztea, ekainaren 30eko 2/2006 

Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 59.2.c) artikuluan 

adierazitako xedeak lortzera zuzenduta. Instrumentu hori onartzeak Plan Orokor honetan 

proposatutako zonakatzea eta bere eraikuntza eta erabilera araubidea automatikoki aldatzea 

ekarriko du. 

1.6.1.3. Artikulua.  Aisia erabilerak onartzeko baldintzak 

1. Aisiako erabileraren multzoak izaera ezberdineko eta ezaugarri oso ezberdineko jarduera multzo 

zabala hartzen du, beraz, konplexua da horien onargarritasunaren baldintzak zehaztea, bai 

orokorrean, bai berariaz. 

2. Edonola ere, plan orokor honek esanbidez onartzen ditu lurzoru urbanizaezineko planimetrian 

eremu edo lurzati zehatzetarako zehazten eta mugatzen diren aisiako erabilerak. 

1.6.1.4. Artikulua.  Kanpamentu turistikoen definizioa eta baldintza bereziak 

1. Kanpamentu turistikoa aterpe finko edo mugikorrekin (kanpin dendak, karabanak edo antzekoak) 

aldi batez okupatzeko jarri eta mugatu den tokia da. Aipatutako aterpe horiek turistak garraiatzen 

ditu eta egonaldia amaitzen denean berekin eramaten ditu. Helburua aire zabalean oporraldiko 

bizikidetzaz gozatzea da, eta, bertan, azalera txikiko eraikinak ere egon ahal dira, zerbitzu osagarriak 

emate aldera (harrera, komunak, aldagelak, taberna, sukaldea, langileen bizitokia, eta abar). Halaber, 

sektoreko araudiak onartutako beste instalazio batzuk ere egon ahalko dira. 
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2. Kanpamentu turistikoek behar bezala mugatutako tokiak hartuko dituzte. Horretarako, perimetro 

osoan itxita egongo dira, beharrezko mugetan salbu. Horiek ingurunearen ezaugarriekin bat egin 

beharko dute, eta landa izaerako lurzoruaren itxiturek bete beharreko baldintza orokorrak bete. 

Kanpamentu turistikorako utzitako finkaren gutxienezko azalera hektarea batekoa izango da. Eragin 

hauetarako, ez dira zenbatuko ehuneko 30etik gorako malda duten lurzoruak. 

3. Kanpamentu turistiko batek jendea hartzeko duen gehienezko gaitasunak, kanpin dendentzako 

edo aterpe mugikor edo finkoentzako adierazita (bata zein bestea), ez ditu hektareako 50 lurzatiak 

gaindituko, betiere, turismoaren sektoreko araudiak muga handiagoak ezartzearen kaltetan izan 

gabe. Mugaketa orokor honetaz aparte, kanpamentua eratzen duten zati ezberdinen neurrietatik 

etorritakoak ere errespetatuko dira. Kanpamentu turistiko batek jendea hartzeko duen gaitasuna 

zenbatzeko (plaza kopuruan), aintzat hartuko da jendea hartzeko lurzati bakoitzean lau plaza 

egotearen parametroa, plaza horiek kanpin dendak, ibilgailuak edo aterpe finkoak izan. Ustiapenaren 

proiektuak bestelako kalkuluren bat aplikatzea xehetasunez justifikatzen badu, bestelako kopuruak 

aplikatu ahalko dira. Ondorioz, hektarea bakoitzeko gehienez hartu ahalko den kopurua 200 plazakoa 

da. 

4. Kanpamentu turistikoak zonatan banatuko dira jarduera mota ezberdinak antolatzeko, eta 

ostatutarako erabiliko direnak, ibilgailuak aparkatzeko utzitakoak eta erabiltzaileentzako zerbitzuak 

hartuko dituzten eraikin eta instalazioak bereiziko dira. Kanpamentuaren zabalera osoa tratatuta eta 

bere xederako egokituta egon beharko da, eremu funtzional bakoitzerako bereizitako 

konponbideekin. Edonola ere, landare masen irudia nagusi izango da, eta horien artean oin 

adierazgarriko behar beste zuhaitz egongo da, kanpotik ikusteko modukoak. 

5. Eremu funtzional bakoitzari dagokionez, hurrengo irizpideak errespetatuko dira: 

a) Aterpe mugikorretan kanpatzeko zonak (kanpin dendak edo ibilgailuak) landare 

bereizketen edo antzekoen bitartez ezin hobeki mugatutako lursailetan zatituko dira. 

b) Zona hauen azalera osoak ez du gaindituko kanpamentuko finkaren kopuru osoaren 

ehuneko 50 (lurzatietara sartzeko barruko bideak barne hartuta), aparkalekukoa kanpo 

utzita. Lurzati bakoitzean aterpe mugikor bakar bat edukiko da, eta irisgarria izango da 

zuzenean kanpamentuko barruko bideetatik, beste lurzatiak zeharkatzeko beharrik eduki 

gabe. 

c) Kanpamentuan aterpe finkoak daudenean, horiek solairu bateko eraikinak izango dira, 

inguruneari egokitutako materialekin eta akaberekin eginikoak Eraikuntza horien instalazioak 

eta zuzkidurak aterpe mugikorretako lursailetakoen antzekoak izango dira. Aterpe finkoetako 

edukiera osoak ez du gaindituko kanpamentu osoaren ehuneko 50. 

d) Erabiltzaileentzako zerbitzuak hartuko dituzten eraikin iraunkorrek solairu bateko altuera 

edukiko dute gehienez ere. 

e) Aparkatzeko guneak sarbidearen ondoko kanpaleku turistikoaren espazioetan kokatuko 

dira, ibilgailuek egoteko guneei sorraraz diezaieketen eragozpenak apaltze aldera. Turismoko 

kanpalekuek aparkatzeko behar adina plaza izango dituzte, hau da, kanpin denden lurzatien 

eta aterpe finkoen kopurua batuz sortzen diren adina plaza. 

f) Kanpamentu barruko bideak bereizita egongo dira tratamenduaren eta banaketaren 

aldetik, zerbitzua zein zonari ematen dioten. Edonola ere, lurzati orok larrialdiko ibilgailuak 

sartzeko bidea eduki beharko du. 

6. Kanpamentu turistikoek aplikatu behar den turismoari buruzko araudian exijitzen diren azpiegitura 
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eta zerbitzu mailak edukiko dituzte. Edateko uraren hornidura, elektrizitatearena eta argiarena, 

hondakin uren eta zaborraren tratamendua eta hustuketa eta telefono bidezko komunikazioa 

bermatu egin beharko dira. 

7. Kanpamentuko eremuak sektoreko berariazko araudia jarraitu beharko du. Araudi hori 

kanpamentu turistikoetako izan ahalko da, horrelako establezimenduak jartzen direnean, edo aisiako 

tokietakoak eremu egokituetan, kanpamentu turistikoak ez direnean. Edozein kasuan, Turismoari 

buruzko  13/2016 Legean eta  EAE-ko kanping eta turismoko beste aukerari buruzko 396/2013 

Dekretuan ezarritakoa kontuan hartuko da. 

1.6.1.5. Artikulua. Eraikuntza erabileretako hirigintza eta eraikuntza parametro komunak. Jabari 

publikorainoko eta azpiegituretarainoko tarteak 

1. Eraikuntzako erabilerek jabari publikorainoko eta azpiegituretarainoko tarteak (sektoreko 

arautegian ezarrita daudenak) beteko dituzte. 

2. Mugatzailea izan gabe, ondoren, tarterik ohikoenak transkribatu dira:. 

a) Errepideei dagokienez: 

a.1 Eraikinetatik: Arabako lurralde historikoko Errepideen 20/1990 Foru Arauko 42. artikuluan 

ezarritakoak (ALHAO, 78. zk., 1990eko uztailak 9). 

a.2 Itxituretatik: 8 metro, zelaigunearen kanpoko ertzeraino. 

b) Landa bideei dagokien: 

b.1 eraikinetatik: landa bideak erabili, kontserbatu eta zaintzeko Arabako lurralde historikoko 

6/1995 Foru Arauaren 17. artikuluan ezarritakoak. 

b.2 Itxituretatik: 1,5 metro, zelaigunearen kanpoko ertzeraino. 

c) Trenbideari dagokionez. Abiadura handiko trenbideak. 

c.1 Eraikinetatik: Trenbide Sektorearena, Irailaren29koa, 38/2015 Legearen 15.artikuluan 

ezarritakoak. (50m zelaigunearen kanpoko ertzeraino hiritarra ez den lurzorurako eta 20m 

hiri lurzorurako), espresuki aipatzen ez dena Lege berdineko 14.artikuluan, hau da, 

finkatutako hiri lurzorua bezala sailkatutako lurzoru. 

d) Ibai, erreka, urtegi eta hezeguneei dagokienez. Eraikuntzako erabilerek jarraian adieraziko diren 

tarteak errespetatuko dituzte ibilgu publikoaren muga lerrotik (eta ez ardatzetik):  

d.1   15 m 1 eta 100 km² arteko ibaiadarra daukaten ibai zatientzat (0 mailako tarteak). 

d.2 Isurketentzat edo km² bat baino gutxiagoko ibaiadarra duten ur ibilguentzat (00 mailako 

tarteak), Uraren Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Errege 

Dekretuan eta dekretuaren hurrengo aldaketetan ezarritakoa aplikatuko da. 

1.6.1.6. Artikulua. Eraikuntza erabilera bakoitzaren hirigintza eta eraikuntza parametro 

espezifikoak 

1. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta instalazioak. 

a) Lotutako lurraren gutxieneko azalera: 0,30 urteko lan unitateari (ULU) dagokiona, moduluen 

arabera, organo eskudunak finkatua. 

b) Lurzati hartzailearen azalera, gutxienez: aukerakoa. 
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c) Gehieneko okupazioa: lurzati hartzailearen ehuneko 70. 

d) Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua: 1 sestraren gainetik. 

e) Erlaitzera edota teilatu hegalera bitarteko altuera: 10 m, jatorrizko kota gainetik. 

f) Alboko mugetaraino utzi beharreko tartea: 5 m. 

2. Berotegiak, mintegiak, etab. 

a) Gutxieneko lurzatia: aukerakoa. 

b) Gehieneko okupazioa: ehuneko 70. 

c) Alboko mugetaraino utzi beharreko tartea: 3 m. 

3. Animalia ustiapenarekin erlazionatuak dauden beste eraikuntza, eraikinak eta instalazioak, eta 

bere ezaugarriengatik lurzoru urbanzaezinean kokatzen direnak. Honako hauek dira: 

a) Hirigintza eraikigarritasuna: 0,10 m²/ m². 

b) Lotutako gutxieneko azalera: aukerakoa. 

c) Gehieneko okupazioa: %10 

d) Eraikinaren profila edo gehieneko solairu kopurua: 1 sestraren gainetik. 

e) Erlaitzera edota teilatu hegalera bitarteko altuera: 7 m, jatorrizko kota gainetik. 

f) Alboko mugetaraino utzi beharreko tartea: 10 m. 

4. Nekazaritzako eta basogintzako ustiategiei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta instalazioak, 

jarduera nagusiaren osagarri bezala, artikulu honen 7.atalean ezarritakoaren arabera izango dira. 

5. Nekazaritza eta basogintzako ustiapenari lotuak dauden etxebizitza familiarrak edo titulartasun 

bereko basoko etxebizitzak. 199/2013 Dekretuaren arabera nekazaritza-turismoa, landetxeak, etab… 

barne, landako ostatu turistikoak erregulatzen dituenak. 

a) Eraikuntza mota: familia bakarreko etxebizitza bakartua edo eraikitako multzo bati eran-

tsitakoa. 

b) Hirigintza eraikigarritasuna: 0,10 m2/m2, lurzati hartzailearen gainean neurtuta. 

c) Lurzati hartzailearen azalera, gutxienez: 1.000 m2. 

d) Gehieneko okupazioa: %5. 

e) Solairu kopuru handiena: 2 sestraren gainetik. 

f) Erlaitzera edota teilatu hegalera bitarteko altuera, gehienez: 7 m sestraren gainetik. 

g) Alboko mugetaraino utzi beharreko tartea: 5 m. 

h) Ustiategiari lotuta egotearen baldintza: etxebizitzek 0,50 ULUri dagokion azalera lotu 

beharko dute lurzati batean edo hainbatean. 

6. Interes publikoko eraikuntzak. 

a) Eremu zerbitzuetara lotuak ez dauden zerbitzu geltokiak: 

a.1 Hirigintza eraikigarritasuna: 0,10m2/m2. 

a.2 Lurzatiaren azalera: aukerakoa. 

a.3 Eraikuntzak eta markesinak okupatzen duten azalera maximoa: %20. 
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a.4 Eraikinaren garaiera gehienezerlaitzera edo hegalera: 3,5 m. 

a.5 Alboko mugetaraino utzi beharreko tartea: 10 m. 

b) Erabilera publikoko edo gizarte intereseko eraikinak. 

b.1 Hirigintza eraikigarritasuna: 0,10m2/m2. 

b.2 Lurzati hartzailearen azalera, gutxienez: aukerakoa. 

b.3 Gehieneko okupazioa: %10. 

b.4 Solairu kopuru handiena: 2 sestraren gainetik. 

b.5 Erlaitzera edota teilatu hegalera bitarteko altuera, gehienez: 7 m sestraren gainetik 

b.6 Alboko mugetaraino utzi beharreko tartea: 10 m. 

7. Aurreko puntuetan aipatutako parametroak baimendutako hirigintza jarduerak hartzen dituzten 

eraikin eta eraikuntzentzat dira. Lursail batek bateragarriak diren erabilera bat baino gehiago hartu 

ahalko ditu eta honakoak izango dira gehieneko muga osoak: 

a) Abeltzaintzako ustiategiak existitzen badira: 

a.1 Hirigintza eraikigarritasuna: 1 m2/m2, lurzati hartzailearen gainean neurtuta. 

a.2 Gehieneko okupazioa: lurzati hartzailearen gaineanetik %80 . 

b) Erabilera publikoko edo gizarte intereseko eraikin edo instalazioak badaude: 

b.1 Hirigintza eraikigarritasuna: 0,20 m²/ m². 

b.2 Gehiegizko okupazioa: %20 

1.6.1.7. Artikulua. Eraikuntzako erabilerei aplika dakizkiekeen baldintzak 

1. Lurzorua ustiatzeko eta erabiltzekoegintza orok, helburua azpiegiturak edota ekipamenduak 

eraikitzea bada, hurrengo alderdiak errespetatu beharko ditu beti. 

a) Bide sareari eta gainerako bide azpiegiturei dagokienez, tamaina handiko ezpondak saihestuko 

dira, bai horizontalak, bai bertikalak. Egokiagoa izango da harri lehorreko murruak eraikitzea edo 

hormigoi armatukoak egitea, ageriko harrizko manposteriarekin estalita. Edonola ere, ezponda 

eta lur erauzketa guztietan paisaiaren aldetiko tratamendua egin beharko da, eta baita horren 

mantentze lanak bermatu ere. 

b) Proiektuan sartu behar dira, bidearen kondizio teknikoek ahalbidetzen badute, bazterguneak, 

oinezkoentzako bide ertzak eta errepide ertzetako espezie erresistenteen sailak; espezie horiek, 

ahal izanez gero, autoktonoak eta bideak zeharkatzen duen landaretza maila berekoak izan 

behar dute. 

c) Linea elektrikoko kable sorta lurperatu egin beharko da ahal den bakoitzean. Lurperatzea posible 

ez balitz, hegaztiak elektrokutatzea galaraziko duten gailuekin egin beharko da. 

d) Ur beltzentzat hartutako konponbide gisa, ahal denean putzu beltzak ezabatuko dira eta udal 

saneamenduko sarea garatuko da, kasuan kasuko araztegiak instalatzeko aukera ere hausnartuz. 

Betiere, hartzaileak bere kabuz arazteko duen gaitasuna errespetatu beharko da. 

e) Irekiera berriko bideekin mugan dauden zonetan, landareen geruza desagertzea saihestuko da. 

Obren izaeragatik horiek ez galtzea edo ez hondatzea ezinezkoa izan den tokietan, birjarri egin 

beharko dira. 
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f) Lur erauzketek edo lubetek ezin izango dute paisaia eraldatu, eta ingurunearekin bat egiten duen 

azaleko tratamendua esleitu beharko zaie, bai landaketen bitartez, bai birlandaketen edo 

bestelako antzeko metodoen bitartez. 

g) Ingurumenari buruzko legedian edo aplikatu beharreko beste edozeinetan ezarritakoa kaltetu 

gabe, publizitate errotuluak jartzeko honako neurriak beteko dira. 

g.1) Ezingo dira iragarkiak, kartelak, publizitate hesiak edo antzeko ezaugarriko instalazioak jarri, 

eta, bakar-bakarrik, Administrazio eskudunak kasu bakoitzerako finkatzen dituen ezaugarriak 

dituzten kartel adierazleak edo informaziokoak baimendu ahalko dira. 

g.2) Arroketan, ezpondetan, mendietan edo antzeko elementuetan izenak edo errotuluak jartzea 

debekatuta dago, ingurune naturalari erasoa egitea badakarte. 

2.  Sakan edo ibai baten ibilguari erabat edo neurri batean eragiten dion edozein jarduerak 

aurreikusi egingo du isurketako urak hustu egingo direla, eta uraren ibilbidearen lerroan 

oztopoak jartzea saihestuko da. 

1.6.1.8. Artikulua. Eraikuntza erabilerei aplika dakizkiekeen beste baldintza batzuk 

1. Eraikuntza erabileren hartzaile diren finken itxiturak 1.5.1.30. artikuluan ("Hesiak") ezarritako 

baldintzen arabera hesitu daitezke. Eraikuntzako erabilerak hartzen ez dituzten lurzatien itxiturak 

burdinazko hari edo sare elektrifikatu gabekoak izango dira, metro eta erdiko altuera izango dute eta 

ez du animaliak joan eta etortzea eragotziko. Saretak eta igarobide iragazkorrak jarriko dira. 

2. Izadiak nahiz gizakiak eraginda, lurzoru bat zona jakin batekoa izatea dakarten baldintzak galduz 

gero, gertaera hori ez da nahikoa arrazoi izango kalifikazio hori aldatzeko. Aitzitik, hasierako egoerara 

lehengoratzeko neurriak gauzatu beharko dira. 

3. Abeltzaintzako ustiategien baldintza bereziak: 

a) Abeltzaintzako ustiategiek irailaren 22ko 515/2009 Dekretuak, abeltzaintzako ustiategietako 

arau tekniko, higieniko eta sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituenak ezarritako 

baldintzak beteko dituzte. 

4. Familiako etxebizitzen baldintzak: 

Udal baimena eman aurretik, eta ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko 

lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 31.1 artikuluan adierazitakoari jarraikiz, Foru Aldundian 

nekazaritzaren alorrean eskudun den organoaren baimena eskuratu beharko da. Hark azaroaren 

29ko Diputatuen Kontseiluaren 76/2006 Foru Dekretuan eta Nekazaritzako diputatuaren urtarrilaren 

25eko 8/2007 Foru Aginduan finkatu ditu jarraitu beharreko prozedura eta bete beharreko 

baldintzak. 

5. Interes publikoko eraikin, eraikuntza eta instalazioei lotutako etxebizitzak horien lurzati 

hartzaileetan kokatu beharko dira, eta erabilera zerbitzari moduan hartuko dira. Ondorioz, horien 

parametroak erabilera nagusiaren barruan sartuta egongo dira. 

6. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi intentsibo eta erdi-intentsiboei zuzenean loturiko 

eraikin, eraikuntza eta instalazioak. 

a) Eraikuntza baterako obra baimena eskatzen denean, ustiategiaren titularrak agiri hauek aurkeztu 
beharko ditu: 
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a.1) Arabako Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailaren ziurtagiria, eraikina justifikatzen duen 
nekazaritzako ustiategia Arabako Nekazaritza Ustiategien Erregistroan erregistratuta dagoela 
ziurtatzen duena, eta dagokion urteko lan unitateen kopurua. 

a.2) Lursaila errentan hartuta badago, lursailaren titularraren berariazko onespena. 

a.3) Ustiategiari atxikitako lursail oro, haren zonifikazioa edozein dela ere, lotutako gutxieneko 
azalera zehazterakoan horren barruan sartu ahal izango da. 

b) Ustiategi batean 1.6.1.6 "Eraikuntza erabilera bakoitzaren hirigintza eta eraikuntza parametro 
espezifikoak" artikuluan araututako eraikin bat baino gehiago eraikitzen bada, eska daitekeen ULU 
handiena eraikin handienarena izango da. 

c) Lurzati hartzaileari gutxienezko beste lurzoru bat lotzea exijitzen duten eraikuntzetan, ustiategiko 
beste lurzati batzuk lotu ahalko dira, Arabako beste udalerri arabarren batean kokatutakoak barne. 

1.6.1.9. Artikulua. Baldintza gainjarriak dituzten eremuetan erabilerei ezarritako muga gehigarriak 

Existitzekotan baldintza gainjarriak P1A “Azpiegitura orokorrak eta Osagarriak diren baldintza 

gainjarria” planoan agertzen dira. 

1. Akuiferoak kutsatzeko arriskua duten areak. 

b) Debekatuta daude berotegiak eta lurzoruan kutsatzaileak isur ditzaketen jarduera guztiak, salbu 

jardueren eskumena duen organoak, haren kokapenaren berezitasunak espresuki aintzakotzat 

hartu ostean, baimentzen baditu. Betiere, jarduerak lurpeko urentzat kaltegarriak ez direla 

ziurtatzea eskatuko da.  

c) Urrakorrak diren goi edo oso goi mailako isuri eremuen ikerketa hidrologikoak eta txikitzeko zein 

desagerrarazteko neurriak beharrezkoak izango dira, eta ondorengo erabilerak onargarriak diren 

tokietan:  

- Instalazio handiak behar dituzten erabilera publikoak.  

- Nekazaritza eta abeltzaintza-ustiategiekin zerikusia daukaten eraikuntzak eta instalazioak, 

bertan 15/2009 Dekretuak, abeltzaintzako ustiategietako arau tekniko, higieniko eta 

sanitarioak eta ingurumenekoak ezarritako gidalerroen aplikazioa derrigorrezkoa izango 

da eta  abenduaren 22ko 390/98 Dekretuak onartutakoak ere bai.  

- Baso ustiapenekin harremana daukaten eraikuntzak.  

- Garraio bideak. 

- Lur-azpiko lerroak kutsagarriak diren substantziak garraiatzekotan eta apurtuko balira.  

- B motako izaera ez linealeko zerbitzuen instalazio teknikoak.  

- Onura Publikoko Eraikinak eta Interes sozialekoak. 

- Lur edo materialen hondaketa eta hondakin zabortegiak. 

d) Isurketak, eraikuntzenak edo instalazioenak, aurretik existitzen zirenak eta berriak, zonalde 

honetatik kanpo egongo dira lurrazpiko urren kutsadura saihesteko. Aurretik existitzen direnen 

kasuan edo finkatuak daudenak lan hobekuntzak edo beraien birgaitzea aprobetxatuko dira 

burutu ahal izateko.  

2. Area higigarriak  edo higitzeko arriskuarekin. 

a) Debekatuta daude eraikuntza erabilerak obra proiektuetan ez baldin badira sartzen lurzoruaren 

egonkortasunaren eta higagarritasunaren gaineko eragin kaltegarririk ez dela egongo bermatzen 
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duten azterketa tekniko zehatzak. 

b) Lurzoruan eragina duten erabilerak eta landaredi estaldura kentzea suposatzen dutenak edo lur 

mugimenduak, burutzen dutenen menpe egongo dira, higitzeko arriskua murriztuz.  

3. Uholde eremuak. 

Isurialdeko ibai eta Errekak antolatzeko LPSaren araudia betetzeko eremuen erregulazioa:  

a) Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak, 100 eta 500 urte bitarteko errepika-

denborako uholdeek har ditzaketen eremuetan: Proiektuen lanak ingurumenerako onargarriak 

diren zuzentze neurriak onartuko dituzte, uholdegarritasuna edo ingurunean existitzen den 

arriskua handitzen ez dutenak.  

b) 100 eta 500 urte bitarteko errepika-denborako eremuak eta lehentasunezko eremutik kanpo: 

Erabilera eraikitzaileak debekatuak geratzen dira ur ekosistemaren mantentze eta gozamenari 

lotuak ez badaude eta bere edukiera hidraulikoari, hiri lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrietan 

izan ezik, 1998.urtean AASSetan urbanizagarri bezala sailkatu zirenak. Baimendutako erabilera 

eraikuntzen proiektu lanak larriagotzen ez duten ingurumeneko neurri zuzentzaileak izango ditu, 

inolaz ere ez, uholdegarritasuna eta ingurunean existitzen den arriskua. 

c) Lehentasunezko fluxu eremuak: Erabilera eraikitzaileak debekatuak geratzen dira ur 

ekosistemaren mantentze eta gozamenari lotuak ez badaude eta bere edukiera hidraulikoari, 

eraikitako orubeetan dauden hiri orubeetan izan ezik, bertan alboko eraikuntzen fatxada lerroak 

errespetatuko dira. Baimendutako erabilera eraikuntzen proiektu lanak larriagotzen ez duten 

ingurumeneko neurri zuzentzaileak izango ditu, inolaz ere ez, uholdegarritasuna eta ingurunean 

existitzen den arriskua.  

d) 10 urteko itzulera-denborako uholde eremu uholdegarriak: ur ekosistemako erabilera 

eraikitzaileak debekatuak geratzen dira mantentze eta gozamenari lotuak ez badadude eta bere 

edukiera hidraulikoa.  

4. Eraikinen katalogoa eta eremu arkeologikoak. 

Katalogatutako ondasunean, banakako fitxa eta Planaren babes araudiaren arabera lan egingo da.  

Balizko Arkeologia Guneetan, edozein eraikuntza jarduketa baino lehen dagokion kultura ondare 

arkeologikoa erakundearen aurrean ikerketa aurkeztuko da, eta bere kasuan, Kultura Ondareari 

Buruzko 7/1990 Legeko 49.artikuluan aurreikusitako proiektu arkeologikoa. Erakundeko baimenik  

gabe ezin izangoi da eraikuntza erabilerarik gauzatu.  

5. Korridore ekologikoak. 

P1A planoetan batutako “Azpiegitura orokorrak eta gehigarriak diren baldintza gainjarriak”.  

Eraikinak, eraikuntzak eta interesezko instalazioak zein jabari publikokoak bakarrik baimentzen dira, 

beraien izaeragatik ezinbestekoa da kokatzea bertan edo beste lurraldeetan.  

Lursailen itxierak korridore hauen bide publikoetatik  18m. banatuko dituzte. 

Korridore ekologikoak sortzen dituzten moteltze eremuak lurralde okupatuetan hesiak sortzea 

saihestuko da. Laborantza babesen itxierak, landaredi naturala osatzen ez dute baso masak eta 

abeltzaintza, basatien ibilbidea oztopatu eta 1,40 metroko altuera ezin dute gailendu. Egitura 

zinergetikak ezin dira erabili.  

Heskaiak, mugak eta tokiko espezien ezpondak mantenduko dira, nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

baso ustiapen lursailentzat muga bezala erabiliz. Baso gaiei buruzko administrazioaren baimena 
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beharrezkoa izango da, heskai landarediaren gaineko edozein jarduketarako.  

6. Onura Publikoko mendiak. 

P1A planoetan batutako “Azpiegitura orokorrak eta gehigarriak diren baldintza gainjarriak”.  

Udalerriko Onura Publikoko Mendien eta lurzoru urbanizaezinean bat egiten duten erabilerak 

Mendien  11/2007ko Foru Arauaren 23 eta 24.artikuluetan eta Mendien 43/2003 Legean ezarrita 

daude.  

Erabilera berrien onarpena edo baso horien erabilera aldaketaren eskaera Administrazioaren aldeko 

txosten baten menpe egongo da gaian eskumeneko gaiekin. Erabileren araubidea era berean, 

Baliabideen Kudeaketako Planen arabera ordenatu daiteke, erabilera publikoko baso horien 

kudeaketa onartzeko. Erabilgarritasun publikoko gainerako basoetan, paisaia bikainetan ez 

daudenez, basoko foru arauaren xedapenak eta lurzoru urbanizaezinen kategorian kokatuko dira. 

7. Paisaia bikainak eta bereziak. 

P1A planoetan batutako “Azpiegitura orokorrak eta gehigarriak diren baldintza gainjarriak”.  

AFAko katalogoan dauden Paisaia berezi eta bikainetan (irailaren 27an onartua 829/2005 

hitzarmenean) eta onura publikoko mendientan eraginak dituzten eraikuntza erabilerak 

baimentzeko, ingurumen arloko foru organoak txosten espezifiko bat egin behar du aurrez. Txosten 

horrek erabilerak paisaian zenbateko eragina duen baloratuko du eta, hala badagokio, neurri babesle 

eta/edo zuzentzaileak proposatuko ditu.Hori guztia Mendiei buruzko martxoaren 26ko 11/2007 Foru 

Arauko 23. eta 24. artikuluetan ezarritakoaren eta Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetako 

paisaiari buruzko jarraibideen arabera (8. kapitulua, 5.2. G atala). 

8. Hegaztifauna eta lerro elektrikoen babes zonaldea. 

Aipatutako azpiegiturek hegaztiei eragiten dizkieten eragin negatiboak gutxitzeko, abuztuaren 29ko 

1432/2008 Errege Dekretua argitaratu zen, goi-tentsioko aireko linea elektrikoetan hegazti-fauna 

talken eta elektrokuzioen aurka babesteko neurriak ezartzen dituena. 

9. Bide komunikazioen babes eremuak. 

P1A “Azpiegitura orokorrak eta gehigarriak diren baldintza gainjarriak” planoan islatuak, jabari 

publikoko eremu multzoak, zortasun eta Arabako Lurrralde Historikoaren 20/90 Foru Araua 38,39,40 

artikuluetan ezarritakoaz osatuak.  

Eremu hauen 1.3.2.5 artikuluaren 3. eta 5. Puntuetan aipatzen dena aplikagarria da, errepideen 

babes eremuei buruzkoa.  

10. Trenbidearen babes eremuak. 

P1A” Azpiegutura orokorrak eta gehigarriak diren baldintza gainjarriak” planoan islatuak, jabari 

publikoko eremu multzoak, babes eremuak eta eraikuntzen mugarekin bat egiten dute, Trenbide 

sektorearen irailak 29ko 38/2015 Legearen arabera.  

11. Instalazio Radioelektriko Aeronautikoen zortasunak.  

P1A “Azpiegitura orokorrak eta gehigarriak diren baldintza gainjarriak” planoan islatuak, segurtasun 

zonaldez eta altuereko muga eta altuereko azaleren mugez osatuak, otsailak 24ko Sortasun 

aeronatikoen 584/72 Dekretua eta apirilak 26ko 297/2013 Errege Dekretuaren bidez, honen 

ondorioz 584/1975 Dekretua aldatuko da.  



 

III LIBURUKIA HIRIGINTZA ARAUAK 140 

12. Garraio azpiegitura nagusien zarata afezioak 

2. Garraio, errepide, trenbide eta aireportuko azpiegitura nagusienen  zaratagatik sortutako 

afekzio zonak aurreikusten dira 

3. Udalerriak zeharkatzen duen A-1 autobidearen zortasun akustikoak kontuan izango dira, 

zaraten afekzioa murrizteko helburuarekin. Garapen instrumentuak 37/2003 Zarata Lehean 

azpimarratutako kalitate akustikoaren helburuak bermatuko dituzte, eta 1367/2007 EDko 

garapen bereziko araudia, eta helburu akustikoen bateragarritasuna zaratako mapa 

estrategikoetan. Eta 213/2012 Dekretuko eremuan aurreikusitako erabilerekin, zuzenketa 

neurrien beharrak behar direla frogatzekotan.  

4. Trenbideari dagokionez, Trenbideen sektorearen irailaren 29ko 38/2015 Legeko prozeduran 

esandakoaren arabera egongo da, 16.artikuluan jabari publikoari buruzko mugak  eta zarata 

arrazoiak ezartzen ditu.  

5. Vitoria-Gasteizko aireportuari dagokionez, kutsadura akustikoari buruzko alderdiak aintzat 

hartuko dira zarata aztarna ondorio bezala, bai gaur egungo beharrengatik zein aireportuko 

Zuzendaritza Planean etorkizunerako aurreikusitakoak, gaur egungo araudi sektorialean.  

1. Badaia parke eolikoaren afekzioak. 

Aerosorgailuen afekzio zonaldea lurralde banda batean datza, gehienez 80 metroko zabalera dauka 

eta EAEko Energi Eolikoaren LPSeko araudian ezarritako erabileren mugapenekin.  

2. Lurzoru kutsatuak. 

165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan 

dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa. Horrela, bete egingo da honako bi arauetan 

xedatutakoa: 4/2015 Legean (lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa) eta urtarrilaren 

14ko 9/2005 Errege Dekretuan (lurzorua kutsa dezaketen jardueren zerrenda ematen du, baita 

lurzoruak kutsatutzat jotzeko irizpideak eta estandarrak ere). 

1.6.2. KAPITULUA. BABES BEREZIKO ETA BABESTUTAKO LANDA EREMUKO ERABILERA ETA 

ERAIKUNTZA ORDENANTZAK (J1 eta  J2) 

1.6.2.1. Artikulua. Babes bereziko J1 eta babestutako J2 landa eremuetan kalifikazio orokorrak 

baimendutako eraikuntzako erabilera eta jarduerak 

1. Zuzenean baimendutako erabilerak arautzen dira. Artikulu honetan, landa eremuetan kalifikazio 

orokorrak zuzenean baimendutako erabilerak arautzen dira, hau da, garapeneko plangintzarik behar 

ez dutenak. Alde batera geratzen dira udalez gaindiko organoek, beren eskumen propioak baliatuz, 

gara ditzaketen Lurralde Plan Sektorialak (LPS) eta ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, Euskal 

Autonomia Erkidegoko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 59.2.c artikuluan jasotako plan 

bereziak aplikatzearen ondotik jarri behar diren erabilerak eta jarduerak, hain zuzen ere 1.6.1.4. 

artikuluan arautu bezala (Beste erabilera batzuen ezarpena, lurralde edota hirigintza plangintza egin 

eta gero). 

2. Eraikuntza erabileren definizio zehatza. Antolamendu orokorrak baimendutako eraikuntza 

erabilerak zehazteko, kontuan hartu behar da baimenduko direla, hirigintza arau orokor hauetako 

1.3.1 "Lurzoruaren erabilera" kapituluan definitutakoetatik, artikulu hauetan aurreikusitako ezaugarri 
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eta baldintzak betetzen dituztenak: 1.6.1.1 "Landa eremuetan kalifikazio orokorrak zuzenean 

baimendu ditzakeen erabileren sailkapen orokorra" eta 1.6.1.3 "Baldintza gainjarriak dituzten 

eremuetan erabilerei ezarritako muga gehigarriak". 

 

3. Erabilera bat baimentzeko baldintza orokorrak. Plangintza orokor honetako kalifikazio orokorrak 

erabilera bat zuzenean baimendu dezan, honako baldintza hauek bete behar dira: 

a) Artikulu honetan baimendutzat aipatzea. 

b)  8. idatz zatiko (LAGetako Ingurumen Fisikoaren Antolamendua) 6.2. puntuan babeserako 

ezartzen diren baldintza orokorrak betetzea, baita Araba Erdialdeko Lurralde Plan 

partzialetan jasotakoak ere. 

c) Plan eta araudi sektorialek ezartzen dituzten betekizunak betetzea, aplikagarriak direnean. 

d) Ingurumen inpaktuaren ebaluazioak ezarritako neurri babesle, zuzentzaile edo 

konpentsaziokoak edukitzea, horiek exijitu daitezkeen kasuetan. 

e) 1.6.1.9. "Baldintza gainjarriak dituzten eremuetan erabilerei ezarritako muga gehigarriak" 

artikuluan ezarritako muga eta baldintza osagarriak betetzea. 

4. J10 eremuan baimendutako erabilerak. Daukaten balio naturala dela eta babes berezikoak. En 

Iruña Okan Zadorra ES2110010 ibaia dago, 2000.urtean Batasunaren Garrantzizko Lekua (BGL) 

izateko proposatu zena, Azaroak 28ko Eusko Jaurlaritzaren hitzarmenaren bidez, ondoren Natura 

2000 sarean sartzeko. 

a) Eremu honetan araudi sektorialen esandakoa aplikatuko da. Diputatuen kontseiluaren 

martxoaren 10eko  122/2015 erabakian behin betiko onartzen da “Kudeaketa zuzentarau eta 

neurrien” agiria, hasierako onarpena ematen diona kudeatzeko jarraibideak eta horien 

kontserbazio neurriak, zaintze egoera egokia izateko eta habitaten andeapena eta espezien 

gaineko aldaketak ekiditeko aipatu KBEetan. Zehatz mehatz Araba Lurralde Historikoaren 

ibaietan, besteak beste Zadorra ibaia.  

b) Ikerkuntza eta dibulgazio zientifikoarekin, ingurumen hezkuntzarekin eta/edo eremuaren 

beraren zaintza eta babesarekin zerikusia duten interes publikoko jarduerak. 

Aldi berean EAEP Paisaia Berezi eta Bikainen katalogoaren aurreproiektuan batu dituen interes 

naturaleko paisaien kategoria sartu da. Gasteizko Mendiak eta Badaia eta Arratoko Mendilerroak.  

Oraindik katalogoa aurreproiektu fase batean dagoenez, gaur egun ez dira babes espezifikoko 

neurriak kontuan hartzen, baina katalogoa onartzean aplikagarriak izango dira. Ordurarte, ikerketa 

eta zientzia-dibulgazioari lotuak dauden interes publikoa  jarduerak, ingurumen hezkuntzari edota 

espazioaren babesari zuzendutako jardukerak baimenduko dira. 

5. J.11 Babes bereziko eremuak: balio historiko-kulturala. 

a) Ondare kulturalaren babesaren alorrean eskuduna den organoak kalifikatu eta inbentarioan 

sartutako zona arkeologikoak eta eraikuntzak, eraikinak eta elementuak. 

b) Bestela, baimenduta geratzen dira babesera eta ikerketa hezkuntza eta kulturaren 

hedapenera bideratutako erabilerak. 

6. J.12. eremuan baimendutako erabilerak. Babes bereziko zona: mendiko larreak A eta harkaitzak 

a) Artzaintza eta abeltzaintza estentsibo tradizionala, eraikin berriak eraiki gabe. 

b) Ikerkuntza eta dibulgazio zientifikoarekin, ingurumen hezkuntzarekin eta/edo eremuaren 

beraren zaintza eta babesarekin zerikusia duten interes publikoko jarduerak. 

c) Bertako estalkia mantenduko da, eta basozaintzako praktika egurraren bilketa esporadikora 

mugatuko da, hala badagokio. Basozaintzako erabilerari lotutako azpiegitura guztiak 
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debekatzen dira. 

7. J.13. eremuan baimendutako erabilerak. Babes bereziko zona: baso balioa. 

a) Ikerketarekin eta dibulgazioarekin lotutako erabilera publikoko edo gizarte intereseko 

jarduerak, ingurumen hezkuntzarekin lotutakoak, edo ingurua babestera bideratutako beste 

edozein, eta baita ingurune naturaleko hezkuntza eta interpretaziora bideratutako aisia 

trinkoa, mendiko aterpe publikoak, linealak ez diren B motako zerbitzu instalazio teknikoak. 

b) Artzaintza erabilerari (abeltzaintza estentsibo tradizionala) zuzenean loturiko eraikin, 

eraikuntza eta instalazioak. 

8. J14 eremuan babes bereziki baimendutako erabilerak, abeltzaintzako balio estrategiko altuagatik. 

a) Eraikuntzak, eraikinak eta erabilera publikoko instalazioak edo gizarte interesa.  

b) Abeltzaintzako jarduerei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta instalazioak. 

c) Berotegiak, mintegiak eta abar. 

d) Abeltzaintzako jarduerei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta instalazioak, 

abeltzaintzako instalazio intentsiboak baztertuak geratzen dira.  

e) Ustiategiko nekazaritzako jarduera nagusiaren osagarri diren jarduerak gauzatzeko erabiltzen 

diren eraikin, instalazioak. 

9. J15 eremuan baimendutako erabilerak. Gainazaleko urak babesteko zona. 

a) Uholdeak prebenitzeko eta ingurua babesteko Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta 

Errekaertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planeko Arautegiko F.1. idatz-zatian aurrez 

ikusitakoak. 

a) EAEko Hezegune LPSeko araudian aurreikusitakoak.  

b) Abeltzaintzako jarduera bereziak: arrain-haztegiak. 

c) Turismoko kanpaketak Erreka eta Ertzen LPSan eta EAE-ko kanpainak eta beste kanpaketa-

turismoko modalitate batzuk arautzari buruzko 396/2013 Dekretuan ezarritakoaren arabera.  

10. J20 eremuan baimendutako erabilerak: interes naturala, mugatzeko proposamenak. 

a) Balio natural handiak dituzten eremuak dira. Udalak irismenerako etorkizunean dagokion 

udalerriz gaindiko administrazioari babesa eskatzen du.  

b) Aplikatu ahal den trantzizio araubidea, udalerriz gaindiko babesa lortu arte J10 eremuarena 

da.  

11. J21 eremuan baimendutako erabilerak: interes historiko-kulturala. 

a) Eremu honetan, katalogoan esandakoa ezarriko da, dagokien eraikuntza erabilen 

baimenarekin.  

b) Katalogoak kontrakoa esatekotan, lehen mailako baliabideen ustiapenarekin lotutako 

erabilerak debekatuak geratzen dira, alde batetik balizko arkeologia guneetan, indarrean 

dauden araubide sektoriala betez, zein kategoria honetan agertzen diren higiezinetan, baldin 

eta higiezinaren jatorrizko erabilera eta tipologia errespetatzen badute.  

c) Eraikinak bitan banatu daiteke edo etxebizitzen erabilera aldatu daiteke, baina Plana onartu 

zenean eraikin sarbide bakoitzeko etxebizitza batekin.  

12. J22 eremuan Baimendutako erabilerak: mendi larreak (B) 

a) J12  zonaldean agertzen direnak eta gainera:  

b) Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta 

instalazioak. 

13. J23 eremuan baimendutako erabilerak: mendi larreak eta basoa. 
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a) 1.6.1.1. artikulua. “Landa eremuetan kalifikazio orokorrak zuzenean baimendu ditzakeen 

erabileren sailkapen orokorra, J.1 Babes berezia eta J.2”, b puntuan.  

b) Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta 

instalazioak.. 

c) Salbuespen gisa, hostozabalek estali gabeko lurzati pribatuetan: nekazaritza eta abeltzaintza 

jarduerei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta instalazioak, titularraren etxebizitza 

barne. 

14. J24 eremuan baimendutako erabilerak: nekazaritza eta abeltzaintzako interesa landa paisaia 

bezala. 

a) 1.6.1.1. artikulua. “Landa eremuetan kalifikazio orokorrak zuzenean baimendu ditzakeen 

erabileren sailkapen orokorra”. 

b) Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerei zuzenean loturiko eraikin, eraikuntza eta 

instalazioak. 

c) Nekazaritzako produktuak egiteko eraikuntza eta instalazioak. 

d) Berotegiak, mintegiak eta abar. 

e) Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi bati zorrozki loturiko etxebizitza bateko eraikinak, 

ustiategiko bertako ostatu turistikoko zerbitzua barne. 

15. J25 eremuan baimendutako erabilerak. Ingurumenaren hobekuntzakoa. 

a) Ingurumenaren jarduketa propioak, lurzoruaren zaharberritzea, lotura ekologikoaren 

hobekuntza, tokiko landarediaren sustapena eta bestelakoak, eraikuntzekin edo beharreko 

instalazioekin, eta Nekazaritza eta Basozaintzako LPSeko 52.artikuluan justifikatzen den 

proiektuarekin.  

b) Lurzoru kategorian baimendutako erabilerak, ingurumena aurreikusten da eta 

inguruenarekin erlazionaturiko ingurumen helburuak. Edozein kasuan, Nekazaritza eta 

Basozaintza LPS eta bestela LAGen matrizean ezarritakoan ezarriko da, LPSean aipatutako 

erabileren kasuan matrizea hutsik planteatzen du antolamendu espezifikoko agirietara zuzenduz, 

(erauzketa-erabileren jardueretan edo Plan Orokorreko errepidetan) onartzen ez diren bitartean.  

c) Instrumentu hau behin betiko onesten den unean existitzen diren eraikinak finkatuta  

geratuko dira. 

d) Ingurumen Hobekuntza kategoriarentzat ondorengo xedapenak aplikagarriak dira:  

 

1. Ingurumenaren hobekuntza 

Erabilera hau zehazteko, esku hartzeko plan tekniko bat izapidetzea komeniko da. Plan tekniko 

horretan, zenbait kontu zehaztu beharko lirateke: zona bakoitzean lortu beharreko helburuak, 

gaur egungo narriadura sortu duten eragileak eta hura nola zuzendu, gainerako erabileren 

tratamendu integrala, eta abar. 

 

 

2. Abeltzaintza 

Horrelakorik badago, larratze estentsiboa bakarrik baimenduko da. Alderdi hori nekazaritzako 

eta basozaintzako administrazioak arautu eta, hala badagokio, baimenduko du, baina ezin 

izango da onartu inolako eraikuntzarik edo larreak gobernatzeko jarduerarik. Higadura-arazo 
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nabarmenak dituzten aldeetan, ganaduaren joan-etorria zona horiek zeharkatzen dituzten 

pistetan eta bideetan soilik egin daiteke, hegaletan sartu gabe. 

3. Basogintzako erabilera 

- Jabetza pribatuko lurretan dauden ingurumen-hobekuntzako inguruetan, administrazio 

eskudunak jabeak motibatzen duten neurriak aztertuko ditu, zona horretarako ezarritako 

helburuak lortzen laguntzeko.  

- Erabilera honi lotuta baimentzen diren jarduera bakarrak egur-bilketa, baso berriaklandatzea 

eta haiekmantentzeko eta aprobetxatzekolanak dira.  

 

1.6.3. KAPITULUA. LANDA NUKLEOKO ERAIKUNTZA ETA ORDENANTZEN ERABILERAK LUEan(J30) 

1.6.3.1. Artikulua.  Landa nukleoen erregulazioa 

Iruña Okak ez dauka landa nukleorik LEU. 

1.6.4. KAPITULUA. EXISTITZEN DIREN BESTE ASENTAMENDUEN ERAIKUNTZA ETA ORDENANTZEN 

ERABILERAK (J31) 

1.6.4.1. Artikulua. Existitzen diren beste kokalekuen definizioa (J31) 

Udal-mugartean hainbat asentamendu antropizatuak daude lurzoru urbanizaezinean kokatuak, 

araudi espezifikoa behar dutenak bere tamainagatik, inpaktua edo beste ezaugarriengatik. 

Kasu batzuetan asentamendu hauek Planan sustatzen dira interes publikoagatik, udal eta udalez 

gaindiko zerbitzuengatik, izaera pribatuko edo ondareko araudia eta irabaziengatik, baina  Sistema 

Orokorreko izaera eduki gabe. 

Interes orokorra ez daukaten asentamenduek, Planak modu jakin batean onartzen eta erregulatzen 

du, mantentze arautua desiragarria baino desiragarria delako Ondorengoa da: 

o BHIP San JoséApostólico-MenesianosIkastetxea Langraizen 

Hurrengo artikuluan asentamendu honen aplikazio araubidea zehazten da LUEerako plangintza agiri 

honen barruko arau esparruan. 

1.6.4.2. Artikulua.  Erabilerak, eraikuntzak eta baimendutako instalazioak hirigineetan (J31) 

Erabilerak, eraikuntzak eta baimendutako instalazioak, existitzen direnak dira eta hedapen aukera 

daukate Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 28.artikuluaren arabera. 1.6.1 

Kapituluan: LUE ohiko erregimena, xehatu egiten dira, baimena baldintzekin, gizarte interesarekin 

edo aurreko plangintza beharrarekin, kasu bakoitzerako banan-banan zehazten da. 

1.6.4.3. Artikulua. AE-1  asentamendua, San JoséApostólico-Menesianos BHIP Ikastetxea 

Langraizen (J31) 

Izena: BHIP San José Apostólico-Menesianos ikastetxea Langraizen 
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Zonaldearen azalera: 40.223 m2 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: Ikastetxeak hezkuntzarako eraikuntzez 

gain beste batzuk dauzka: egoitza, baseliza, tailer eremua, estalitako kirol eremua, estalitako kirol 

eremua, aire zabalean, hainbat kanposantu, biltegiak eta abar. Eraikin gehienek XIX.mendekoak dira 

eta gainontzekoek 60-70.urtekoak, hau da, XX.mendekoak. 

Eraikuntzak altuera ezberdinak dauzkate, solairu bakarreko eraikuntzetatitik erdi soto edo behe 

solairu gehi hiru altuerako eraikuntzekin. Multzoak 17.600 m2-ko azalera eraikia dauka (0,437 m2s/ 

m2a). 

Aurreko baimenak edo onartzeko zain dauden baimenak: Plangintzan erabilerarekin ados daude.  

Existitzen den eraikinaren eta bere hedapenari aplikaturiko araubidea: gaur egungo eraikuntzak 

finkatzen dira, irakaskuntza erabilera erabilera nagusia bezala baimenduz eta erabilera nagusiaren 

osagarri bezala: erabilera erlijiosoak, bizitegi kolektiboa, kirolekoa, tailerrak eraikuntza osagarria 

bezala, biltegia, etab. 

Eraikuntzak ondorengo parte-hartzeak izan ahal dituzte: birgaitzea, finkapena, kontserbazioa eta 

apaintzea, berriztatzea eta hedapena. Hedapenak gehienez eraikitako azaleraren %10 izan daiteke, 

eta beharrezkoa izango da asentamenduak aipatutako Plan Bereziaren idazketa. 

Irizpideak, ondorioztatutako plangintzaren idazketarako: asentamenduaren hedapena posible 

egiteko ondorengo baldintzak betetzen dituen  Plan Berezi baten onarpena eta idazketa beharrezkoa 

izango da:  

− Asentamenduak Balizko Arkeologia Guneaz hunkitua dago, Basterra Asentamendua 

izendatua, Kultura Ondarearen Zuzendaritza ebazpenaren bidez, 1996.urteko azaroak 11. 

Interes Historiko kulturalaren J21 zonaldean baimendutako erabileraren araudiari ere 

erantzungo dio.  

Edozein kasuan, kontuan izanik Euskal Kultura Ondareari buruz uztailaren 3an onartutako 

7/1990 Legearen, eta balizko arkeologia guneak finkatzeko araudia ezartzen duen urriaren 

8an onetsitako 234/1996 Dekretua, une horietan obrarik egin nahi izanez gero, jabeak edo 

sustatzaileak orubearen edo eraikuntzaren arkeologi balioari buruzko eta obren proiektuaren 

gainean izan dezakeen eraginari buruzko ikerlana aurkeztu beharko duela. 

− Eraikin berriak atzeraeman beharko dira, kanpoko lerrokatzei dagokionez, bide publikoei 10 

metro eta ingurukoekin 7 metrotara, indarrean dagoen araudian distantzia gehiago 

eskatzekotan izan ezik.  

− Eraikinekin okupatutako zolatutako espazioen azalera ezin du  lursailaren azaleraren %50 

baino gehiago okupatu. Gainontzeko espazioak libre geratuko dira eta lorategiz hornitu 

beharko dira eta lurzoruaren iragazkortasuna mantentzeko tratamenduekin, baldintza 

sektorialak behar handiago bat justifikatzekotan izan ezik.  

Plan Bereziaren araudia landarediaren kontserbazioa egokia izateko baldintzak izan behar 

ditu, landarediaren ezarpena edota tokiko zuhaixken ezarpena bultzatuz.  

1.6.4.4. Artikulua.  San Pelaio Baseliza (J31) 

Izena: San Pelaio Baseliza 

Zona: D1   Zonaldearen azalera: 96 m2 
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Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: Gaur egun higiezin hau baseliza bat da 

eta 96m2-ko azalera dauka solairu bakarrean. Aisialdirako espazio handi bat dauka.  

Sistema Orokor pribatu honen berezko erabilera erlijiosoa da.  

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Ekipamendu honen antolakuntza mantentzea planteatzen da, bere egungo egoera finkatuz eta 

eraikuntzaren ezaugarriak mantenduz. Higiezin arkitektonikoario dagokionez, toki mailara  babes 

osoa proposatzen da, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruko 

317/2002 Dekretuko xedapenak kontuan izango dira.  

Ekipamendu honen berezko erabilera ez da erlijiosoa. Erabilera kulturalak eta azalpeneko erabilerak 

baimendutako erabilerak kontsideratzen dira. Hedapenak debekatuak daude.  

1.6.5. KAPITULUA. LUEren SISTEMA OROKORREN ERAIKUNTZA ETA ERABILEREN ORDENANTZAK (D, 

E, F, G eta H) 

1.6.5.1. Artikulua.  Erregulazioaren garrantzia 

1.  Udal-mugartean Lurzoru Urbanizaezinean kokatutako Sistema Orokor ezberdinak planteatzen 

dira, eta bere tamaina, inpaktu eta beste ezaugarriengatik araudi espezifikoa behar dute.  

2. Beste sistema orokor batzuk daude edo aurreikusita daude, errepideak bezala, egiturazko bideak, 

azpiegiturak edo araudi espezifikoak behar ez duten beste batzuk, araudi sektorial zehatzetara 

esleituak egoteagatik.  

3. Erabilera araudiak, eraikuntzak eta baimendutako instalazioak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko  

2/2006 Legeko 28.artikuluan mugatuak daude. Baimena baldintzak, interes soziala, edo aurreikusten 

den plangintza beharrari dagokionez, LUEko 1.6.1. kapituluan ezarritakoaren arabera izango da.  

4. Ondorengo artikuluetan sistema orokorretan aplikatu beharreko araudia zehazten da, aurretik 

aipatutako LUEko asentamendu zehatzen araudi espezifikoa. Artikulu hauetan eremu bakoitzaren 

barruan aplikatu beharreko araudia zehazten dute, plangintza agiri honetan agertzen den bezala.  

1.6.5.2. Artikulua. SO Antzinako Espetxea (G1) 

Izena: Espetxea (antzinakoa)  

Zona: G1   Zonaldearen azalera: 71.252,80 m2 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: Espetxean eraikin ezberdinak daude: 

gelak eta instalazioetarako eraikin osagarriek: erizaindegia, isolamendu erema, sukaldea, zerbitzu 

medikoak, aldagelak, etab… 35.854m2-ko azalera eraikiarekin. Espetxean funtzionarioentzat 

etxebizitza kolektiboko eraikinak dituzte, 5.519m2 eraikitako azalerarekin. 

Sistema Orokor honen berezko erabilera Zerbitzu Publikoa da, 0,581 m2s/m2a sestra gaineko 

hirigintza eraikigarritasunarekin.  

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Eraikinak solairu bakarretik beheko solairua gehi hiru altuerara doaz. Ekipamenduaren antolakuntza 

mantentzea planteatzen da, bere egungo egoera finkatuz eta eraikuntzaren ezaugarriak mantenduz.  

Komunitateko Sistema Orokorren berezko erabilera Zerbitzu Publikoena da. Ondorengoak 
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baimendutako erabilerak kontsideratzen dira: etxebizitza kolektiboa, kirolekoak, osasunekoak, 

atxilotuei lan jarduera baimentzen duten ekoizpen jarduera eta espetxearen barruan araudi 

sektorialak aurreikusten dituen erabilerak. 

Sestra gaineko 0,65 m2s/m2a hirigintza eraikigarritasunaren hazkundea egitea baimentzen da. 

Ekipamendua handitzekotan, erabilpenaren tamaina, eraikigarritasuna, lerrokatzeak, posibleak diren 

altuera maximoak eta eremuak erregulatzen duten gainontzeko zehaztapenak Plan Berezi batean 

garatzen dira.  

 

Irizpideak, ondorioztatutako plangintzaren idazketarako: 

Zentro honen hedapena garatuko duen Plan Berezia ondorengo baldintzak bete behar ditu:  

− Eraikinen altuera maximoa beheko solairua + hiru altuera izango dira, paisai gaineko 

inpaktuak saihesteko.  

− Zentroa Zadorra ibaiaren ES2110010  kanpoko babes zonaldean dago eta ur zonaldearen 

barruan, hortaz Uraren Euskal Agentziari- URA  baimena eskatu behar zaio.  

− Higiezin arkitektonikoa Egiturazko babes mailarekin babesteko proposatua dagoenez, 

Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 317/2002 

Dekretuaren Xedapenak kontuan izango dira 

− Lursailean komuneko interesan duten habitatak identifikatzen direnez, (4090 Brezales oro 

mediterráneos endémicos con aliaga), landarediaren afekzioak murrizteko neurriak planteatu 

behar dira, eta zentroaren gune berde edo gune libreetan integratu behar dira.  

1.6.5.3. Artikulua. SO Espetxe berria (G1) 

Izena: Espetxea (berria) 

Zona: G1   Zonaldearen azalera: 434.214,69 m2 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: Espetxerako hainbat eraikuntza daude 

gelak eta eraikuntzen eraikin osagarriko instalazioak eraikitzeko: erezaindagia, isolatutako eremua, 

sukaldea, zerbitzu medikoak, jantziak, etab. gutxi gorabehera 98.858 m2-ko azalera eraikiarekin. 

Sistema Orokor honen berezko erabilera Zerbitzu Publikoa da, 0,228m2s/m2a sestra gaineko 

hirigintza eraikigarritasunarekin.  

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Eraikinak solairu bakarretik beheko solairua gehi hiru altuerara doaz. Ekipamenduaren antolakuntza 

mantentzea planteatzen da, bere egungo egoera finkatuz eta eraikuntzaren ezaugarriak mantenduz.  

Komunitateko Sistema Orokorren berezko erabilera Zerbitzu Publikoena da. Ondorengoak 

baimendutako erabilerak kontsideratzen dira: etxebizitza kolektiboa, kirolekoak, osasunekoak, 

atxilotuei lan jarduera baimentzen duten ekoizpen jarduera eta espetxearen barruan araudi 

sektorialak aurreikusten dituen erabilerak.  

Sestra gaineko 0,25 m2s/m2a hirigintza eraikigarritasunaren hazkundea egitea baimentzen da. 

Ekipamendua handitzekotan, erabilpenaren tamaina, eraikigarritasuna, lerrokatzeak, posibleak diren 

altuera maximoak eta eremuak erregulatzen duten gainontzeko zehaztapenak Plan Berezi batean 

garatzen dira.  
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Irizpideak, ondorioztatutako plangintzaren idazketarako: 

Zentro honen hedapena garatuko duen Plan Berezia ondorengo baldintzak bete behar ditu:  

− Eraikinen altuera maximoa beheko solairua gehi hiru altuera izango dira, paisaiaren gaineko 

inpaktuak saihesteko, mendebaldeko Gasteizko Mendien espazioak daukan interes 

naturalistikoagatik.  

− Lursailean komuneko interesen duten habitatak identifikatzen direnez, (4090 Brezales oro 

mediterráneos endémicos con aliaga), landarediaren afekzioak murrizteko neurriak planteatu 

behar dira, eta zentroaren gune berde edo gune libreetan integratu behar dira. 

1.6.5.4. Artikulua. Arrateko Kiroldegiaren SO (G1) 

Izena:Arrateko kiroldegia 

Zona: G1   Zonaldearen azalera: 48.643,68 m2 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: Estali gabeko hainbat instalazio daude: 

futbol zelaia, igerilekua, tenis jolasteko lekuak, frontoiak, etb…eta erabilera osagarritzat bideratutako 

eraikinak daude: aldagelak, kafetegia, harmailak, garbitzaileak, etb. gutxi gorabehera 3.545,03 m2-ko 

azalera eraikiarekin. 

Sistema Orokor honen berezko erabilera kirolekoa da, 0,072 m2s/m2a sestra gaineko hirigintza 

eraikigarritasunarekin.  

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Eraikinak solairu bakarrekoak edo sestra gainetik bi solairuak (beheko solairua gehi erdisotoa) dira. 

Ekipamendu honen antolakuntza mantentzea planteatzen da, gaur egungo egoera finkatuz eta 

existitzen diren eraikuntza ezaugarriak mantenduz.  

Sistema Orokor komunitario honen berezko erabilera kirolekoa da, baimenduzko erabilerak bezala 

kontsideratzen dira: estalitako kirol erabilera edo aire zabalean daudenak, espazio libreen erabilerak 

eta gune berdeak, bateragarriak diren erabilerek eta kirolerako osagarriak direnak: aldagelak, 

kafetegia, araztegirako instalazioak, spa, txikizkako merkataritza: kirol denda edo masaje zerbitzua, 

fisioterapia, etb. 

Sestra gaineko 0,15 m2s/m2a hirigintza eraikigarritasunaren hazkundea egitea baimentzen da. 

Ekipamendua handitzekotan, erabilpenaren tamaina, eraikigarritasuna, lerrokatzeak, posibleak diren 

altuera maximoak eta eremuak erregulatzen duten gainontzeko zehaztapenak Plan Berezi batean 

garatzen dira.  

Irizpideak, ondorioztatutako plangintzaren idazketarako: 

Kiroldegi honen hedapena garatzen duen Plan Bereziak ondorengo baldintzak bete behar ditu:  

− Eraikinen altuera maximoa gehienez beheko solairua gehi sestra gaineko altuera bat izan 

daiteke, paisaiarekiko inpaktuak saihesteko Zadorra ibaiaren ES2110010 gertutasunagatik.  

− Eremuaren azalera osoaren %20 behintzat iragazkorra izan behar da landaredi lurzoru 

naturalarekin.  

1.6.5.5. Artikulua.  SO Santa Katalinako Lorategi Botanikoa (G1) 

Izena: Santa Katalinako Lorategi Botanikoa 
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Zona: G1   Zonaldearen azalera: 38.284 m2 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: Antzinako Santa Katalina 

komentuaren hondakinak mantentzen dira, gaur egun Lorategi Botanikoa eta izen berdinarekin, 

jauregiaren hondamendiak aprobetxatuz, komentua eta eliza, eta antzinako terrazen hondakinak. 

Hondakinen azalera 1.804m2-koa da. Erakusketa aretoarentzat erabilera osagarriak duten eraikinak 

dauka, erakusketa aretoak, etb… 135m2-ko azalerarekin.  

Sistema Orokor honen berezko erabilera aisialdi-kulturalekoa da, 0,05 m2s/m2a sestra gaineko 

hirigintza eraikigarritasunarekin. 

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Santa Katalina komentuko aztarnak, Kultura Ondarearen Ondasunak deklaratzeko ondasun 

higiezinen barruan daude, hortaz, indarrean dagoen araudi sektoriala aplikagarria izango da. Eraikin 

osagarriak orokorrean sestra gaineko solairu bakarra daukate (beheko solairua gehi erdi-sotoa). 

Ekipamendu honen antolakuntza mantentzea planteatzen da, bere egungo egoera eta eraikitzeko 

ezaugarriak mantenduz. 

Komunitateko sistema orokor honen berezko erabilera aisialdi-kulturalekoa da. Baimendutako 

erabilerak kontsideratzen dira ondorengoak: erabilera kulturalak, azalpenezkoak, espazio libre eta 

gune berdeko erabilera propioak eta bestalde erabilera osagarriak: aldagelak, kafetegiak, denda 

txikiak, etb. 

Sestra gaineko 0,10 m2s/m2a hirigintza eraikigarritasunaren hazkundea egitea baimentzen da. 

Ekipamendua handitzekotan, erabilpenaren tamaina, eraikigarritasuna, lerrokatzeak, posibleak diren 

altuera maximoak eta eremuak erregulatzen duten gainontzeko zehaztapenak Plan Berezi batean 

garatzen dira.  

Irizpideak, ondorioztatutako plangintzaren idazketarako: 

Zentro honen hedapena garatuko duen Plan Berezia ondorengo baldintzak bete behar ditu: 

− Eraikuntza osagarrien altuera maximoa gehienez beheko solairua gehi sestra gaineko altuera 

bat da, paisaiaren integrazio bilatuz.  

− Higiezin arkitektonikoa Egiturazko babes mailarekin babesteko proposatua dagoenez, 

Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 317/2002 

Dekretuaren Xedapenak kontuan izango dira. 

1.6.5.6. Artikulua. SO Mandaitako Kanposantua (G1) 

Izena: Mandaitako Kanposantua 

Zona: G1   Zonaldearen azalera: 149 m2 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: Gaur egun kanposantu bat da, solairu 

bakarreko 14m2 azalerako kapera batekin.  

Sistema Orokor komunitarioaren berezko erabilera Zerbitzu Publikoak dira. 

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Ekipamendu honen antolakuntzaren mantentzea planteatzen da, egungo egoera finkatuz eta 

eraikuntza ezaugarriak mantenduz. Higiezin arkitektonikoa Egiturazko babes mailarekin babesteko 

proposatua dagoenez, Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 

317/2002 Dekretuaren Xedapenak kontuan izango dira.  
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Komunitateko Sistema Orokor honen berezko erabilera Zerbitzu Publikoak dira, hau da, kanposantua, 

eta erabilera erlijiosoak baimendutako erabilerak kontsideratzen dira. Hedapenak debekatuak 

daude.  

1.6.5.7. Artikulua. SO Olabarriko kanposantua (G1) 

Izena: Olabarriko kanposantua 

Zona: G1   Zonaldearen azalera: 571 m2 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: Gaur egun kanposantu bat da, solairu 

bakarreko 196m2 azalerako kapera batekin.  

Komunitateko Sistema Orokorren berezko erabilera Zerbitzu Publikoak dira.  

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Ekipamendu honen antolakuntzaren mantentzea planteatzen da, egungo egoera finkatuz eta 

eraikuntza ezaugarriak mantenduz. Higiezin arkitektonikoa Egiturazko babes mailarekin babesteko 

proposatua dagoenez, Ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 

317/2002 Dekretuaren Xedapenak kontuan izango dira.  

Komunitateko Sistema Orokor honen berezko erabilera Zerbitzu Publikoak dira, hau da, kanposantua, 

eta erabilera erlijiosoak baimendutako erabilerak kontsideratzen dira. Hedapenak debekatuak 

daude.  

1.6.5.8. Artikulua. SO Langraizko kanposantua (G1) 

Izena: Langraizko kanposantua 

Zona: G1   Zonaldearen azalera: 1.744 m2 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: Gaur egun kanposantua da, 1.131 m2-

ko azalerarekin. Sistema Orokorreko berezko erabilera Zerbitzu Publikoak dira. 

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Ekipamendu antolakuntzaren mantentzea planteatzen da, bere egungo egoera finkatuz eta existitzen 

diren ezaugarriak mantenduz. Planak kanposantuaren hedapenerako lurzoru erreserba aurreikusten 

duenez, egungo lursailari 613m2-ko  lursail bat atxikituz, sestra gaineko 0,10 m2c/m2s-ko hirigintza 

eraikigarritasuna baimentzen da. 

Ekipamendua handitzeko, erabileren tamaina, eraikigarritasuna, lerrokatzeak, posibleak diren 

altuerak eta eremua erregulatzen duen gainontzeko zehaztapenak Plan Bereziaren bidez garatzen 

dira. 

Komunitateko Sistema Orokor honen berezko erabilera Zerbitzu Publikoak dira, hau da, kanposantua, 

eta erabilera erlijiosoak baimendutako erabilerak kontsideratzen dira. 

1.6.5.9. Artikulua.  SO Trespondeko futbol zelaia (G1) 

Izena:Trespondeko Futbol zelaia 

Zona: G2  Zonaldearen azalera: 6.062 m2 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: Estali gabeko kanpo zelai baten 

instalazioak dira, osagarriko erabilerentzako altuera bakarreko eraikina dauka, bereziki jantzientzako 



 

III LIBURUKIA HIRIGINTZA ARAUAK 151 

erabilia, eraikitako 154m2-ko azalerarekin. 

Komunitateko Sistema Orokorraren berezko erabilera Kirolekoa da, 0,025 m2s/m2a sestra gaineko 

hirigintza eraikigarritasunaren.  

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Sestra gaineko altuera bakarreko eraikina da. Ekipamenduaren antolakuntza mantentzea planteatzen 

da, bere gaur egungo egoera finkatuz eta existitzen diren eraikuntza ezaugarriak mantenduz.  

Kirolen komunitateko sistema orokor honen berezko erabilera, baimendutako erabilerak aire 

zabaleko kirol erabilera bezala aintzat hartzen dira, espazio libre eta gune berdeen erabilera propioak 

eta erabilera osagarriak eta kirolarentzat osagarriak direnak, aldagelak adibidez. Hedapenak 

debekatuak daude, Zadorra ibaiari ES2110010 dagoen gertutasunagatik eta uholdegarria den zonalde 

batean egoteagatik. 

1.6.5.10. Artikulua. SO  Trespondeko Iruña-Veleiako Aztarnategi arkeologikoa (G1) 

Izena: Trespondeko Iruña-Veleiaren arkeologia aztarnategia 

Zona: G1  Zonaldearen azalera: 119ha 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: 

Iruña-Veleiako eremu arkeologiko gisa hartzen den hedadura Zadorra ibaiak iparralde, hegoalde eta 

mendebalderantz deskribatzen duen meandroak inguratzen dituen lurrei dagokie, eta ekialdean A-

3302 errepideak markatzen duen diagonal batek ixten ditu. 

Aztarnategia zonalde ezberdinak aurkezten ditu: Oppidum-a, Veleiako hesiez inguruatua, 1.200 

metrotako perimetroa dauka eta barruan gutxi gorabehera 11ha-ko azalera dauka. Esparrua bi ate 

dauzka; hegoaldean monumentuzko bat. Barruan kontserbatzen diren hondakinak puntu batzuetan 9 

metrotako altuera daukate. Azpimarragarriak dira: etxeko egiturak, elizpeak, haietariko kasu batean 

perostilo batean, eta lurrazpiko uharkak. Hesiaren alboan eraikin publiko handi baten ondarrak 

daude eta barrakoi militar posibleen egiturak.  

Gainontzeko zonaldeak kanpoko hesien eta Arkizen inguruan daude, mendebaldean kokatuta dagoen 

ezponda harritsuan, eta bertan terrazamendu artifizialak ikus daitezke, baita harkaitzean 

induskatutako erdi-lehorreko etxebizitzak ere. 

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Espazioa bera babesteko eraikuntza-erabilerak eta -jarduerak baimentzen dira, bai eta ikerketarako, 

hezkuntzarako eta kultura arkeologikoaren dibulgaziorako eraikinak eta instalazioak ere. 

Erkidegoko Sistema Orokor honen erabilera bereizgarria kulturala da, eta jarduera horien gauzatzea, 

erabileraren dimentsioak, eraikigarritasuna, lerrokadurak, baimendutako gehieneko altuerak eta 

eremu hori arautzen duten gainerako zehaztapenak baliabide arkeologikoak antolatzeko Plan Berezi 

baten bidez garatuko dira. 

1.6.5.11. Artikulua. SO San Pelaio baselizaren ingurua  (F1) 

Izena: San Pelaio Baseliza inguruko aisialdi espazioa 

Zona:F1   Zonaldearen azalera: 5.020 m2 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: San Pelaio baselizaren inguruko 
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azalera 5.020m2-koa da eta aisialdirako sakabanatze zona bezala erabiltzen da.  

Sistema Orokorreko berezko erabilera Gune Librea da, hau da, hiri kanpoko izaera duen aisialdirako 

espazioa.  

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Ekipamendu honen antolakuntzaren mantentzea planteatzen da, egungo egoera finkatuz eta 

eraikuntza ezaugarriak mantenduz.  

San Pelaioko baselizaz aparte, jadanik LUE bezala banakako erregulazioa duena, dokumentu honetan 

jasotako zehaztapenetan oinarrituta parkea erregulatzen da, naturaz kanpoko naturako jolas-

aisialdirako erabiltzeko, modu honetan, inguru honetako urbanizazioa txikitzen da eta zerbitzu 

osagarrietarako eta biltegiratzeko eraikinak eraikitzeko aukera dago. Eraikinen azalera gehiena 50m2-

tara solairu batera mugatuz.  

1.6.5.12. Artikulua.  “La Torca” errekako ur parkearen SO (F1) 

Izena: “La Torca” errekako ur parkea 

Zona: F1  Zonaldearen azalera: 247,5 metroko errekan zehar 554 m2. (C≤ 1Km2). 

Gaur egungo era, erabilerak eta existitzen diren eraikuntzak: Lurzoru Urbanizaezinaren tarte txiki 

bat sartuko da, hiri lurzoruan dagoen ur parkeari jarraitasuna emateko, Langraiz etorbidean 

errekaraino lotutako espazio libreak lotzen, AOP-N6 eremuan dauden sistema orokorren espazio 

libreen lagapenekin eta ur parkean errekaren alboan daudenak. 

AOP-N6 eremuan errekaren ertza edo inguruko tartea sartzen da, ur parkeari jarraitasuna emateko. 

Gaur egun bere egoera naturala da, inolako eraikuntzarekin eta plangintza arautzen duen irudirik 

gabe. 

Komunitateko Sistema Orokor honen berezko erabilera gune libreak eta gune berdeak dira.  

Eraikinaren eta bere hedapenaren araudi sistema: 

Edozein jarduketa eman aurretik, Ur parke multzoaren Plan Berezi bat idaztea nahitaezkoa izango da, 

hiri lurzoruaren barnean dauden lurzoru urbanizaezineko eremua bezala. Jabari hidrauliko 

publikoaren ondoan dagoen espazioa denez, eta ur sortasun eremuaren barruan (5 metro) eta 

Poliziako eremua Ur agentziaren (URA) baimena tramitatu beharko du. Erabilerak gune berdeetan 

daudenak izango dira. 
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XEDAPEN IRAGANKORRAK 

1. Plan orokor honetako 1.4.3.5 artikuluan adierazitako eraikuntzari buruzko "Hirigintza 

antolamenduaren udal ordenantza osagarriak" behin betiko zehaztu eta onartu bitartean, 

ordenantza horiek arautu beharreko gai guztien zuzenbide eta hirigintza erregimena iraunaldian 

dauden xedapenetan ezarriko da Plan hau indarrean sartu aurreko tartean, bere tartea eta araudi 

izaera edozein izanda. 

Hurrengo atalean azpimarratutako baldintzak iraunaldian daudela ulertuko da, ondoren aipatzen 

diren zehaztapenak zehatz mehatz: 

a) III Titulua. Iruña Okako Arau Subsidiarioen “Lurzoruaren erabilerara parte-hartzea eta diziplina”, 

behin betiko onartuak Arabako Foru Aldundiko Diputatuen kontseiluan, 839.Foru Arauan, 

1998.urteko azaroaren 18an, ALHAO 46.zk, 1999.urteko apirilak 26an Arau Subsidiarioko Testu 

Bateginan kaleratu zen, bere aldaketak behin betiko tramitatu eta onartu ziren eta Iruña Okan 

aplikatu ziren hirigintza orokorraren araudia definitzen dituzten agiriak.  

b) Hirigintza lursailen eta proiektu, urbanizazio lanen eta eraikuntzen oinarrizko baldintzak eta 

edukia. II.liburukiaren 3 eta 4. Kapituluan erregulatuak dauden hirigintza jarduketak eta jarduera 

eta instalazioak, aipatutako Arau Subsidiarioak aplikagarriak bihur dadin. 

2.   Aurreko atalean aipatutako xedapenen iraunaldia zentzu honetan baldintzatuak ulertuko dira: 

a) Orokorrean, aipatutako xedapenetan iraunaldian daudela ulertuko da, egungo Planean 

espresuki ezartzen diren aurreikuspenak osatzen dutenak barne. 

 Baina, Planean erregulatutako gaiak edo edukien gainean aplikatutakoak eragina izatekotan, eta 

kontraezaneanezarritako ustezkoen kontra direnean, azken honetan agertutakoa lehentasuna 

izango du.  

b) “Hirigintza antolamenduaren ordenantza bateragarrien” behin betiko onarpenak indargabetzea 

suposatuko du, ezartzen diren baldintzetan eta xedapen guztietan eta xedapen iragankorrean. 

 

 


