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1.- ORDENAMENDUAREN ESPARRUAK 

Jarraian agertzen diren puntuetan, Aramaio udalerriko herriguneetako hiri lurretako 

Aurrerapen honen hirigintzako aurrearaudia ageri da zehaztuta, erabilera bereziaren arabera 

multzotan sartutako ordenamenduko esparru ugarien arabera. Horri kalifikazio orokorraren 

eta xehakatuaren arabera egin da, Arabako Hirigintzako Planeamenduaren 

normalizaziorako sistema erabiliz. 

AZALERAK: 

HERRIGUNEAK 
BIZITEGITARAKO LURZORU URBANIZAGARRIA 444.033,18 m² 

BIZITEGITARAKO GAINERAKO LURZORU URBANIZAGARRIA 40.152,97 m² 
BIZITEGITARAKO LANDATAR GUNEKO (J3) LURZORU URBANIZAEZINA 362.515,73 m² 

LANDATAR GUNEKO (J3) GAINERAKO LURZORU URBANIZAEZINA 9.871,69 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 84.750,64 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 178.527,96 m² 

HERRIGUNEAK, GUZTIRA 1.119.852,18 m² 
LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA 

E.1.1 ERREPIDEAK 217.933,25 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 
OROKORRA E.2 BURDINBIDEAK 683.663,30 m² 

J.1.1 BALIO NATURALEKOAK 10.143.769,18 m² 
J.1.3 A INGURUMEN HOBEKUNTZA 43.225,27 m² 
J.1.4 BASOGINTZAKO BALIOA 10.779.277,99 m² 

J.1.5 NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO 
INTERESA 2.083.479,10 m² 

BABES BEREZIKO LANDATAR 
EREMUAK 

J.1.7 GAINAZALEKO URAK 4.662.381,59 m² 
J.2.1 INTERES NATURALA 8.222.172,85 m² 
J.2.3 BASOGINTZAKO INTERESA DELA ETA 32.644.946,93 m² 

J.2.4 NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO 
INTERESA 7.837.103,28 m² 

ZAINDUTAKO LANDATAR EREMUAK 

J.2.5 B INGURUMEN HOBEKUNTZAKOA 389.176,47 m² 
LURZORU URBANIZAEZINA, GUZTIRA 77.707.129,21 m² 

UDAL LURRALDEA, GUZTIRA 78.826.981,39 m² 
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2.- HIRIGINTZAKO LANAK, KALIFIKAZIO OROKORRA ETA XEHAKATUA 

AREXOLA 
HIRIGINTZAKO LANAK 

AR.01 Antzinako landatar ezarpena. 

KALIFIKAZIO OROKORRA 

Eremu pribatuak: 

A. Bizitegi zona. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

A.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

D. Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatua.  

D.8 Erlijiosoa.  

Zona publikoak: 

H. Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra. 

H.1 Ur hornikuntzarena.  

H.2 Ur saneamenduarena. 

H.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 

 
AREXOLA 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 24.103,51 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 16.452,73 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 7.650,78 m² 

EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

D.8 ERLIJIOSOA 1.528,66 m² 
KOMUNITATEKO 

EKIPAMENDUAREN EREMUA 
PRIBATUA  

E.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
E.1.2 KALEA 0,00 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
 

F.1 PARKE HIRITARRA 0,00 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA  

G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 
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KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

Azpieremu pribatuak: 

a) Bizitegi azpieremua.  

a.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

a.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

d) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu pribatua.  

d.8 Erlijiosoa.  

Azpieremu publikoak: 

e) Komunikazioen azpieremu publikoa. 

e.1 Bideetakoa. 

e.1.2 Kaleak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoa. 

f.1 Hiritarra. 

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

f.1.3 Plazak eta oinezkoentzako eremuak. 

g) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu publikoak. 

g.7 Zerbitzu publikoak. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoa. 

h.1 Ur hornikuntzarena.  

h.2 Ur saneamenduarena. 

h.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 

h.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 

h.6 Telekomunikazioen azpiegiturena. 
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AREXOLA 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 21.210,53 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
a.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 13.998,61 m² 
a.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI AZPIEREMUA 
a.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 7.211,92 m² 

AZPIEREMU INDUSTRIALA b.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA c.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

d.8 ERLIJIOSOA 423,97 m² KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN 
AZPIEREMU PRIBATUA     

e.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
e.1.2 KALEA 2.889,08 m² KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
 

f.1.1 PARKE HIRITARRA 858,61 m² ESPARRU LIBREEN AZPIEREMU 
PUBLIKOA f.1.3 PLAZAK ETA OINEZKOENTZAKO EREMUAK 107,69 m² 

g.0 GENERIKOA 0,00 m² 
g.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
g.2 KULTURA 0,00 m² 
g.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
g.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
g.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
g.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 84,64 m² 

KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN 
AZPIEREMU PUBLIKOA 

g.9 ERAKUNDE MAILAKOA  m² 
h.1 UR HORNIKUNTZA 4,09 m² 
h.5 GAS ETA PETROLIO PRODUKTUAK 49,65 m² AZPIEGITUREN ETA ZERBITZUEN 

AZPIEREMU PUBLIKOA 
h.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 3,90 m² 
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AZKOAGA 
HIRIGINTZAKO LANAK 

AZ.01 Antzinako landatar ezarpena. 

KALIFIKAZIO OROKORRA 

Eremu pribatuak: 

A. Bizitegi zona. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

A.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

D. Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatua.  

D.8 Erlijiosoa.  

Zona publikoak: 

H. Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra. 

H.2 Ur saneamenduarena. 

 
AZKOAGA 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 41.927,71 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 18.082,19 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 23.845,52 m² 

EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

D.8 ERLIJIOSOA 1.690,47 m² KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN EREMUA 

PRIBATUA     

E.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
E.1.2 KALEA 0,00 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
    

F.1 PARKE HIRITARRA 0,00 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA     

G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 
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KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

Azpieremu pribatuak: 

a) Bizitegi azpieremua.  

a.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

a.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

d) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu pribatua  

d.8 Erlijiosoa.  

Azpieremu publikoak: 

e) Komunikazioen azpieremu publikoa. 

e.1 Bideetakoa. 

e.1.2 Kaleak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoa. 

f.1 Hiritarra.  

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

f.1.3 Plazak eta oinezkoentzako eremuak. 

g) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu publikoak. 

g.7 Zerbitzu publikoak. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoa. 

h.2 Ur saneamenduarena. 

h.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 

 
AZKOAGA 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 39.129,85 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
a.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 16.529,48 m² 
a.4 ERAIKUNTZA IREKIA 0,00 m² 
a.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² 

BIZITEGI AZPIEREMUA 

a.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 22.600,37 m² 
b.1.1 INDUSTRIA INTENTSIBOA 0,00 m² 

AZPIEREMU INDUSTRIALA 
b.1.2 INDUSTRIA ISOLATUA 0,00 m² 

HIRUGARREN SEKTOREKOA c.2 OSTALARITZA 0,00 m² 
d.8 ERLIJIOSOA 458,55 m² KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN 

AZPIEREMU PRIBATUA     
e.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
e.1.2 KALEA 2.772,92 m² 

e.1.2.3 APARKALEKU GEHIGARRIAK 0,00 m² 
KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
e.3.3 BIZIKLETAK 0,00 m² 
f.1.1 PARKE HIRITARRA 746,18 m² 
f.1.2 HAURRENTZAKO JOLAS ETA OLGETAKO EREMUAK 0,00 m² ESPARRU LIBREEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
f.1.3 PLAZAK ETA OINEZKOENTZAKO EREMUAK 255,88 m² 

 KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN 
AZPIEREMU PUBLIKOA g.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 229,63 m² 

h.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
h.5 GAS ETA PETROLIO PRODUKTUAK 24,82 m² AZPIEGITUREN ETA ZERBITZUEN 

AZPIEREMU PUBLIKOA 
h.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 
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BARAJUEN 
HIRIGINTZAKO LANAK 

BA.01 Antzinako landatar ezarpena. 

KALIFIKAZIO OROKORRA 

Eremu pribatuak: 

A. Bizitegi zona. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

A.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

D. Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatua.  

D.8 Erlijiosoa.  

Zona publikoak: 

H. Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra. 

H.1 Ur hornikuntzarena.  

H.2 Ur saneamenduarena. 

 
BARAJUEN 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 88.558,94 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA  m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA  m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 19.041,06 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 69.517,89 m² 

EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

D.8 ERLIJIOSOA 1.803,60 m² KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN EREMUA 

PRIBATUA     

E.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
E.1.2 KALEA 0,00 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
    

F.1 PARKE HIRITARRA 0,00 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA     

G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 
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KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

Azpieremu pribatuak: 

a) Bizitegi azpieremua.  

a.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

a.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

d) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu pribatua.  

d.8 Erlijiosoa.  

Azpieremu publikoak: 

e) Komunikazioen azpieremu publikoa. 

e.1 Bideetakoa. 

e.1.2 Kaleak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoa. 

f.1 Hiritarra. 

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

f.1.3 Plazak eta oinezkoentzako eremuak. 

g) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu publikoak. 

g.7 Zerbitzu publikoak. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoa. 

h.1 Ur hornikuntzarena.  

h.2 Ur saneamenduarena. 

 
BARAJUEN 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 82.318,06 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
a.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 16.649,38 m² 
a.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI AZPIEREMUA 
a.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 65.668,68 m² 

AZPIEREMU INDUSTRIALA b.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA c.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

d.8 ERLIJIOSOA 423,82 m² KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN 
AZPIEREMU PRIBATUA     

e.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
e.1.2 KALEA 6.617,66 m² KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
e.1.2.3 APARKALEKU GEHIGARRIAK 0,00 m² 

f.1.1 PARKE HIRITARRA 689,69 m² ESPARRU LIBREEN AZPIEREMU 
PUBLIKOA f.1.3 PLAZAK ETA OINEZKOENTZAKO EREMUAK 127,45 m² 

g.0 GENERIKOA 0,00 m² 
g.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
g.2 KULTURA 0,00 m² 
g.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
g.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
g.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
g.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 186,14 m² 

KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN 
AZPIEREMU PUBLIKOA 

g.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
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ETXAGEN 

HIRIGINTZAKO LANAK 

ET.01 Antzinako landatar ezarpena. 

KALIFIKAZIO OROKORRA 

Eremu pribatuak: 

A. Bizitegi zona. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

A.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

D. Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatua.  

D.8 Erlijiosoa.  

Zona publikoak: 

H. Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra. 

H.2 Ur saneamenduarena. 

 
ETXAGEN 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 30.589,23 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 25.996,95 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 4.592,28 m² 

EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

D.8 ERLIJIOSOA 559,37 m² KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN EREMUA 

PRIBATUA     

E.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
E.1.2 KALEA 0,00 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
    

F.1 PARKE HIRITARRA 0,00 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA     

G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          18
  

KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

Azpieremu pribatuak: 

a) Bizitegi azpieremua.  

a.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

a.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

d) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu pribatua.  

d.8 Erlijiosoa.  

Azpieremu publikoak: 

e) Komunikazioen azpieremu publikoa. 

e.1 Bideetakoa. 

e.1.2 Kaleak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoa. 

f.1 Hiritarra. 

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

g) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu publikoak. 

g.4 Kiroletakoa. 

g.7 Zerbitzu publikoak. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoa. 

h.1 Ur hornikuntzarena.  

h.2 Ur saneamenduarena. 

h.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 

 
ETXAGEN 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 27.457,82 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
a.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 23.065,24 m² 
a.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI AZPIEREMUA 
a.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 4.392,58 m² 

AZPIEREMU INDUSTRIALA b.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA c.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

d.8 ERLIJIOSOA 338,55 m² KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUEN AZPIEREMU     

e.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
e.1.2 KALEA 2.967,79 m² KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
    

f.1.1 PARKE HIRITARRA 194,21 m² ESPARRU LIBREEN AZPIEREMU 
PUBLIKOA     

g.0 GENERIKOA 0,00 m² 
g.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
g.2 KULTURA 0,00 m² 
g.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
g.4 KIROLETAKOA 77,59 m² 
g.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
g.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 106,47 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 

g.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
h.1 UR HORNIKUNTZA 5,14 m² 
h.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 1,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA h.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 
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GANTZAGA 
HIRIGINTZAKO LANAK 

GA.01 Antzinako landatar ezarpena. 

KALIFIKAZIO OROKORRA 

Eremu pribatuak: 

A. Bizitegi zona. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

A.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

D. Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatua.  

D.8 Erlijiosoa.  

Zona publikoak: 

H. Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra. 

H.1 Ur hornikuntzarena.  

H.2 Ur saneamenduarena. 

H.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 
 

GANTZAGA 
LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 24.666,31 m² 

LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 17.940,64 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 6.725,67 m² 

EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

D.8 ERLIJIOSOA 592,80 m² KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN EREMUA 

PRIBATUA     

E.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
E.1.2 KALEA 0,00 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
    

F.1 PARKE HIRITARRA 0,00 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA     

G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 6,71 m² 
H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 
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KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

Azpieremu pribatuak: 

a) Bizitegi azpieremua.  

a.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

a.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

d) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu pribatua.  

d.8 Erlijiosoa.  

Azpieremu publikoak: 

e) Komunikazioen azpieremu publikoa. 

e.1 Bideetakoa. 

e.1.2 Kaleak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoa. 

f.1 Hiritarra. 

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

g) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu publikoak. 

g.7 Zerbitzu publikoak. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoa. 

h.1 Ur hornikuntzarena.  

h.2 Ur saneamenduarena. 

h.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 
GANTZAGA 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 22.981,22 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
a.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 16.404,53 m² 
a.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² 
a.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 6.576,69 m² 

a.6.1 ERAIKIN FAMILIABAKAR ISOLATUA 0,00 m² 
BIZITEGI AZPIEREMUA 

a.6.2 BI BIZITZAKO ERAIKINA 0,00 m² 
AZPIEREMU INDUSTRIALA b.1 KOMUNA 0,00 m² 

HIRUGARREN SEKTOREKOA c.2 OSTALARITZA 0,00 m² 
d.8 ERLIJIOSOA 379,27 m² KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN 

AZPIEREMU PRIBATUA     
e.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
e.1.2 KALEA 1.658,13 m² KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
    

f.1.1 PARKE HIRITARRA 120,56 m² ESPARRU LIBREEN AZPIEREMU 
PUBLIKOA     

g.0 GENERIKOA 0,00 m² 
g.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
g.2 KULTURA 0,00 m² 
g.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
g.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
g.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
g.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 119,88 m² 

KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN 
AZPIEREMU PUBLIKOA 

g.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
h.1 UR HORNIKUNTZA 6,71 m² 
h.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² AZPIEGITUREN ETA ZERBITZUEN 

AZPIEREMU PUBLIKOA 
h.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 
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GUREIA 
HIRIGINTZAKO LANAK 

GU.01 Antzinako landatar ezarpena. 

KALIFIKAZIO OROKORRA 

Eremu pribatuak: 

A. Bizitegi zona. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

A.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

D. Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatua.  

D.8 Erlijiosoa.  

Zona publikoak: 

H. Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra. 

H.2 Ur saneamenduarena. 

H.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 

 
GUREIA 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 42.680,87 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 14.096,47 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 28.584,40 m² 

EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

D.8 ERLIJIOSOA 245,93 m² KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN EREMUA 

PRIBATUA     

E.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
E.1.2 KALEA 0,00 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
    

F.1 PARKE HIRITARRA 0,00 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA     

G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.5 GAS ETA PETROLIO PRODUKTUAK 686,77 m² 
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KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

Azpieremu pribatuak: 

a) Bizitegi azpieremua.  

a.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

a.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

d) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu pribatua.  

d.4 Kiroletakoa. 

d.8 Erlijiosoa.  

Azpieremu publikoak: 

e) Komunikazioen azpieremu publikoa. 

e.1 Bideetakoa. 

e.1.2 Kaleak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoa. 

f.1 Hiritarra. 

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoa. 

h.2 Ur saneamenduarena. 

h.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 

 
GUREIA 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 40.392,08 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
a.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 13.194,68 m² 
a.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI AZPIEREMUA 
a.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 27.197,40 m² 

AZPIEREMU INDUSTRIALA b.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA c.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

d.4 ERLIJIOSOA 200,01 m² 
d.8 KIROLETAKOA 16,63 m² KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN 

AZPIEREMU PRIBATUA 
    

e.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
e.1.2 KALEA 2.088,65 m² KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
    

f.1.1 PARKE HIRITARRA 881,86 m² ESPARRU LIBREEN AZPIEREMU 
PUBLIKOA     

g.0 GENERIKOA 0,00 m² 
g.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
g.2 KULTURA 0,00 m² 
g.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
g.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
g.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
g.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN 
AZPIEREMU PUBLIKOA 

g.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
h.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
h.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² AZPIEGITUREN ETA ZERBITZUEN 

AZPIEREMU PUBLIKOA 
h.5 GAS ETA PETROLIO PRODUKTUAK 34,20 m² 
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IBARRA 
HIRIGINTZAKO LANAK 

IB.01 Antzinako ezarpen hiritarra. 

IB.02 Garapen baxuko bizitegi zona. Ekialdea - Ipar-ekialdea. 

IB.03 Komunikazioen sistema orokorra. 

IB.04 Eraikuntza irekiko bizitegi zona. Mendebaldea. 

IB.05 Antzinako landatar ezarpena. 

IB.06 Irakaskuntzako komunitateko ekipamenduen sistema orokorra. 

IB.07 Kiroletako komunitateko ekipamenduen sistema orokorra. 

IB.08 Dentsitate ertaineko bizitegi zona. Ipar-mendebaldea (SAU-1). 

IB.09 Dentsitate ertaineko bizitegi zona. Mendebaldea (SAU-2). 

IB.10 Eremu industriala (SAUI-1). 

IB.11 Sistema orokorren sareen hornikuntza publikoak. 

KALIFIKAZIO OROKORRA 

Eremu pribatuak: 

A. Bizitegi zona. 

A.1 Antzinako ezarpen hiritarra. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

A.4 Eraikuntza irekikoa. 

A.5 Dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

B. Eremu industriala. 

B.1 Komunak. 

Zona publikoak: 

E. Komunikazioen sistema orokorra. 

E.1 Bideetakoak. 

E.1.2 Kalea. 

F. Esparru libreen sistema orokorra. 

F.1 Parke hiritarra. 

G. Komunitateko ekipamenduen sistema orokorra. 

G.0 Orokorra. 

G.1 Irakaskuntzakoa. 

G.3 Aisialdikoa. 

G.4 Kiroletakoa. 

G.8 Erlijiosoa. 

G.9 Erakunde mailakoa. 

 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          24
  

H. Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra. 

H.1 Ur hornikuntzarena.  

H.2 Ur saneamenduarena. 

H.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 

H.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 

I. Jabari publiko hidraulikoaren sistema orokorra. 

 
IBARRA 

BIZITEGITARAKO LURZORU URBANIZAGARRIA 74.676,92 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORU INDUSTRIALA 84.750,64 m² 

URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 31.020,83 m² 
HIRI LURRAREN ZONIFIKAZIOA 

A.1 ANTZINAKO EZARPEN HIRITARRA 30.700,98 m² 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 10.408,27 m² 
A.4 ERAIKUNTZA IREKIA 19.367,07 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 12.868,82 m² 

BIZITEGI ZONA 

A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 1.331,79 m² 
EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNA 0,00 m² 

HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 
D.8 ERLIJIOSOA 0,00 m² KOMUNITATEKO 

EKIPAMENDUAREN EREMUA 
PRIBATUA     

E.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
E.1.2 KALEA 11.907,86 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
    

F.1 PARKE HIRITARRA 7.733,34 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA     

G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 2.028,66 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 4.806,27 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 
G.8 ERLIJIOSOA 2.234,31 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 281,30 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.5 GAS ETA PETROLIO PRODUKTUAK 15,88 m² 
SISTEMA OROKOR 

HIDRAULIKOA I HIDRAULIKOA 6.055,35 m² 

LURZORU URBANIZAGARRIAREN ZONIFIKAZIOA (SAUI-1) 
EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNAK 84.750,64 m² 

LURZORU URBANIZAGARRIAREN ZONIFIKAZIOA (SAU-1) 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 0,00 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 12.727,91 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² 

HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 
D.8 ERLIJIOSOA 0,00 m² KOMUNITATEKO 

EKIPAMENDUAREN EREMUA 
PRIBATUA     

E.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
E.1.2 KALEA 5.512,08 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
    

F.1 PARKE HIRITARRA 10.484,65 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA     
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G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 2,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 
SISTEMA OROKOR 

HIDRAULIKOA I HIDRAULIKOA 2.294,19 m² 

LURZORU URBANIZAGARRIAREN ZONIFIKAZIOA (SAU-2) 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 0,00 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 21.089,13 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² 

     
HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

D.8 ERLIJIOSOA 0,00 m² KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN EREMUA 

PRIBATUA     

E.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
E.1.2 KALEA 29.696,88 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
    

F.1 PARKE HIRITARRA 54.410,36 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA     

G.0 GENERIKOA 42.310,77 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 
SISTEMA OROKOR 

HIDRAULIKOA I HIDRAULIKOA 0,00 m² 
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KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

Azpieremu pribatuak: 

a) Bizitegi azpieremua.  

a.1 Antzinako ezarpen hiritarra. 

a.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

a.4 Eraikuntza irekikoa. 

a.5 Dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

a.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

Azpieremu publikoak: 

e) Komunikazioen azpieremu publikoa. 

e.1 Bideetakoa. 

e.1.2 Kaleak. 

e.1.2.2. Espaloiak. 

e.1.2.3 Aparkaleku gehigarriak. 

e.3 Oinezkoentzakoak edota bizikletenak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoa. 

f.1 Hiritarra. 

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

g) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu publikoak. 

g.1 Irakaskuntzakoa.  

g.4 Kiroletakoa. 

g.8 Erlijiosoa. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoa. 

h.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 

h.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 

i) Jabari publiko hidraulikoko azpieremua. 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          27
  

 
IBARRA 

BIZITEGITARAKO LURZORU URBANIZAGARRIA 53.614,37 m²
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORU INDUSTRIALA 0,00 m²

URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 178.528,22 m²
HIRI LURRAREN ZONIFIKAZIOA 
a.1 ANTZINAKO EZARPEN HIRITARRA 25.136,39 m²
a.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 9.330,44 m²
a.4 ERAIKUNTZA IREKIA 10.868,06 m²
a.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 6.947,69 m²

BIZITEGI AZPIEREMUA 

a.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 1.331,79 m²
HIRUGARREN SEKTOREKOA c.2 OSTALARITZA 0,00 m²

KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN 
AZPIEREMU PRIBATUA d.8 ERLIJIOSOA 0,00 m²

e.1.1 ERREPIDEA 0,00 m²
e.1.2 KALEA 28.687,13 m²

e.1.2.2 ESPALOIAK 1.655,78 m²
e.1.2.3 APARKALEKU GEHIGARRIAK 1.599,15 m²

KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU 
PUBLIKOA 

e.3 OINEZKOENTZAKOAK EDO BIZIKLETENAK 1.554,76 m²
f.1.1 PARKE HIRITARRA 12.402,14 m²ESPARRU LIBREEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA f.1.2 HAURRENTZAKO JOLAS ETA OLGETAKO EREMUAK 0,00 m²
g.0 GENERIKOA 0,00 m²
g.1 IRAKASKUNTZAKOA 776,67 m²
g.2 KULTURA 0,00 m²
g.3 AISIALDIKOA 0,00 m²
g.4 KIROLETAKOA 1.989,35 m²
g.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m²
g.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m²

KOMUNITATEKO EKIPAMENDUEN AZPIEREMU 
PUBLIKOA 

g.8 ERLIJIOSOA 1.465,62 m²
h.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m²
h.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m²AZPIEGITUREN ETA ZERBITZUEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
h.5 GAS ETA PETROLIO PRODUKTUAK 15,88 m²

AZPIEREMU PUBLIKO HIDRAULIKOA i PUBLIKO HIDRAULIKOAK 5.978,91 m²
LURZORU URBANIZAGARRIAREN ZONIFIKAZIOA (SAUI-1) 

AZPIEREMU INDUSTRIALA 80.676,82 m²
LURZORU URBANIZAGARRIAREN ZONIFIKAZIOA (SAU-1) 

BIZITEGI AZPIEREMUA 23.212,82 m²

JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA 2.294,19 m²

KOMUNIKAZIOEN SISTEMA OROKORRA 5.512,08 m²

ESPARRU LIBREEN SISTEMA OROKORRA 0,00 m²

AZPIEGITUREN ETA ZERBITZUEN AZPIEREMU PUBLIKOA 2,00 m²

EKIPAMENDU OROKORREKO SISTEMA OROKORRA 0,00 m²

LURZORU URBANIZAGARRIAREN ZONIFIKAZIOA (SAU-2) 

BIZITEGI AZPIEREMUA 21.089,13 m²

JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA 0,00 m²

KOMUNIKAZIOEN SISTEMA OROKORRA 29.696,88 m²

ESPARRU LIBREEN SISTEMA OROKORRA 54.410,36 m²

AZPIEGITUREN ETA ZERBITZUEN AZPIEREMU PUBLIKOA 0,00 m²

EKIPAMENDU OROKORREKO SISTEMA OROKORRA 42.310,77 m²
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OLETA 
HIRIGINTZAKO LANAK 

OL.01 Antzinako landatar ezarpena. 

OL.02 Komunikazioen sistema orokorra (A-3941). 

KALIFIKAZIO OROKORRA 

Eremu pribatuak: 

A. Bizitegi zona. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

D. Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatua.  

D.8 Erlijiosoa.  

Zona publikoak: 

E. Bizitegi zona. 

E.1 Bideetakoak. 

E.1.2 Kaleak. 

H. Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra. 

H.1 Ur hornikuntzarena.  

H.2 Ur saneamenduarena. 

H.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 

 
OLETA 

BIZITEGITARAKO LURZORU URBANIZAGARRIA 271.700,20 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

HIRI LURRAREN ZONIFIKAZIOA 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 271.700,20 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² 

EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

D.8 ERLIJIOSOA 899,67 m² KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN EREMUA 

PRIBATUA     

E.1.1 ERREPIDEA 4.121,20 m² 
E.1.2 KALEA 0,00 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
    

F.1 PARKE HIRITARRA 0,00 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA     

G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 27,63 m² 
H.2 UR SANEAMENDUA 40,50 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 1,00 m² 
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KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

Azpieremu pribatuak: 

a) Bizitegi azpieremua.  

a.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

d) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu pribatua.  

d.8 Erlijiosoa.  

Azpieremu publikoak: 

e) Komunikazioen azpieremu publikoa. 

e.1 Bideetakoa. 

e.1.1 Errepideak. 

e.1.2 Kaleak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoa. 

f.1 Hiritarra. 

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

f.1.3 Plazak eta oinezkoentzako eremuak. 

g) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu publikoak. 

g.7 Zerbitzu publikoak. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoa. 

h.1 Ur hornikuntzarena.  

h.2 Ur saneamenduarena. 

h.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 
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OLETA 

BIZITEGITARAKO LURZORU URBANIZAGARRIA 260.832,77 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

HIRI LURRAREN ZONIFIKAZIOA 
a.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 260.832,77 m² 
a.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² 
a.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² 

a.6.1 ERAIKIN FAMILIABAKAR ISOLATUA 0,00 m² 
BIZITEGI AZPIEREMUA 

a.6.2 BI BIZITZAKO ERAIKINA 0,00 m² 
AZPIEREMU INDUSTRIALA b.1 KOMUNA 0,00 m² 

HIRUGARREN SEKTOREKOA c.2 OSTALARITZA 0,00 m² 
d.8 ERLIJIOSOA 435,05 m² KOMUNITATEKO 

EKIPAMENDUEN AZPIEREMU 
PRIBATUA     

e.1.1 ERREPIDEA 4.121,20 m² 
e.1.2 KALEA 10.543,28 m² KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
e.3.1 OINEZKOENTZAKO KALEAK ETA PASEALEKUAK 0,00 m² 
f.1.1 PARKE HIRITARRA 247,73 m² 
f.1.2 HAURRENTZAKO JOLAS ETA OLGETAKO EREMUAK 0,00 m² ESPARRU LIBREEN 

AZPIEREMU PUBLIKOA 
f.1.3 PLAZAK ETA OINEZKOENTZAKO EREMUAK 323,94 m² 
g.0 GENERIKOA 0,00 m² 
g.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
g.2 KULTURA 0,00 m² 
g.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
g.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
g.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
g.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 216,89 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 

g.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
h.1 UR HORNIKUNTZA 27,63 m² 
h.2 UR SANEAMENDUA 40,50 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA h.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 1,00 m² 
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SUÑA 
HIRIGINTZAKO LANAK 

SU.01 Antzinako landatar ezarpena. 

KALIFIKAZIO OROKORRA 

Eremu pribatuak: 

A. Bizitegi zona. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

A.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

D. Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatua.  

D.8 Erlijiosoa.  

Zona publikoak: 

H. Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra. 

H.1 Ur hornikuntzarena.  

H.2 Ur saneamenduarena. 

H.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 

 
SUÑA 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 27.960,41 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 9.273,47 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 18.686,94 m² 

EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

D.8 ERLIJIOSOA 1.104,48 m² KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN EREMUA 

PRIBATUA     

E.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
E.1.2 KALEA 0,00 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
    

F.1 PARKE HIRITARRA 0,00 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA     

G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 379,01 m² 
H.2 UR SANEAMENDUA 0,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² 
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KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

Azpieremu pribatuak: 

a) Bizitegi azpieremua.  

a.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

a.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

d) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu pribatua.  

d.8 Erlijiosoa.  

Azpieremu publikoak: 

e) Komunikazioen azpieremu publikoa. 

e.1 Bideetakoa. 

e.1.2 Kaleak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoa. 

f.1 Hiritarra. 

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoa. 

h.1 Ur hornikuntzarena.  

h.2 Ur saneamenduarena. 

h.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 

 
SUÑA 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 26.308,41 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
a.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 9.145,97 m² 
a.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² 
a.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 17.162,44 m² 

a.6.1 ERAIKIN FAMILIABAKAR ISOLATUA 0,00 m² 
BIZITEGI AZPIEREMUA 

a.6.2 BI BIZITZAKO ERAIKINA 0,00 m² 
AZPIEREMU INDUSTRIALA b.1 KOMUNA 0,00 m² 

HIRUGARREN SEKTOREKOA c.2 OSTALARITZA 0,00 m² 
d.8 ERLIJIOSOA 43,50 m² KOMUNITATEKO 

EKIPAMENDUEN AZPIEREMU 
PRIBATUA     

e.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
e.1.2 KALEA 1.652,00 m² KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
e.3.1 OINEZKOENTZAKO KALEAK ETA PASEALEKUAK 0,00 m² 
f.1.1 PARKE HIRITARRA 1.433,09 m² 
f.1.2 HAURRENTZAKO JOLAS ETA OLGETAKO EREMUAK 0,00 m² ESPARRU LIBREEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
f.1.3 PLAZAK ETA OINEZKOENTZAKO EREMUAK 0,00 m² 
g.0 GENERIKOA 0,00 m² 
g.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
g.2 KULTURA 0,00 m² 
g.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
g.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
g.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
g.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 

g.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
h.1 UR HORNIKUNTZA 6,90 m² 
h.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² AZPIEGITUREN ETA ZERBITZUEN 

AZPIEREMU PUBLIKOA 
h.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 
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UNTZILLA 
HIRIGINTZAKO LANAK 

UN.01 Antzinako landatar ezarpena. 

UN.02 Komunikazioen sistema orokorra (A-3920). 

KALIFIKAZIO OROKORRA 

Eremu pribatuak: 

A. Bizitegi zona. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

A.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

D. Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatua.  

D.8 Erlijiosoa.  

Zona publikoak: 

E. Komunikazioen sistema orokorra. 

E.1 Bideetakoak. 

E.1.1 Errepideak. 

 
UNTZILLA 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 48.211,72 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 19.573,15 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 28.638,57 m² 

EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

D.8 ERLIJIOSOA 1.160,17 m² KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN EREMUA 

PRIBATUA 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

E.1.1 ERREPIDEA 113,72 m² 
E.1.2 KALEA 0,00 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 

OROKORRA 
    

F.1 PARKE HIRITARRA 0,00 m² ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA     

G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
H.2 UR SANEAMENDUA 0,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² 
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KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

Azpieremu pribatuak: 

a) Bizitegi azpieremua.  

a.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

a.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

d) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu pribatua.  

d.8 Erlijiosoa.  

Azpieremu publikoak: 

e) Komunikazioen azpieremu publikoa. 

e.1 Bideetakoa. 

e.1.1 Errepideak. 

e.1.2 Kaleak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoa. 

f.1 Hiritarra. 

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

f.1.3 Plazak eta oinezkoentzako eremuak. 

g) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu publikoak. 

g.2 Kultura arlokoa. 

g.4 Kiroletakoa. 

g.7 Zerbitzu publikoak. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoa. 

h.1 Ur hornikuntzarena.  

h.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 
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UNTZILLA 

LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINA (BIZITEGITARAKO) 42.699,93 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

LURZORU URBANIZAEZINAREN ZONIFIKAZIOA LANDATAR GUNEAN 
a.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 16.641,15 m² 
a.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² 
a.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 26.058,78 m² 

a.6.1 ERAIKIN FAMILIABAKAR ISOLATUA 0,00 m² 
BIZITEGI AZPIEREMUA 

a.6.2 BI BIZITZAKO ERAIKINA 0,00 m² 
AZPIEREMU INDUSTRIALA b.1 KOMUNA 0,00 m² 

HIRUGARREN SEKTOREKOA c.2 OSTALARITZA 0,00 m² 
d.8 ERLIJIOSOA 539,76 m² KOMUNITATEKO EKIPAMEN. 

AZPIEREMU PRIBATUA     
e.1.1 ERREPIDEA 113,72 m² 
e.1.2 KALEA 3.998,49 m² KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
e.3.1 OINEZKOENTZAKO KALEAK ETA PASEALEKUAK 0,00 m² 
f.1.1 PARKE HIRITARRA 1.098,97 m² 
f.1.2 HAURRENTZAKO JOLAS ETA OLGETAKO EREMUAK 0,00 m² ESPARRU LIBREEN 

AZPIEREMU PUBLIKOA 
f.1.3 PLAZAK ETA OINEZKOENTZAKO EREMUAK 609,97 m² 
g.0 GENERIKOA 0,00 m² 
g.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
g.2 KULTURA 149,57 m² 
g.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
g.4 KIROLETAKOA 105,98 m² 
g.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
g.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 147,98 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 

g.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
h.1 UR HORNIKUNTZA 20,24 m² 
h.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 1,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA h.6 TELEKOMUNIKAZIOAK 0,00 m² 
AZPIEREMU PUBLIKO 

HIDRAULIKOA i HIDRAULIKOA 0,00 m² 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          36
  

ZABOLA 
HIRIGINTZAKO LANAK 

ZA.01 Antzinako landatar ezarpena. 

KALIFIKAZIO OROKORRA 

Eremu pribatuak: 

A. Bizitegi zona. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

A.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

Zona publikoak: 

H. Zerbitzuen Azpiegituren Sistema Orokorra. 

H.1 Ur hornikuntzarena.  

H.2 Ur saneamenduarena. 

H.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 

 
ZABOLA 

BIZITEGITARAKO LURZORU URBANIZAGARRIA 52.037,64 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

HIRI LURRAREN ZONIFIKAZIOA 
A.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 19.719,21 m² 
A.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² BIZITEGI ZONA 
A.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 32.318,43 m² 

EREMU INDUSTRIALA B.1 KOMUNA 0,00 m² 
HIRUGARREN SEKTOREKOA C.2 OSTALARITZA 0,00 m² 

D.8 ERLIJIOSOA 0,00 m² KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN EREMUA 

PRIBATUA     

E.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² KOMUNIKAZIOEN SISTEMA 
OROKORRA E.1.2 KALEA 0,00 m² 

ESPARRU LIBREEN SISTEMA 
OROKORRA F.1 PARKE HIRITARRA 0,00 m² 

G.0 GENERIKOA 0,00 m² 
G.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
G.2 KULTURA 0,00 m² 
G.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
G.4 KIROLETAKOA 0,00 m² 
G.6 GIZARTE ZERBITZUAK 0,00 m² 
G.7 ZERBITZU PUBLIKOAK 0,00 m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUAREN SISTEMA 

OROKORRA 

G.9 ERAKUNDE MAILAKOA 0,00 m² 
H.1 UR HORNIKUNTZA 0,00 m² 
H.2 UR SANEAMENDUA 0,00 m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN SISTEMA 

OROKORRA H.3 ENERGIA ELEKTRIKOA 0,00 m² 
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KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

Azpieremu pribatuak: 

a) Bizitegi azpieremua.  

a.2 Antzinako landatar ezarpenekoa. 

a.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

Azpieremu publikoak: 

e) Komunikazioen azpieremu publikoa. 

e.1 Bideetakoa. 

e.1.2 Kaleak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoa. 

f.1 Hiritarra. 

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoa. 

h.1 Ur hornikuntzarena.  

h.2 Ur saneamenduarena. 

h.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 

 
ZABOLA 

BIZITEGITARAKO LURZORU URBANIZAGARRIA 46.828,14 m² 
LURZORU URBANIZAGARRI INDUSTRIALA 0,00 m² 
URBANIZATZEKO EGOKIA DEN LURZORUA 0,00 m² 

HIRI LURRAREN ZONIFIKAZIOA 
a.2 ANTZINAKO LANDATAR EZARPENA 16.292,60 m² 
a.5 DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 0,00 m² 
a.6 OSO DENTSITATE BAXUKO ERAIKUNTZA 30.535,54 m² 

a.6.1 ERAIKIN FAMILIABAKAR ISOLATUA 0,00 m² 
BIZITEGI AZPIEREMUA 

a.6.2 BI BIZITZAKO ERAIKINA 0,00 m² 
AZPIEREMU INDUSTRIALA b.1 KOMUNA 0,00 m² 

HIRUGARREN SEKTOREKOA c.2 OSTALARITZA 0,00 m² 
d.8 ERLIJIOSOA 0,00 m² KOMUNITATEKO 

EKIPAMENDUEN AZPIEREMU 
PRIBATUA     

e.1.1 ERREPIDEA 0,00 m² 
e.1.2 KALEA 5.021,24 m² KOMUNIKAZIOEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 
e.3.1 OINEZKOENTZAKO KALEAK ETA PASEALEKUAK 0,00 m² 
f.1.1 PARKE HIRITARRA 171,47 m² 
f.1.2 HAURRENTZAKO JOLAS ETA OLGETAKO EREMUAK 0,00 m² ESPARRU LIBREEN 

AZPIEREMU PUBLIKOA 
f.1.3 PLAZAK ETA OINEZKOENTZAKO EREMUAK 0,00 m² 
g.0 GENERIKOA 0,00 m² 
g.1 IRAKASKUNTZAKOA 0,00 m² 
g.2 KULTURA 0,00 m² 
g.3 AISIALDIKOA 0,00 m² 
g.4 KIROLETAKOA  m² 
g.6 GIZARTE ZERBITZUAK  m² 
g.7 ZERBITZU PUBLIKOAK  m² 

KOMUNITATEKO 
EKIPAMENDUEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA 

g.9 ERAKUNDE MAILAKOA  m² 
h.1 UR HORNIKUNTZA 14,35 m² 
h.3 ENERGIA ELEKTRIKOA  m² 

AZPIEGITUREN ETA 
ZERBITZUEN AZPIEREMU 

PUBLIKOA h.5 GAS ETA PETROLIO PRODUKTUAK 2,40 m² 
AZPIEREMU PUBLIKO 

HIDRAULIKOA i HIDRAULIKOA  m² 
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3.- PLANOAK 

Aurrerapeneko planoen zerrenda: 

A.01 Altzagako hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.02 Arexolako hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.03 Arragako hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.04 Arriolako hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.05 Azkoagako hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.06 Barajuengo hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.07 Etxagengo hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.08 Gantzagako hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.09 Gureiako hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.10 Ibarrako hirigintzako informazioaren azterketa (2 orrialde). 

A.11 Oletako hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.12 Suñako hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.13 Untzillako hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.14 Uribarriko hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.15 Zabolako hirigintzako informazioaren azterketa. 

A.16 Zalgoko hirigintzako informazioaren azterketa. 

1.  Lurzoruaren sailkapena (8 orrialde). 

2.  Lurraldearen egitura orokorra eta organikoa. Lurzoru urbanizaezinaren 

zonifikazioa. Kalifikazio orokorra (13 orrialde).  

3.01-1 Arexolako hirigintzako lanak eta kalifikazio orokorra. 

3.01-2 Arexolako kalifikazio xehakatua. 

3.02-1 Azkoagako hirigintzako lanak eta kalifikazio orokorra. 

3.02-2 Azkoagako kalifikazio xehakatua. 

3.03-1 Barajuengo hirigintzako lanak eta kalifikazio orokorra. 

3.03-2 Barajuengo kalifikazio xehakatua. 

3.04-1 Etxagengo hirigintzako lanak eta kalifikazio orokorra. 

3.04-2 Etxagengo kalifikazio xehakatua. 

3.05-1 Gantzagako hirigintzako lanak eta kalifikazio orokorra. 

3.05-2 Gantzagako kalifikazio xehakatua. 

3.06-1 Gureiako hirigintzako lanak eta kalifikazio orokorra. 

3.06-2 Gureiako kalifikazio xehakatua. 

3.07-1 Ibarrako hirigintzako lanak eta kalifikazio orokorra. 

3.07-2 Ibarrako kalifikazio xehakatua. 

3.08-1 Oletako hirigintzako lanak eta kalifikazio orokorra. 

3.08-2 Oletako kalifikazio xehakatua. 
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3.09-1 Suñako hirigintzako lanak eta kalifikazio orokorra. 

3.09-2 Suñako kalifikazio xehakatua. 

3.10-1 Untzillako hirigintzako lanak eta kalifikazio orokorra. 

3.10-2 Untzillako kalifikazio xehakatua. 

3.11-1 Zabolako hirigintzako lanak eta kalifikazio orokorra. 

3.11-2 Zabolako kalifikazio xehakatua. 

Oharra.- Hirigintzako Araudian agertzen diren planoen zerrendak Arabako Planeamenduko 

Normalizazio Programarekin du lotura eta Hiri Antolamendurako Plan Nagusiaren proiektu 

honen hasierako Onarpen dokumentuan agertuko dira. 

P1. Udalerriko kalifikazio orokorra. 

P1.1. Azpiegitura orokorrak eta baldintzatzaile gainjarri gehigarriak.  

P2. Lurzoruaren sailkapena eta hirigintzako lanak. 

P3. Hiri lurraren eta lurzoru urbanizagarriaren kalifikazio orokorra. 

P4. Kalifikazio xehakatua. 

P5. Eraikuntzaren baldintzak. Jabaria eta erabilera. 

P6. Garapeneko eta kudeaketako baldintzak. 

P7. Lerrokadurak eta sestrak. 

P8. Azpiegituren ezaugarriak eta trazadura.  
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HIRIGINTZAKO ARAUAK 

1. LIBURUA. ARAU OROKORRAK 

LEHEN TITULUA.- IZAERA OROKORREKO XEDAPENAK. 

1.1.1. KAPITULUA. BAKARRA 

1.1.1.1. artikulua Aplikazio eremua eta indarraldia 

1. Hiri Antolamendurako Plan Nagusi hau, indarrean sartzen den unetik, Aramaio udalerri 

osoan aplikatu beharko da.  

2. Horren indarraldia berrikusi bitartean mantenduko da denbora mugagabean, gerta 

daitezkeen aldaketetan kalterik eragin gabe. 

1.1.1.2. artikulua Hirigintzako legeen erreferentziak. 

1. Hemendik aurrera, hau ulertuko da: 

a) “2/06 Legea” aipatzean, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 

30eko 2/2006 Legearen ingurukoak direla ulertu beharko da. 

b) “8/07 Legearen” aipamenak egitean, 2007ko maiatzaren 28ko 8/2007 Legeko Testu 

Bateginaren ingurukoak direla ulertu beharko da. Aipatutako legea Lurzoruari eta 

1992ko ekainaren 26ko 1/1992 Legegintzako Errege Dekretutik indarrean geratzen 

diren aginduei buruzkoa da; horren bidez onartu zen lurzoruaren erregimenari eta 

hirigintzako ordenamenduari buruzko legearen Testu Bategina eta indarrean dagoen 

gainerako araudia.  

c) “105/2008 Dekretua” aipatzean, 2008ko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretua esan nahi 

du. Dekretu horrek Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 

30eko 2/2006 Legea garatzeko presazko neurriak biltzen ditu.  

2. Horren ondoren, “hirigintzako legeria” aipatzen duenean, aipatutako testu guztiak eta 

indarrean dauden araudiak esan nahi direla ulertu behar da. 

1.1.1.3. artikulua Arabako Hirigintzako Planeamenduaren Normalizazio Sistema 

1. Planeamendu orokorreko plan hau materialki prestatu da “Arabako hirigintzako 

planeamenduko normalizazio sistema” izeneko informatikako aplikazioaren laguntzaz. 

Arabako lurraldean prestatu beharreko edozein planeamendu tresnarako euskarri moduan 

erabiltzeko egitandutako aplikazio orokorra denez, baliteke dokumentu honetan agertzen ez 

diren determinazioak (lurzoru motak, zonaldeak eta azpieremuak eta abar) agertzea.  

Hurrengo artikuluetan eta ordenamenduko planoetan gertaera hori zehaztasunez agertzen 

da azalduta. 

1.1.1.4. artikulua Hirigintzako Arauen artikuluen sistematika 

1. Hirigintzako arau hauen artikuluak hurrengoetan egituratuta daude: Liburuak, Tituluak, 

Kapituluak eta, zenbaitetan, Atalak. 
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2. Artikuluen kodearen nomenklaturak lau digitu ditu. Lehenengoa Liburuari dagokiona da; 

bigarrena, Tituluari dagokiona; hirugarrena, Kapituluarena, eta laugarrena, Kapituluaren 

baitan artikuluak duen ordena zenbakiarena. Atalak ez daudenez kasu guztietan, ez ditugu 

kontuan hartu nomenklatura horretan. 

1.1.1.5. artikulua Plan hau osatzen duen dokumentazioa 

1. Plan hau dokumentu hauek osatzen dute: 

a) Informazio eta justifikazio memoria. 

b) Ingurumen iraunkortasuneko txostena. 

c) Informazio planoak. 

d) Ordenamenduko planoak, plano estrukturala eta xehakatua. 

e) Hirigintzako arauak. 

f) Ekonomia eta finantza arloko bideragarritasun azterketa. 

g) Iraunkortasun ekonomikoaren memoria. 

h) Hirigintzako eraikigarritasuneko gehieneko eta gutxieneko estandarrak betetzearen 

justifikazioa eta bizitegien hazkundea errespetatzea. Horiek lurraldearen antolamenduko 

tresnetan agertzen dira. 

2. Hirigintzako arauak hauek osatzen dituzte: “1. liburua. Arau Orokorrak”, “2. liburua. 

Hirigintzako Lanen Arau Bereziak" eta "3. liburua. Ondare historiko-arkitektonikoa eta natura 

guneak babesteko arauak".  

3. Lurraldearen Hirigintzako Ordenamenduko Planoak hauek osatzen dituzte: 

P1. Udalerriko kalifikazio orokorra. 

P1.1. Azpiegitura orokorrak eta baldintzatzaile gainjarri gehigarriak.  

P2. Lurzoruaren sailkapena eta Hirigintzako Lanak. 

P3. Hiri lurraren eta lurzoru urbanizagarriaren kalifikazio orokorra. 

P4. Kalifikazio xehakatua. 

P5. Eraikuntzaren baldintzak. Jabaria eta erabilera. 

P6. Garapeneko eta kudeaketako baldintzak. 

P7. Lerrokadurak eta sestrak. 

P8. Azpiegituren ezaugarriak eta trazadura.  

Plan hau baliabide informatikoekin egin dugunez, plano bakoitzaren edizioa hainbat 

eskalatan egin daiteke. Dena den, P1 eta P1.1 planoak egiteko, 1/5.000 eskalaren 

oinarrizko kartografia erabili dute eta gainerakoak egiteko 1/500 eskala. Bi kasuetan, 

Arabako Foru Aldundiaren eskalak dira. 
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1.1.1.6. artikulua Plan hau osatzen duen dokumentazioaren interpretazioa. 

1. Plana edukiaren arabera eta memorian adierazitako helburuen eta xedeen arabera 

interpretatuko da.  

2. Zalantza edo zehaztugabetasuneko kasuetan, kolektibitatearen interesaren ikuspegitik 

aldekoena den interpretazioak izango du lehentasuna. Edonola ere, beti izango dute 

lehentasuna Botere Judizialaren eskumeneko funtzioen bidez egindako interpretazioek.  

3. Erraz konpondu ezin daitekeen interpretazio zalantza sortzen denean, artikulu honetako 

aurreko bi zenbakietan zehaztutakoaren arabera, gai horren inguruko txosten teknikoa eta 

juridikoa eskatuko da eta proposatutako alternatibak kontuan hartu ondoren, udalean 

eskuduntza duen organoak hartuko du hurrengo kasuetan aplikagarria izango den 

interpretazio ofiziala zehaztuko duen irtenbidea. Interpretazio horrek Planeko oinarrizko 

alderdietan eragina badu, plana aldatzeko prozesu egokiari ekingo dio eta arazoa eragin 

duten determinazioen idazketa zalantzaezina ezarri beharko du. 

4. Plan honen dokumentazioa osatzen duten elementuen determinazioen artean egon 

daitezkeen kontraesanak irizpide hauen arabera konponduko dira: 

a) Plan honetako edozein determinazioren eta arauzko edo legezko izaera duen edozein 

xedapenen arteko kontraesanak azken horren alde konponduko dira, horien edukia 

lurzoruko edo eraikuntzako erabilerako ekintzetan zuzenean aplikagarria denean. 

b) Plano ugarien dokumentazioan elkarrekikotasunik ez balego, eskalarik zehatzenean 

egindako planoko argibidea izango da balioduna, Memoriak, inolako zalantzarik gabe, 

aurkakoa ondorioztatzen duenean izan ezik. 

 Eskala bereko planoen kasuan, lehentasuna izango dute ordenamendu estrukturaleko 

determinazioek, Memoriak, inolako zalantzarik gabe, aurkakoa ondorioztatzen duenean 

izan ezik. 

c) Planoen eta Hirigintzako Arauen arteko kontraesanak azken horiek alde konponduko 

dira, Memoriak, inolako zalantzarik gabe, aurkakoa ondorioztatzen duenean izan ezik. 

d) Kalifikazio orokorreko eta xehakatuko determinazioek eta egikaritzarekin lotura dutenek 

lehentasuna izango dute beren arloan Arau Orokor hauetako argibideekin alderatuta. 

e) Edonola ere, esparru ugarien neurriarekin lotutako gaietan, lehentasuna izango du beti 

benetako azalerak, hori modu sinesgarrian egiaztatuta Plan honetan zehaztutakoa eta 

hura garatzen duten planoak oinarri hartuta. 

 Plan honetako arauzko planoen eduki grafikoaren inguruan egiten den neurketak edo 

interpretazioak, “Arabako hirigintzako planeamenduko normalizazio sistema” aplikazioa 

erabiliz egindakoak, lehentasuna izango du haren edukiaren paperezko euskarrian 

egindako  edizio grafikoan egindako beste edozeinekiko. 
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Aurrekoaz gain, kontuan hartu beharko da artikulu hauetan ezarritakoa: 1.2.1.3. “Plan 

honetako determinazioen arauzko loturari eta mailari buruzko baldintza orokorrak”, 1.3.2.6. 

“Kalifikazio orokorraren araudi mailako lotura eta tolerantziak” eta arau nagusi hauetako 

1.3.3.4. “Kalifikazio xehakatuko determinazioetan onartutako tolerantziak”. 
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BIGARREN TITULUA.- HIRIGINTZAKO ORDENAMENDUARI BURUZKO XEDAPEN 

OROKORRAK. 

1.2.1. KAPITULUA. BAKARRA 

1.2.1.1. artikulua Hirigintzako ordenamenduko kategoriak 

1. Euskadiko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 50.3a 

artikuluak xedatutakoaren arabera, Plan honen hirigintzako ordenamendua kategoria 

hauetan bana dezakegu: ordenamendu estrukturala eta ordenamendu xehakatua. 

2. Hirigintzako arau horietan agertzen dira ordenamendu kategoria bakoitzari dagozkion 

determinazioak. 

1.2.1.2. artikulua Hirigintzako antolamendu xehakatuko esparruak. 

1. Hirigintzako Ordenamenduak (edo modu bereizgabean, ordenamenduko planoetan 

agertzen den moduan, hirigintzako jarduerak) planeamendu orokorraren arabera 

ordenamendu xehakatu uniformearen pean geratu den, edo horren garapenaren arabera 

hala geratu behar duen, lurzoru hiritarraren eta urbanizagarriaren esparrua zehazten du 

planeamendu xehakatuaren bidez. Kontzeptu horrek, era berean, lurzoru urbanizaezinean 

dauden eta hirigintzako planeamenduaren arabera egikaritu behar diren sistema orokorrak 

biltzen ditu.  

2. Hirigintzako Lan bakoitza (hemendik aurrera, HL) eremu pribatu edota publiko batek edo 

gehiagok osa dezake. 

3. Definizioz, lurzoru urbanizagarriaren sektore eta hiri lurraren Plan Berezi bateko esparru 

bakoitzak HL osatzen du.  

4. Plan honetan, HL hauek daude: 

AREXOLA 
AR.01 Antzinako landatar ezarpena. 

AZKOAGA 
AZ.01 Antzinako landatar ezarpena. 

BARAJUEN 
BA.01 Antzinako landatar ezarpena. 

ETXAGEN 

ET.01 Antzinako landatar ezarpena. 

GANTZAGA 
GA.01 Antzinako landatar ezarpena. 

GUREIA 
GU.01 Antzinako landatar ezarpena. 

IBARRA 
IB.01 Antzinako ezarpen hiritarra. 

IB.02 Garapen baxuko bizitegi zona. Ekialdea - Ipar-ekialdea. 
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IB.03 Komunikazioen sistema orokorra. 

IB.04 Eraikuntza irekiko bizitegi zona. Mendebaldea. 

IB.05 Antzinako landatar ezarpena. 

IB.06 Irakaskuntzako komunitateko ekipamenduen sistema orokorra. 

IB.07 Kiroletako komunitateko ekipamenduen sistema orokorra. 

IB.08 Dentsitate ertaineko bizitegi zona. Ipar-mendebaldea (SAU-1). 

IB.09 Dentsitate ertaineko bizitegi zona. Mendebaldea (SAU-2). 

IB.10 Eremu industriala (SAUI-1). 

IB.11 Sistema orokorren sareen hornikuntza publikoak. 

OLETA 
OL.01 Antzinako landatar ezarpena. 

OL.02 Komunikazioen sistema orokorra (A-3941). 

SUÑA 
SU.01 Antzinako landatar ezarpena. 

UNTZILLA 
UN.01 Antzinako landatar ezarpena. 

UN.02 Komunikazioen sistema orokorra (A-3920). 

ZABOLA 
ZA.01 Antzinako landatar ezarpena. 

 

5. Kasu berezi moduan, Lan Estrukturalak (edo, modu bereizgabean, ordenamenduko 

planoetan agertzen den moduan, esku-hartze estrukturaleko eremua) zehazten du sistema 

orokorrek osatzen duten lurzoru urbanizaezinaren esparrua; horren ordenamendua eta 

egikaritza udalaz gaineko organoek egiten dute.  

Hiri Antolamendurako Plan Nagusi honetan (HAPN), garraioen eta komunikazioen sistema 

orokorreko lan estruktural hauek daude: 

• Trenetakoak: Euskadiko Tren Sare Berria. Abiadura Handiko Trena (AHT). 

Euskal Y. 

1.2.1.3. artikulua Plan honen determinazioen araudi mailako loturari eta mailari buruzko 

baldintza orokorrak. 

Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 58. 

artikulua garatuz, irizpide hauek ezarri dira: 

1. Hirigintzako ordenamendu estrukturaleko determinazioek planeamendu orokorraren maila 

dute. Arau nagusi horietako 1.3.2.6. “Kalifikazio orokorraren araudi mailako lotura eta 

tolerantziak” artikuluan agertzen diren salbuespenak eta tolerantziak kontuan hartuta, horien 

aldaketak Plan hau ere aldatzea ekarriko du eta hirigintzako legeriak helburu horrekin 

ezarritako prozeduraren arabera izapidetu beharko dira.  
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Zehazki, determinazio hauek ordenamendu estrukturaleko maila dute: 

a) Dokumentazio grafikoarena: 

a.1 P1, P1.1 eta P3 planoetan bildutako zonifikazioa eta kalifikazio orokorra. 

a.2 P2 planoko lurzoruaren sailkapena (hiri lurrean, sektorizatutako urbanizagarrian, 

sektorizatu gabeko urbanizagarrian eta urbanizaezinean). 

Gainera, egikaritza eremuak biltzen dituen finkatu gabeko hiri lurraren 

kategorizazioa (Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 

30eko 2/2006 Legeko 53.1.f. artikuluak aipatutakoak), atxikitako sistema nagusiekin 

edo horietan sartutakoekin. 

a.3 P2 planoan bildutako LHren mugaketa. 

a.4 Kalifikatutako eta inbentarioan sartutako interes kulturaleko ondasun higiezinen 

ezarpena. 

a.5 P6 planoan sartutako a.2 azpipuntuan aipatutako egikaritza esparruen mugaketa. 

a.6 Ordenamenduko plano ugarien gainean idatzitako oharren bidez espresuki 

zehaztutako zuzendaritzako ordenamenduaren determinazioak. 

b) Idatzizko dokumentazioarena: 

b.1 1. Liburu honetako arauak, artikulu hauetan bildutako salbuespenekin. 

b.2 LH bakoitzeko arau zehatzean araudi maila horrekin espresuki zehaztutako 

ordenamendu xehakatuko determinazio bereziak. 

2. 1.3.3.4 artikuluan aipatutako salbuespenekin. Arau nagusi horietako “kalifikazio 

xehakatuko determinazioetan onartutako tolerantziek”, kalifikazio xehakatuko gainerako 

determinazioek planeamendu xehakatuko maila propioa izango dute eta horien adierazpena 

eta aldaketa, lurzoru mota bakoitzaren arabera, Plan honen, Plan Bereziaren edo Plan 

Partzialaren arabera egingo da.  

1.2.1.4. artikulua Plan honen aldaketak 

1. 1.3.2.6. “Kalifikazio orokorraren araudi mailako lotura eta tolerantziak” artikuluan eta 

1.3.3.4. “Kalifikazio xehakatuko determinazioetan onartutako tolerantziak” artikuluan 

adierazitako salbuespenekin, Plan honen aldaketatzat hartuko da hurrengo artikuluan aurrez 

ikusitakoaren arabera berrikusketako hipotesia ez den determinazioen edozein 

berrausnarketa.  Aldaketa hori egiteko eskuduntza duen plana aukeratzeko, aurreko 

artikuluan ezarritako irizpideak kontuan hartuko dira. 

2. Izapidetzeko garaian aurkezten den edozein aldaketa justifikatu egin beharko da interes 

publikoaren ikuspegitik. 

3. Edozein aldaketak lotura izango du hura justifikatzen duen arrazoiarekin; ezingo dira 

espedientean sartu arrazoi horrekin loturarik ez duten beste aldaketa batzuk edo egindako 

deskribapenetan eta justifikazioetan espresuki aipatzen ez direnak. 
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1.2.1.5. artikulua Plan honen berrikusketa 

1. Plan honen berrikusketa osotzat edo partzialtzat hartuko da 2008ko XXXXaren XX(e)ko 

XXX/2008 Dekretuko XX. artikuluan azaldutako edozein hirigintzako ordenamendu 

estrukturalen berrausnarketa. Aipatutako artikuluak Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzeko premiazko neurriak biltzen ditu. 

2. Bestalde, Plan hau berrikustea gomendatuko duten gorabeherak izango dira hauek: 

a) Plan honek aurrez ikusitako guztizko bizitoki edukieraren edo edukiera 

industrialaren % 50 agortzea. 

b) Ordenamendu estrukturalaren distortsio orokorra ekarriko lukeen hornikuntza 

mailako esku-hartzeren bat egin beharra. 

c) Aldaketa nabarmena biztanleriaren aurreikuspenei edo hazkunde indizeari 

dagokienez. 

d) Berrikusketa bilduko duen lurralde mailako planeamendua onartzea. 

e) Udaleko hiri politikaren orientazioa aldatzea. 
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HIRUGARREN TITULUA.- LURZORUAREN KALIFIKAZIOA. 

1.3.1. KAPITULUA. LURZORUAREN ERABILERAK 

1. atala.- Orokortasunak 

1.3.1.1. artikulua Lurzoruaren erabileraren definizioa 

1. Lurzoruaren erabilerak dira lurraldearen esparru jakin batean (eraikitakoan edo ez) 

egindako hirigintzako kalifikazioaren arabera onartzen diren jardueren zehaztapen berezia. 

2. Kontzeptu horrek hertsiki hirigintzakoa den balioa du; hori dela eta, lurzoruaren eta hiriko 

ordenamenduaren erregimenaren inguruko legeriak planeamenduari ematen dizkion 

ahalmenen arabera ezartzen da. 

1.3.1.2. artikulua Erabilera nagusia, erabilera osagarria eta erabilera zerbitzaria. Antzeko 

erabilera  

1. Askotan, espazio bateko hirigintzako jarduerak beren artean antolaketa edo funtzio 

mailako lotura duten hainbat erabilera biltzen du. Kasu horietan, erabilera nagusi deitzen 

zaio jardueraren helburu nagusia osatzen duen erabilera zehatzari eta erabilera horren 

ezaugarria denari. 

2. Era berean, erabilera osagarri deitzen zaie nagusiak behar bezala funtzionatzeko 

ezinbestekoak edo, gutxienez, komenigarriak diren beste erabilera lotesle batzuei.  Erabilera 

jakin batek, kasuaren eta kokapenaren arabera, zenbaitetan erabilera osagarriarekin, eta 

besteetan, erabilera nagusiarekin lan egin dezake. 

3. Erabilera kontzeptuaren baitan, nagusia edo osagarria izan arren, erabilera horiek biltzen 

dituzten instalazioek edota eraikinek behar bezala funtzionatzeko ezinbestekoak diren 

zerbitzuko jarduera guztiak biltzen dira. Erabilera zerbitzariak dira eraikinetako instalazio 

deitutakoak; zaborra jasotzeko lokalak, igogailu makinak, erregailuen gordetegiak eta 

galdaren gelak, besteak beste. 

4. Erabilera nagusi jakin baten antzeko erabilerak dira ezarpeneko baldintzak eta orube 

hartan edo albokoetan dauden lokaletan egindako erabileren inguruko ondorioak 

erreferentzia erabilerakoen antzekoak dituztenak; hori dela eta, gehienetan, nagusiaren 

antzeko baldintzak ezarri ohi dira. 

Erabilera batek erabilera nagusiaren antzeko erabilera izaera lor dezan, baldintza 

hauetakoren bat bete beharko du: 

a) Erabileren edukia arautzen duten hurrengo artikuluetan edo azpieremuetako erabilerako 

eta eraikuntzarako baldintza espezifikoetan horrela adierazita egotea espresuki. 

b) Helburu horretarako zuzendutako udaleko hirigintzako ordenantzan bilduta egotea. 

c) Udalak adostea, modu zalantzaezinean puntu honetako lehen paragrafoan adierazitako 

gorabeherak betetzen direla egiaztatzen duen txosten teknikoa jaso ostean. Akordio 

hori udalerri osoan izango da aplikagarria, planeamenduak ezarritako helburuen 

arabera eremu eta azpieremu ugarietan parekatze ezberdinak ezartzeko aukerari 
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kalterik eragin gabe; hori dela eta, bide hori ezingo da sekula erabili egoera bereziak 

konpontzeko. 

1.3.1.3. artikulua Hirigintzako arau hauetan aurrez ikusi gabeko erabilerak. 

1. Ondoren deskribatutako sistematizazioa, eta horren ondorioz egiten den garapena, 

definizio irekitzat eta ez baztertzailetzat hartuko da. Hori dela eta, udalak bertan aurrez ikusi 

gabeko erabilerak esplizitatu ahalko ditu hirigintzako efektuek aipatutako beste erabilera 

batzuekin duten analogiaren arabera.  

2. Erreferentziarik ez dagoelako, parekatze hori ez denean posible, udalak berritu egingo du 

erabileren sailkapena eta planeamendu orokorraren aldaketa moduan izapidetuko du. 

2. atala.- Lurzoruaren erabileren sailkapena 

1.3.1.4. artikulua Lurzoruaren erabileren sailkapena 

1. Lursailen, eraikinen eta instalazioen lurzoruaren erabileren kokapena arautzeko asmoz, 

lurzoruaren erabilera ugariak honela sailkatuko dira: 

a) Lurraldean duten kokapen aukeraren arabera. 

a.1 Erabilera baimenduak. 

a.2 Debekatutako erabilerak. 

b) Jabetza erregimenaren arabera. 

b.1 Erabilera publikoak. 

b.2 Erabilera pribatuak. 

c) Eraikina edo instalazioa duen lursaila okupatzeko edo ez okupatzeko erabileraren 

oinarrizko ezaugarriaren arabera. 

c.1 Eraikinean edo instalazioan oinarritutako erabilerak: eraikuntzako erabilerak. 

c.2 Eraikinean edo instalazioan oinarritu gabeko erabilerak: eraikuntzakoak ez diren 

erabilerak. 

d) Jardueren izaeraren arabera, erabilerak mailatan eta azpimailatan bereizita xedatu eta 

arautu ohi dira. Hauxe da lehen maila: 

d.1 Etxebizitza. 

d.2 Industriala. 

d.3 Hirugarren mailakoa. 

d.4 Komunitateko ekipamendua. 

d.5 Komunikazioak eta garraioak. 

d.6 Aire libreko aisialdia eta jolastokia. 

d.7 Zerbitzuen azpiegiturak. 

d.8 Landatar erabilerak. 

Hurrengo ataletan, aurreko erabilerak dagozkien azpimailen arabera agertzen dira 

banatuta. 
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1.3.1.5. artikulua Erabilera baimendua, erabilera bereizgarria, lehentasuneko erabilera eta 

erabilera bereizgarria. Debekatutako erabilera. 

1. Erabilera baimendua da erabilera nagusiaren arabera, eremu bakoitzaren sailkapen 

orokorrean baimendutako erabileren zerrendan eta azpieremuen zerrenda xehakatuan 

agertzen dena. Baimendutako erabileraren baitan sartzen dira erabilera osagarriak, 

zerbitzariak eta antzekoak, aipatutako zerrendan agertu beharrik izan gabe. 

2. Esparru eremuan edo eraikin batean baimendutako erabileren baitan, “erabilera 

bereizgarri” deitzen zaio planeamenduak baimendutako sestraren gaineko 

eraikigarritasuneko zatirik handiena agortzeagatik edo planeamenduak ezarritako 

lehentasunen hurrenkeran lehentasuna izateagatik berezia den eremuari.  

Planeamenduak erabilera bereizgarria aipatzen badu oro har edo bereizi gabe, hark 

eskatutako baldintzak betetzen dituzten beheko azpimailen erabilera zehatz guztiek 

erabilera bereizgarriaren izaera izango dute. 

3. Eremu bateko araudiak (zonaldea, azpieremua, orubea edo eraikina) uko egiten dionean 

erabilera bereizgarri moduan baimendutako erabileraren bat finkatzeari, lehentasuneko 

erabilera bat edo gehiago ezarri ahal izango du. Erabilera horiek planeamenduaren arabera 

eremuaren ordenamendu egokia lortzeko egokienak direla uste duenak izango dira eta 

horien ezarpena bultzatuko da aldekoagoak diren hirigintzako edota eraikuntzako 

parametroak esleituz. 

Plan hau idazteko erabili dugun “Arabako Hirigintzako Planeamenduaren Normalizazio 

Sistemak” modu automatikoan sortu duen “Hirigintzako fitxaren laburpena” izenekoan 

bildutako erabilera baimenduei dagokienez, gehienez baimendutako hiru erabilera ageri dira. 

Hor ageri den hurrenkerak derrigorrezko lehentasuna adierazten du edo, dagokionean, 

planeamendurako desiragarria dena. 

4. Oro har, debekatutako erabilerak dira kalifikazioaren determinazioak eta segurtasun, 

osasungarritasun eta lasaitasun arloan, kultur ondarea eta ingurune naturala, urak eta 

komunikabideak babesteko emandako xedapen orokorrak direla eta hala zehaztuta 

daudenak. 

Zehazki, debekatutako erabilerak dira kalifikazioak baimendutako erabileren zerrendetan 

espresuki zerrendan ageri ez direnak hurrengo artikuluetan ezarritakoari kalterik eragin 

gabe: 1.3.1.3. “Hirigintzako arau hauetan aurrez ikusi gabeko erabilerak” eta 1.5.2.2. “Arau 

Nagusi hauen erabilerak ezartzearen inguruko baldintza orokorrak”. 

1.3.1.6. artikulua Erabilera publikoak. 

1. Erabilera publikoak dira bizitza sozialetik eratorritako biztanleriaren beharrak estaltzera 

zuzendutako jarduerak. Erabilera horiek administrazioko organoek garatzen dituzte Sistema 

Nagusietara zuzendutako eremuetan dauden lursailetan edota eraikin eta instalazioetan eta 

tokiko sistemetako azpieremuetan daude.  
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2. Aurreko ezaugarriak betetzen dituzten eta administrazioaren emakida jaso duten 

erabilerak ere publikotzat joko dira helburu guztietarako. 

3. Tokiko hornikuntza publikoen erabilerak, derrigor eta doan lortutakoak, beti hartuko dira 

baimendutakotzat kalifikazioak horretarako aipamen zehatza egin beharrik izan gabe. 

1.3.1.7. artikulua Erabilera pribatuak edo irabazi asmoa dutenak 

1. Aurreko artikuluko erabilera publikoen definizioan agertzen ez diren erabilera guztiek dute 

erabilera pribatuen edo irabazizkoen izaera, eta hiri lurrean eta urbanizagarrian kokatzen 

direnean, eraikigarritasun ponderatuaren zati bihurtuko dira. 

2. Era berean, erabilera pribatuen izaera dute, planeamenduaren arabera, sistema nagusiek 

edo tokikoek osatuko ez dituzten lursailetan Administrazio Publikoak garatutako jarduerekin 

lotura duten administrazioaren erabilerek. 

3. atala.- Etxebizitzaren erabileraren edukia 

1.3.1.8. artikulua Definizioa eta motak 

1. Etxebizitza erabileratzat hartuko da pertsonei ostatu ematera zuzenduta dagoen bizitoki 

iraunkorra; pertsona horiek gunea osatu beharko dute familien ohiko portaerekin, horiek 

ahaidetasun arrazoia izan ala ez. 

2. Etxebizitzaren erabilera maila lehen azpimaila honetan banatu ohi da: 

a) Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitza. 

b) Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitza. 

c) Prezio tasatuko etxebizitza librea. 

d) Etxebizitza librea. 

3. Gainera, jarraian, lehen aipatutako erabilera horiek bereiziko ditugu eraikuntzako 

tipologiaren arabera. 

a) A mota: Eraikin familiabakarreko edo etxebizitza familiabakarreko etxebizitza. 

b) B mota: bi etxebizitzatako eraikinean edo bi bizitzako eraikinean dagoen etxebizitza. 

i B.1 mota: familiabakarra. 

ii B.2 mota: Familia askotakoa. 

c) C Mota: Atxikitako familiabakarreko bi etxebizitza baino gehiagoko eraikineko 

etxebizitza edo atxikitako familiabakarreko etxebizitza. 

i C.1 mota: Ilaran atxikitako familiabakarra. 

ii C.2 mota: Atxikitako familiabakar trinkoa edo erpin komuna duena. 

d) D mota: Familia ugariko erregimenean edo familia ugariko etxebizitzan bi etxebizitza 

baino gehiago dituen eraikinean dagoen etxebizitza. 

i D.1 mota: Dentsitate baxuko eraikin trinko irekiko eraikinean dagoen familia 

anitzekoa. 

ii D.2 mota: Familia anitzekoa familia anitzeko eraikin orokorrean. 
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4. Eraikin familiabakarreko etxebizitza (edo etxebizitza familiabakarra): eraikin bakarra 

betetzen duena da; familia unitate bakarraren bizitokia. 

a) Horren baitan, bi modalitate bereiz ditzakegu: 

i. Eraikin isolatua betetzen duen etxebizitza edo isolatutako etxebizitza 

familiabakarra. 

ii. Kasu berezi moduan, binakako eraikina edo alboko orubeen mugei atxikita 

dagoena betetzen duen etxebizitza. 

b) Etxebizitzek kokapen hauek onartzen dituzte lursailean:  

i Eraikin bakoitzerako lursail independentean. 

ii Jabetza horizontaleko erregimenean eratutako hainbat eraikinekiko komuna 

den lursailean. 

5. Bi etxebizitzatako eraikinean dagoen etxebizitza (edo bi bizitzako etxebizitza): eraikin 

bakarrean dagoen eta bi familia unitate edo etxebizitza biltzen dituena da. 

Horren baitan, bi mota bereiz ditzakegu: 

a) Etxebizitza familiabakarra: etxebizitzen multzo horizontalaren bidez eratutako 

eraikinean dagoena da; hori dela eta, bertako areto bakarrak ere ezingo du plano 

bertikal berean bat egin. 

Eraikinak forma trinkoa izango du eta hainbat elementuk edo gorputz bolumetrikok 

osatuko balu, bi etxebizitzen lotura fatxada jarraitua osatuko duten gorputz nagusiak eta 

bolumen handienekoak atxikiz egingo da.  Isolatutako etxebizitza familiabakarraren 

eraikuntza (bere bigarren mailako gorputzen eta multzo txikiagoen bidez altueran edota 

zabaleran) motaren araberako bi eraikin elkartzeko estratagematik eratorritako 

arkitekturako irtenbideak ez du sekula familiabakarreko binakako etxebizitza izaera 

izango 

a.1 Horren baitan, bi modalitate bereiz ditzakegu: 

i. Isolatutako eraikinean dagoen etxebizitza. 

ii. Kasu berezi moduan, binakako eraikina edo alboko orubeen mugei 

atxikita dagoen etxebizitza. 

a.2 Etxebizitzek kokapen hauek onartzen dituzte lursailean:  

i. Etxebizitza bakoitzerako lursail independentean. 

ii. Eraikin bakoitzerako lursail independentean. 

iii. Jabetza horizontaleko erregimenean eratutako hainbat eraikinekiko 

komuna den lursailean. 

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

anitzeko etxebizitzaren kontzeptu orokorraren araberakoa da. Eraikina etxebizitzen 

elkarketa bertikalaren bidez osatzen da; hori dela eta, bere ezkaratza izan beharko du 
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solairuetakoren baten mailan, eta etxebizitza unitate bakoitzerako sarbidea, oro har, 

eraikinean dauden elementu komunen bidez egin beharko da. 

b.1 Horren baitan, bi modalitate bereiz ditzakegu: 

i. Isolatutako eraikinean dagoen etxebizitza. 

ii. Kasu berezi moduan, eraikinean dagoen etxebizitza, baina binakakoa edo 

alboko orubeen mugei atxikita. 

b.2 Etxebizitzek kokapen hauek onartzen dituzte lursailean: 

i. Eraikin bakoitzerako lursail independentean. 

ii. Jabetza horizontaleko erregimenean eratutako hainbat eraikinekiko 

komuna den lursailean. 

6. Atxikitako etxebizitza familiabakarra bi etxebizitza familiabakar baino gehiagotan dagoen 

eraikinean dagoena da. Elkartzea hainbat etxebizitza modu horizontalean atxikitzea da; horri 

esker, etxebizitza bakoitzak bere ezkaratza izan beharko du, eta plano bertikal berean 

etxebizitzatako gelak bat ez etortzeko moduan egin beharko da.  Gainera, aurreko 5. 

puntuko a) ataleko bigarren paragrafoan aipatutako arkitekturako osaeraren baldintzak 

aplikatuko zaizkio eraikinari.  

a) Erabilera eta eraikin horretan, bi mota bereizi behar dira: 

i. Ilaran atxikitako etxebizitza familiabakarra: etxebizitzak bata bestearen jarraian 

atxiki behar dira ondoz ondokoak ez diren tarteko hormen bidez. Horrek luzetara 

garatutako eraikina osatuko du. 

Era berean, bi modalitate hauek egon daitezke: 

1) Isolatutako eraikinean dagoen etxebizitza. 

2) Kasu berezi moduan, binakako eraikina edo alboko orubeen mugei atxikita 

dagoen etxebizitza. 

ii. Atxikitako etxebizitza familiabakar trinkoa: etxebizitzak ondoz ondoko bi tarteko 

horma bidez atxikitzen dira; hori dela eta, etxebizitzen ertz guztientzat komuna 

da. Eraikina beti egongo da isolatuta. 

b) Bi kasuetan, etxebizitzek kokapen hauek onartzen dituzte lursailean: 

i. Etxebizitza bakoitzerako lursail independentean. 

ii. Eraikin bakoitzerako lursail independentean. 

iii. Jabetza horizontaleko erregimenean eratutako hainbat eraikinekiko komuna den 

lursailean. 

7. Familia anitzeko etxebizitza hainbat etxebizitza unitate elkartuta dauden eraikinean kokatu 

ohi da. Etxebizitza unitate bakoitzeko sarrera eraikinean bertan dauden elementu komunen 

bidez egiten da, eta horixe da, hain zuzen ere, erabilera horren ezaugarri nagusia. Dena 

den, ezaugarri hori ez da ezinbesteko baldintza erabilera hori familia ugariko etxebizitzatzat 

hartzeko; izan ere, etxebizitza familiabakarrerako ezarritako baldintzak bete gabe ere, 
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badaude eraikinaren kanpoaldetik etxebizitza horietara sarbide propioa eta independentea 

ahalbidetzen duten multzoak. 

a) Plan honen kasuan, familia anitzeko etxebizitzaren kasuan hauek bereizi behar dira: 

i. Dentsitate baxuko eraikin trinko irekian dagoen etxebizitza; isolatutako eraikin 

trinkoan kokatu ohi da eta bertan elkartzen dira etxebizitzak, hiru eta hamasei 

artean. Gainera, ezingo ditu lau solairu baino gehiago izan sestra gainean. 

ii. Familia anitzeko eraikinean dagoen etxebizitza orokorra; hau da, familia anitzeko 

etxebizitzako eraikinean dagoen edozein, aurreko atalean zehaztutakoa salbu. 

iii. Eraikin mistoan dagoen etxebizitza; hau da, aurretik deskribatutako horietan 

guztietan azaltzen ez den eraikinean dagoena. 

b) Etxebizitzak kokapen hauek onartzen dituzte:  

i. Eraikin bakoitzerako lursail independentean. 

ii. Jabetza horizontaleko erregimenean eratutako hainbat eraikinekiko komuna den 

lursailean. 

8. Etxebizitzaren erabileraren erabilera osagarritzat hartu ohi dira aire zabalean edo 

eraikuntzan dauden aparkalekuak, kirol instalazioak (igerilekua, pilotalekua eta abar), 

txokoak eta abar.  

9. Antzeko erabileratzat hartu ohi dira pentsioak edo egoitzak (guztira, 18 ohe badituzte 

gehienez), bulegoak (Administrazio Publikoarenak barne) eta bulego profesionalak, jendeari 

eskainitako zerbitzuetara zuzenduta dagoen txikizkako merkataritza (ile apaindegiak eta 

antzekoak) eta nekazalturismoko eta landa turismoko establezimenduak.  

4. atala.- Erabilera industrialaren edukia 

1.3.1.9. artikulua Definizioa eta motak 

1. Erabilera industrial deitzen zaio energia produktuak ateratzeko lanak egitea eta 

produktuak prestatzea, eraldatzea eta konpontzea xede duenari. Gainera, erabilera horren 

baita dago ondasunak eta produktuak gordetzea, biltegiratzea eta jartzea, eta handizkako 

merkataritzaren baitakoak diren biltegiratze eta banaketa lanak. 

2. Erabilera industrialaren maila azpimaila edo modalitate hauetan bana daiteke: 

a) Meatzaritza, erauzteko industriak. 

b) Manufaktura industriak. 

b.1 Transformaziokoak.  

b.2 Nekazaritzakoak eta basogintzakoak. 

c) Artisautza eta produktu artistikoak. 

d) Tailerrak. 

d.1 Etxetresna elektrikoak konpontzeko tailerrak. 

d.2 Ibilgailuak konpontzeko tailerrak. 

d.2.1 Konponketa elektromekanikoak. 
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d.2.2 Txapa eta pintura konponketak. 

d.3 Eraikuntzako lanbideen tailerrak. 

e) Biltegiak eta handizkako merkataritza. 

e.1 Nekazaritzako eta basogintzako ustiapenekin lotura duten biltegiak. 

e.2 Gainerako biltegiak eta handizkako merkataritza. 

3. Meatzaritzaren edo erauzteko industrien erabilera aire zabalean edo zorupean dauden 

ustiategietan baliabide mineralak erauztera zuzendutako jarduerak eta aurrekoekin lotura 

zuzena duten beste ekintza osagarri batzuk dira.  

4. Transformazioko manufaktura industriak basogintzako nekazaritzako eta abeltzaintzako 

jarduerekin lotura ez duten lehengaiak transformatzeko eta manipulatzeko lanetara bideratu 

ohi dira (hazitegiak, animalia produktuen eta nekazaritzako produktuen tratamendua, 

upategiak eta abar).  

5. Artisautzako eta produktu artistikoen erabilerak serierik gabeko edo serie txikiko 

prozedura bidez produktuak lortzea edo eraldatzea funtzio nagusitzat duten jarduerak biltzen 

ditu.  

6. Tailerren erabileraren oinarria etxeko kontsumoko produktuen konponketa eta 

tratamendua da; jarduera horien funtzio nagusia etxeko kontsumorako objektuak 

konpontzea edo lantzea da, zaharberritzeko edo aldatzeko helburuarekin, baina hasieran 

zuten izaera galdu gabe. 

Eraikuntzako lanbideen tailerrek eraikuntzako jarduerak biltzen dituzte, eta eraikinak zein 

urbanizazioko obrak gauzatzen esku hartzen dute. 

7. Biltegietako eta handizkako merkataritzako erabilera deitzen zaie jarduera independenteei 

edo produkzioko jarduera nagusi bati lotutakoei, baina produkziotik bereizitako esparrua 

eskatzen dutenean. Horien helburu nagusia ondasunak eta produktuak gordetzea, jasotzea 

eta biltegiratzea, eta handizkako merkataritzako biltegiratze eta banaketako funtzioak 

betetzea da. 

8. Erabilera osagarritzat hartu ohi dira hauek: administrazioko bulegoak eta 

establezimenduko salmenten bulegoak, jardueran ikerkuntzarako eta garapenerako lokalak, 

aldagelak eta langileen atsedenlekuak, zerbitzuko biltegiak, produkzioko eta mantentze 

lanetako baliabideen biltegiak, suteen aurkako babes zerbitzuak, sortutako hondakinen 

arazketa, guardiako etxebizitza eta besteren bat, erabilera nagusia behar bezala garatzeko 

beharrezkoa bada. 

1.3.1.10. artikulua Erabilera industrialeko kategoriak 

Erabilera industriala kategoria hauetan bana daiteke: 

1. 1. kategoria. Etxebizitzarekin bateragarria den industriako jarduera. 

2. 2. kategoria. Etxebizitzarekin bateragarria ez den industriako jarduera. 

1.3.1.11. artikulua Etxebizitzarekin bateragarria den industriako jarduera. 
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1. Eskuz edo bakoitzak 1 Kw baino gutxiagoko potentzia duten motorren bidez mugitutako 

makinak edo tresnak erabiltzen dituzten jarduerak biltzen ditu. 

2. 0,03 Kw/m2-ko batez besteko potentzia muga eta, gehienez, 5 Kw-ko gehieneko potentzia 

duten etxebizitzak dituzten eraikinetan onartuko da.  

3. Egoeraren arabera baimendutako gasen eta hautsaren igorpenei eta zarata mailari eta 

potentzia mekanikoari dagozkion datuak jarraian agertzen direnak dira:  

Batez besteko Kw/ m2-tan 0,03 

Gehieneko guztizko potentzia Kw-tan 5 

Gehieneko kanpoko soinuaren maila, egunez, dBA-tan 40 

Gehieneko kanpoko soinuaren maila, gauez, dBA-tan 0 

Gehieneko barneko soinuaren maila, egunez, dBA-tan 55 

Gehieneko barneko soinuaren maila, gauez, dBA-tan 0 

Ringelmannen indizea funtzionamenduan 0 

Ringelmannen indizea abioan 0 

Hautsaren gehieneko igorpena Kg/orduko 1,5 

4. Eguneko alditzat goizeko 8:00etan hasi eta iluntzeko 22:00ak artekoa hartuko da, eta 

gaueko alditzat, aldiz, osagarria. 

5. Ringelmannen belztasun indizeak errekuntzako gasekin du lotura. 

6. Soinu mailak fatxadatik 1,5 m-ko distantzian neurtu beharko dira erabilera industrialeko 

eraikinaren kanpoaldean zein barnealdean; atzealdeko mailarekiko 3 dBA-ko igoerako 

gehieneko muga ezarriko da. Lokal industrial barneko gehieneko mailaren neurketa ate eta 

leiho guztiak itxita egin beharko da. 

Baldintza horiek industria erabat geldituta dagoela eta industriako elementu guztiak 

funtzionamendu osoan daudela egingo da. 

1.3.1.12. artikulua Etxebizitzarekin bateragarria ez den industriako jarduera. 

1. Jarduera deserosoak biltzen ditu, etxebizitzen ondoan onartzen ez direnak; oro har, 

industria txikia, ertaina eta handia. Horretatik baztertuta geratuko dira osasungaiztasuna 

dela eta beste jarduera batzuen gertutasunarekin bateragarriak diren mugetara gutxitu ezin 

daitezkeenak.  

2. Kalifikazio orokorrak erabilera bereizgarri moduan erabilera industriala esleitzen dien 

eremu pribatuetan soilik dago baimenduta, erabileraren, potentziaren eta azaleraren inolako 

mugarik gabe. 

5. atala.- Hirugarren mailako erabileren edukia 

1.3.1.13. artikulua Definizioa eta motak 

1. Hirugarren mailako erabilera deitzen zaie jendeari zuzendutako zerbitzuak eskaintzea 

xede duten jarduerei. 
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2. Mota hauek bereizi behar dira: 

a) Bulegoak. 

b) Txikizkako merkataritza. 

b.1 Merkataritza, oro har. 

b.2 Merkataritzako gainazal handiak. 

c) Ostalaritza. 

c.1 Hotelak. 

c.2 Campinga eta iraupen laburreko beste ostatu mota batzuk. 

c.2.1 Campinga 

c.2.2 Gazte aterpetxeak eta mendi aterpeak. 

c.2.3 Udalekuetarako guneak 

c.2.4 Landa etxeak eta landa turismoa. 

c.2.5 Beste ostatu batzuk 

c.3 Jatetxeak eta tabernak. 

c.4 Jantoki kolektiboak eta prestatutako janarien hornikuntza. 

3. Erabilera osagarritzat hartu ohi dira langileen eta erabiltzaileen aparkalekuak, zerbitzuko, 

produkzio baliabideen eta erabilera nagusiko mantentze lanetarako biltegiak, eta hirugarren 

mailako erabilerek behar bezala funtziona dezaten beharrezkoa den beste edozein 

erabilera. 

4. Bulegoak, besteak beste, funtzio nagusitzat administrazioko, finantza arloko eta 

informatikako zerbitzuak edo zerbitzu teknikoak eskaintzea duten jarduerak dira.   

Administrazio Publikoko gelak alde batera uzten dira.  
 

5. Txikizkako merkataritzaren erabilerak era guztietako artikuluak eta produktuak jendeari 

saltzea eta jendeari zerbitzuak eskaintzea biltzen du: ile apaindegiak, tindategiak eta 

antzeko beste jarduera batzuk adibidez. 

“Merkataritzako azalera handiak” komunitate autonomoko sektore mailako legeriak izaera 

hori eman dienak dira. 

6. Ostalaritzaren erabilerak pertsonei aldi baterako ostatua eskaintzeaz arduratzen diren 

jarduerak biltzen ditu edozein modalitatetan. 

Alokairu erregimenean ustiatutako apartamentuen multzoak, aparthotel izaera izateko 

dagokien sektoreko legeriak ezarritako baldintzak betetzen ez dituztenean, ezarpenari 

dagokionez, “egoitza kolektiboen" erabilerak izango dira, erabilera horiei dagozkien funtzio 

eta antolaketa mailako batasuneko baldintzak betetzen badituzte; bestela, berriz, 

etxebizitzak izango dira. 

6. atala.- Komunitateko ekipamenduaren erabileren edukia 
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1.3.1.14. artikulua Definizioa eta motak 

1. Komunitateko ekipamenduko erabilera deitzen zaie kolektibitateko kide guztien behar 

kolektibo edo pertsonal ugariak asebetetzera zuzendutako jarduerei. 

2. Zehaztapenari dagokionez, mota hauek bereizi behar dira: 

a) Irakaskuntzakoa. 

a.1 Lehen eta bigarren mailako irakaskuntza. 

a.2 Goi mailako irakaskuntza. 

a.3 Etengabeko prestakuntza eta irakaskuntzako beste jarduera batzuk. 

b) Aisialdikoa eta kulturala. 

b.1 Liburutegiak, ludotekak, museoak eta kultur mailako beste erakunde batzuk. 

b.2 Ikuskizunak. 

b.2.1 Antzokiak eta zinematografoak. 

b.2.2 Dantza aretoak, diskotekak eta antzeko beste jarduera batzuk. 

b.2.3 Azokak eta antzeko beste batzuk 

b.2.4 Zezen plazak 

b.2.5 Beste batzuk. 

b.3 Biltzar jauregiak. 

b.4 Ikus-entzunezkoen, arte arloko eta ikuskizunen ekoizpenak. 

b.5 Aisialdiko eta zori jokoak. 

b.6 Beste batzuk. 

c) Kiroletakoak. 

c.1 Estadioak eta kiroldegiak. 

c.1.1 Estadioak, futbol zelaiak eta abar. 

c.1.2 Kiroldegiak, pilotalekuak, teniseko kantxak eta abar. 

c.2 Golf zelaiak. 

c.3 Hipika eta zaldi eskolak. 

c.4 Beste instalazio batzuk. 

d) Osasuna. 

d.1 Osasun arloko jarduerak. 

d.1.1 Ospitaleko jarduerak. 

d.1.2 Medikuntzako eta odontologiako jarduerak. 

d.1.3 Osasun arloko beste jarduera batzuk. 

d.2 Albaitaritzako jarduerak. 

e) Gizarte zerbitzuak. 

e.1 Ostatua biltzen duten gizarte zerbitzuak. Egoitza kolektiboak. 

e.2 Ostaturik gabeko gizarte zerbitzuak. 

f) Erlijiosoa. 
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g) Erakunde mailakoa. 

h) Zerbitzu publikoak. 

h.1 Defentsa, segurtasuna eta babes zibila. 

h.2 Posta eta telekomunikazioak. 

h.3 Hiriko zerbitzuak. 

h.3.1 Handizkako merkatuak. 

h.3.2 Hiltegiak. 

h.3.3 Hileta elizkizunak: hilerriak, beilatokiak eta errausketa labeak. 

h.3.4 Autobus publikoen eta antzekoen garajeak. 

h.3.5 Hiriko beste zerbitzu batzuk. 

i) Beste ekipamendu batzuk. 

3. Erabilera osagarritzat hartzen dira administrazioko eta kudeaketako bulegoak, produkzio 

baliabideen eta mantentze lanen biltegiak, langileen eta erabiltzaileen aparkalekuak, 

zaindariaren etxebizitza eta helburu horiek lortzeko beste edozein erabilera. 

4. Irakaskuntzako erabilerak pertsonen adimen mailako prestakuntza biltzen du edozein 

mailatako hezkuntzaren bidez: arautua, haurtzaindegiak, arautu gabeko irakaskuntzak eta 

ikerkuntza. 

5. Aisialdiko eta kultur mailako erabilerak ezagutza mantentzea eta zabaltzea, eta aisialdi 

aberasgarria eta pertsonen olgeta bultzatzea biltzen du kultur izaerari lehentasuna ematen 

die jardueren bidez. 

6. Kirol erabilera osatzen dute herritarrek kirola egiteko eta beren kultura fisikoa garatzeko 

erabiltzen dituzten instalazioek. 

7. Osasunak laguntza medikoaren eta kirurgiako zerbitzuen eskaintza biltzen du 

anbulatorioko erregimenean edo ospitaleratzearekin. Albaitaritzako jarduerak biltzen ditu. 

8. Gizarte zerbitzuek pertsonei zuzendutako laguntza biltzen dute (ez da espezifikoki osasun 

arlokoa) zerbitzu sozialen bidez. 

9. Erlijio mailako erabilerak hainbat kultu biltzen du. 

10. Erakunde mailako erabilerak organo publikoen administrazioko jarduerak biltzen ditu; 

haien eskuduntzen arabera eskaini behar dituzten zerbitzu ugariekin dute lotura. 

11. Defentsak, segurtasunak eta babes zibilak defentsa nazionalera, ordena publikoa 

mantentzera eta herritarrak babestera zuzendutako jarduerak biltzen ditu. 

12. Hiriko zerbitzuak hiriko zerbitzu publikoen hirigintzako hornikuntzako beharrak asetzera 

zuzendutako jarduerak (garajeak, hiltokiak, handizkako azokak eta abar) eta hilerriak dira. 

7. atala.- Komunikazioen eta garraioen erabileraren edukia 

1.3.1.15. artikulua Definizioa eta motak 

1. Komunikazioen eta garraioen erabilera deitzen zaie pertsonen eta garraio ibilgailuen 

mugimenduen garapenera zuzendutako jarduerei zein horien aparkalekuei. 
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2. Erabilera horren baitan, mota hauek bereiz ditzakegu: 

a) Errepide bidezkoak. 

a.1 Errepideak. 

a.2 Udalerriko bideak. 

a.2.1 Galtzadak. 

a.2.2 Espaloiak. 

a.2.3 Erantsitako aparkalekuak. 

a.2.4 Babes guneak edo hondakinen esparruak. 

a.3 Aparkalekuak. 

a.3.1 Aire zabalean, bidegarritasunera lotu gabeak. 

a.3.2 Eraikuntzan. 

a.4 Erregaiaren hornitegiak. 

a.5 Erantsitako jarduerak. 

a.5.1 Autobus geltokiak. 

a.5.2 Errepide bidezko garraioen gunea. 

a.6  Bideak eta landatar bideak. 

b) Oinezkoentzakoak edota bizikletenak. 

b.1 Oinezkoentzako pasealekuak eta kaleak. 

b.2 Tolerantziadun oinezkoentzako kaleak. 

b.3 Bizikletenak. 

c) Tren bidezkoak. 

d) Airekoak. 

e) Garraio intermodaleko zentroak. 

3. Errepidearen erabileraren baitan, erabilera osagarritzat jotzen dira zirkulazio beharrei 

estaldura ematera zuzenduta daudenak; edukierak kontrolatzeko instalazioak, zama 

kontrolatzera eta pisatzera zuzendutakoak, atseden guneak eta aparkalekuak, errepideetako 

erabiltzaileen zerbitzu guneak, zirkulazioko eta errepideko erabiltzaileen segurtasuna eta 

erosotasuna erraztera zuzendutako tresnak eta makinak kontrolatzeko, biltegiratzeko eta 

jasotzeko zentroak eta behar bezala mantentzera eta ustiatzera zuzendutako guneak. 

4. Errepide bidezko garraio zentroetako erabilera osagarri moduan salgaien garraioa 

antolatzeaz arduratzen diren enpresentzako bulegoak, aduanetako agenteenak, 

gasolindegiak, garajeak, ibilgailuen konponketarako eta mantentze lanetarako tailerrak, 

jatetxeak, txikizkako merkataritza, hotelak eta abar aipa ditzakegu. Horiek guztiak zentroko 

langileentzat, bisitarientzat eta erabilera nagusiaren garapen egokirako beharrezkoa den 

beste edozein erabileratarako dira. 

5. Aparkalekuen hornidura. 
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a) “Erantsitako aparkalekuak”: bide publikoei erantsitako aparkalekuen artean, aplikagarria 

den hirigintzako legerian aipatutako aparkalekuak ezarriko dira. 

b) “Aparkalekuak”: eraikuntza berriko eraikinetan, eraikuntzaren ikuspegitik erabilera 

honen xedapena nabarmen zaila den edo plaza kopuruari dagokionez errendimendu 

baxuko a.2 azpieremuetan daudenetan izan ezik, gutxieneko hornikuntza horiek izan 

beharko dituzte eraikuntzaren barnealdean edo orubearen kanpoaldean libre dagoen 

tokian. 

b.1 Etxebizitzen eraikinetan: 70 m2 bakoitzeko edo hornikuntza publikoenak ez diren 

beste erabilera batzuetarako sestra gaineko sabaiaren azalera zati bakoitzeko toki 

bat. 

b.2 Erabilera industrialerako eraikinetan: eraikitako 200 m2 edo zati bakoitzeko toki 

bat. 

b.3 Bulegoen eraikinetan: azalera erabilgarriaren 100 m2 edo zati bakoitzeko toki bat. 

b.4 Eraikin komertzialetan: azalera erabilgarriaren 70 m2 edo zati bakoitzeko toki bat. 

b.5 Hoteletarako eta landatar etxeetarako eraikinetan: plaza bat lau logelako. 

b.6 Jatetxeetarako eta tabernetarako eraikinetan: Plaza bat eskainitako lau zerbitzu 

tokiko. 

b.7 Camping eta aterpetxeetan: aplikagarria den sektore mailako legeriak 

ezarritakoak. 

b.8 Osasun ekipamenduko eraikinetan: plaza bat bi oheko. 

b.9 Ikuskizunen, dantza aretoen, zezen plazen eta antzekoen komunitateko 

ekipamenduko eraikinetan. plaza bat edukierako 15 eserlekuko. 

b.10 Liburutegietako, museoetako eta antzekoetako eraikinetan: eraikitako azaleraren 

200 m2 edo zati bakoitzeko toki bat. 

b.11 Beste ekipamendu edo erabilera batzuetarako eraikinetan: plaza bat bi langileko 

edota plaza bat eskainitako zerbitzuaren bost plazako zerbitzuaren hartzaileak 

helduak badira. 

c) Hornikuntza horien aldaketa udalak emandako hirigintzako ordenantzaren bidez egin 

daiteke. 

6. Autobus geltokien erabilera osagarriek honakoak biltzen dituzte: paketeen banaketako 

zentroak, kafetegia, jatetxeak, mantentze lanetarako tailerrak eta autobusen konponketa 

txikietarako tailerrak, merkataritzako gune txikiak, langileen eta erabiltzaileen ibilgailuetarako 

aparkalekuak eta geltokiak behar bezala funtziona dezan beharrezkoa den beste edozein 

erabilera.  

7. “Trenean egindako garraioaren” erabilerak bidaiarien geltokiak biltzen dituzte eta erabilera 

osagarriak dira hauek: tren garraioaren antolaketarako enpresen bulegoak, bidaia agentziak, 

langileentzako eta erabiltzaileentzako aparkalekuak, paketeen banaketako zentroak, 
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kafetegiak, jatetxeak, merkataritzako gune txikiak eta erabilera nagusiak ondo funtziona 

dezan beharrezkoa den beste edozein erabilera. 

8. atala.- Aire libreko aisialdiaren eta jolasaldiaren erabileraren edukia 

1.3.1.16. artikulua Definizioa eta motak 

1. Aire zabaleko aisialdiaren eta jolasaldiaren erabilerak biztanleriaren osasungarritasuna, 

atsedenaldia eta aisialdia bermatzera, hiriko esparruetako inguruneko baldintzak hobetzera, 

haurren jolasak garatzera, natura ikustera eta abarretara zuzendutako jarduerak biltzen ditu. 

2. Mota hauek biltzen ditu: 

a) Hiriko izaera duen aire zabaleko aisialdia eta jolasaldia. Aire zabaleko guneak. 

a.1 Hiriko parkeak. 

a.2 Gune berdeak. 

a.3 Haurren jolaserako eta aisialdirako guneak. 

a.4 Oinezkoentzako eremuak. 

b) Hiriaren kanpoaldeko aire zabaleko aisialdia eta jolasaldia. 

b.1 Pilatutako aisialdia. 

b.2 Aisialdi estentsiboa. 

b.3 Uretako bainuak eta kirolak. 

3. Hiriko izaera duen aisialdiko eta jolasaldiko erabilera, batez ere, lorategiek eta arboladiek 

osatzen dute. Horiez gain, aisialdiko, jolasaldiko eta olgetako jarduera egiteko beharrezko 

giroa osatzen dute oinezkoentzako pasealekuek, zumardiek, kioskoek, urmaelek, glorietek, 

aire zabaleko terrazak dituzten taberna txikiek eta beste hornikuntza txiki batzuek. Horiek, 

gainera, hiriko esparruak apaintzen laguntzen dute. 

4. Hiriaz kanpoko izaera duen aisialdi kontzentratuaren erabileran piknikeko eta naturarekin 

harremana izateko jarduerak dira nagusi; gehienetan, hiriguneetatik aldenduta dauden 

tokietan, lurzoru urbanizaezinean, egiten dira eta ekipamendu osagarriz hornituta egoten 

dira: tabernak, aparkalekuak, bainua hartzeko tokia eta abar. 

Toki horietan, lurraren egoera naturala da nagusi eta urbanizazioko lanak oso urriak dira. 

5. Hiriaz kanpoko izaera duen aisialdi estentsiboan natura behatzeko eta mendi ibiliak 

egiteko jarduerak dira nagusi; lurzoru urbanizaezineko esparru handietan egiten dira eta 

ingurune naturalean behar bezala integratuta geratzeko moduan prestatutako 

ekipamenduko gune txikiak izaten dituzte. 

6. Oro har, “aire zabaleko aisialdirako eta jolasaldirako” erabilera orokorraren erabilera 

osagarritzat hartzen dira mantentze lanetarako beharrezko tresnak jasotzeko biltegi txikiak, 

landareen mintegiak eta erabilera nagusia garatzeko eta bultzatzeko beharrezkoa den beste 

edozein erabilera, eraikuntzarik gabeko esparru izaeran eragina ez dutenean. 

1.3.1.17. artikulua Esparru Libreen Sistema Nagusira atxikitako guneetan baimendutako 

instalazioak eta eraikuntzak.   



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          63
  

1. Aurreko artikuluko 3. puntuan adierazitakoaz gain, esparru libreen Sistema Nagusira 

atxikitako espazioetan, honako hauek onartuko dira: 

a) Kirol, kultura eta aisialdi arloko ekipamenduaren erabilerarekin lotutako instalazioak eta 

eraikuntzak. 

b) Edariak, loreak, aldizkariak eta abar banatzeko kiosko komertzialak. Eraikuntza horiek 

ezingo dute 20 m2 baino gehiagoko azalera izan eta haien erlaitzaren gehieneko altuera 

2,50 m-koa izango da zerbitzuko eremuak kontuan hartuta (mahaiak eta aulkiak).  

c) Barneko bideak eta gainazalean dauden aparkaleku publikoak. Bi kasu horietan, zerbitzua 

esparru libreari ematen diote. 

d) Lur azpiko aparkaleku publikoak. 

2. Instalazio horietako bakoitzaren gehieneko okupazioa kalifikatutako guztizko azaleraren 

% 5ekoa izango da d) paragrafoaren kasuan izan ezik, guztizkoa bete ahalko baitu. 

3. Edonola ere, Sistema Nagusia osatzen duten elementuen guztizko azalerak Euskadiko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 78. artikuluak 

eskatzen duen gutxieneko estandarra bete beharko du. Baldintza horretatik salbuetsita 

geratuko dira aurreko puntuko c) eta d) paragrafoetan adierazitako eraikuntzak eta 

instalazioak. 

1.3.1.18. artikulua Esparru Libreen Tokiko Sistemara atxikitako guneetan baimendutako 

instalazioak eta eraikuntzak.   

1. 1.3.1.16. “Definizioa eta motak” artikuluko 3. puntuan, 8. atalean, “Aire libreko aisialdiaren 

eta jolasaldiaren erabileraren edukia” izenekoan, adierazitako erabilerez gain, esparru 

libreen Tokiko Sistemara atxikitako lorategi esparruetan aurreko artikuluko a), b) eta d) 

paragrafoetako 1. puntuan agertzen diren eraikuntzak eta instalazioak ere baimenduta 

egongo dira.  

2. Instalazio horien gehieneko okupazioa aurreko artikuluko 2. puntuan agertzen dena 

izango da lur azpiko aparkalekuen kasuan izan ezik; kasu horretan, kalifikatutako guztizko 

azaleraren % 100ekoa izan daiteke.  

3. Edonola ere, Tokiko Sistema osatzen duten elementuen guztizko azalerak Euskadiko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 79. artikuluak 

eskatzen duen gutxieneko estandarra bete beharko du. Baldintza horretatik salbuetsita 

geratuko dira aurreko artikuluko 2. puntuko d) paragrafoan adierazitako eraikuntzak eta 

instalazioak. 

9. atala.- Zerbitzuen azpiegituren erabileren edukia 

1.3.1.19. artikulua Definizioa eta motak 

1. Zerbitzuen azpiegituren erabilera deitzen zaie azpiegiturekin eta telekomunikazioekin 

lotura duten zerbitzuak eskaintzera bideratutako jarduerei.  
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2. Mota hauek biltzen ditu: 

a) Ur hornikuntza. 

b) Ur saneamendua. 

c) Energia elektrikoaren produkzioa eta hornikuntza. 

c.1 Energiaren produkzioa. 

c.2 Energia elektrikoaren banaketa, zentro transformadoreak. 

d) Lur azpiko garraioa eta hondakinen tratamendua. 

d.1 Lur azpiko garraioa. 

d.2 Hiri Hondakin Solidoen (HHS) zentral pneumatikoa. 

d.3 Hiri hondakin solidoen tratamendua. 

d.4 Hondakin ez arriskutsuen eta inerteen hondakindegiak. 

d.5 Eraikuntzatik eta eraispenetik eratorritako hondakinak (RCD) aprobetxatzeko eta 

birziklatzeko guneak. 

d.6 Lohien tratamendua eta araztegiak. 

d.7 Beste tratamendu batzuk. 

e) Gas eta petrolio produktuen produkzioa, garraioa eta banaketa. 

e.1 Gasaren produkzioa, garraioak eta banaketa. 

e.2 Petrolio produktuen garraioa eta banaketa: oliobideak. 

f) Telekomunikazioen azpiegiturak. 

3. Erabilera osagarrien artean daude hauek: bulegoak, aparkalekuak, eta zerbitzuaren, 

produkzio baliabideen eta mantentze lanen biltegiak. Horiek guztiak jarduerak garatzeko eta 

helburu horiek lortzeko beharrezkoak dira. 

4. Telekomunikazio azpiegituren erabilerak ez ditu soinua, irudiak, datuak eta beste 

informazio motaren bat igortzeko herritarrei zuzendutako bulegoak biltzen. Gauza bera 

gertatzen da irrati eta telebistako ekoizpen zentroekin, irrati eta telebista kateekin; izan ere, 

aisialdiko eta kultur arloko komunitateko ekipamenduaren erabileran sartu behar ditugu 

horiek.  

 

 

10. atala.- Landatar erabilerak 

1.3.1.20. artikulua Definizioa eta motak 

1. Landatar erabilerak dira lehen sektoreko jarduerekin zuzenean lotuta daudenak. Baliabide 

naturalen (lehengai berriztagarriak) produkzio eta erauzketako jarduerak biltzen dituzte eta 

horretatik kanpo geratzen da erabilera industrialaren baitako energia baliabideen eta 

meatzaritzako baliabideen erauzketa. 
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2. Erabilera horretan, mota hauek bereiz ditzakegu: 

a) Nekazaritza. 

b) Abeltzaintza.  

b.1 Intentsiboa. 

b.2 Erdi intentsiboa. 

b.3 Estentsiboa.  

b.4 Hegazti hazkuntza.  

b.5 Ganaduaren beste ustiapen batzuk eta gune zoologikoak. 

c) Basogintza eta basoko ustiapenak. 

d) Ehiza. 

e) Arrantza eta akuikultura. 

3. Jarduerak produkzio eragingarritasunerako berehalakoa eta lehenengoa den jarduera 

eraldatzailea eskatzen duenean, dagokion erabilera nagusiaren baitan kokatu ohi da azken 

hori. 

4. Erabilera osagarritzat hartzen dira produkzio edo erauzketa prozesuaren kudeaketarako 

eta administraziorako bulego txikiak, langileen aparkalekuak eta aldagelak, zerbitzuko 

biltegia eta produkzio jardueraren produkzioko eta mantentze lanetarako baliabideen biltegia 

edo nagusia behar bezala garatzeko beharrezkoa den beste edozein erabilera. 

5. Abeltzaintza intentsiboaren erabilerak batez ere eraikinetako estabulazioa oinarri duen 

abeltzaintzako produkzioa biltzen du. 

6. Abeltzaintza erdi intentsiboaren erabilerak abeltzaintzako produkzioaren jarduerak biltzen 

ditu eta estabulazioa eta eraikinak ditu oinarri, txandakako larratzea bezalaxe. 

7. Abeltzaintza estentsiboaren erabilerak abeltzaintzako produkzioaren jarduerak biltzen 

ditu; batez ere artzaintza du horrek oinarri eta estabulazioa haien jarduera osagarria dela 

esan dezakegu. 

8. Abikulturak edo hegazti hazkuntzak oilarren, oiloen, indioilarren, ahateen eta abarren 

etxeko hazkuntza, eta arrautzen eta abikulturako beste produktu batzuen produkzioa biltzen 

du. Horretatik kanpo geratzen da, ordea, beste hegazti basati batzuen ustiapena.  

9. Abeltzaintzako beste ustiapen batzuen erabileraren baitan, abeltzaintzako ustiapen izaera 

ez dutenak, gune zoologikoak eta landetxe zinegetikoak daude. 

10. Abeltzaintzako erabilera guztiak. 

1.3.2. KAPITULUA. HIRIGINTZAKO ORDENAMENDUKO PLAN NAGUSIAREN 

KALIFIKAZIOA 

1.3.2.1. artikulua Kalifikazio eta zonifikazio orokorra. Definizioak eta edukia 

1. Eremua Planak zehaztutako esparrua da eta lur homogeneoen multzoa biltzen du, 

hirigintzako ezaugarri orokor berdinak dituztelako. lurzoruaren erabilera, hirigintzako 

eraikigarritasuna eta eraikuntza motak; hitz gutxitan esanda, hiriko egitura espezifikoa. 
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2. Planeamendu orokorrak ezarritako lurzoruaren erabileraren arabera, udalerria erabat 

banatuta geratuko da esparruen bi talde handi hauetan: 

a) Sistema nagusietako eremu publikoak eta hornikuntza guneak. 

b) Jabetza pribatuko erabilerak dauden eremu pribatuak. 

3. Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 15. 

artikuluan zehaztutako definizioaren arabera, kalifikazio orokorrak eremu publikoak eta 

pribatuak horrela zehaztutako esparru bakoitzari esleitutako erabilerekin modu 

sistematikoan elkarri lotuta egotea esan nahi du. Gainera, bakoitzarentzat hirigintzako 

ordenamenduko ahalmenak zehazten dituzten oinarrizko determinazioak finkatzen ditu.  

Kalifikazio orokor kontzeptuaren baitan, zonifikazioarena dago (Euskadiko Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko b eta f paragrafoetako 53.1 

artikuluan txertatuta dagoen determinazioa). “Udalerriko kalifikazio orokorra” izeneko P1 

planoan eta “Hiri lurraren eta lurzoru urbanizagarriaren kalifikazio orokorra” P3 planoan 

zehaztutako osagai grafikoa osatzen du horrek. 

4. Kalifikazio orokorrak hiru lurreko eta lurzoru urbanizagarriko eremu bakoitzerako eta 

lurzoru urbanizaezineko sistema nagusietarako determinazio hauek ditu zehaztuta: 

a) Irabazizko erabilera pribatuko eremu pribatuaren izaera dutenak edo irabazizko 

aprobetxamendurik gabeko publikoak direnak eta izaera orokorreko hornikuntza 

publikoei euskarria ematera zuzenduta daudenak. 

b) Erabilera bereizgarriaren, eta dagokionean, lehentasuna duenaren, eta gainerako 

erabilera baimenduen eta bateragarrien definizioa (determinazio hori Euskadiko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 53.1 

artikuluan agertzen da, b eta f paragrafoetan).  

c) Eremu pribatuetan, eraikigarritasun urbanistikoetan, dagokionean maximoetan eta 

minimoetan, erabilera baimenduenetan edo bateragarrietan (determinazio hori 

Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 

53.2 artikuluan agertzen da, c) paragrafoan). 

d) Lurralde mailako planeamenduaren determinazioak betetzen direla bermatzeko, 

etxebizitzaren erabilera bereizgarria duten eremuetako etxebizitzen gehieneko 

kopuruak, nahiz eta urbanizazioak kontsolidatutako hiri lurrean librea edo gutxi 

gorabeherako izaera izan dezakeen. 

e) Aukera, eraikuntza motak. 

f) Aukeran, eraikinetako solairuen gehieneko kopurua, zuzenean araututakoa.  

g) Aukeran, eraikinek betetzen duten lurzoruaren gehieneko azalera, zuzenean 

araututakoa.  

Determinazio horiek eremu bakoitzerako zehaztu ohi dira dagokion hirigintzako lanaren arau 

jakinean, erabilera esanguratsuarekin lotura dutenak izan ezik eta, dagokionean, 
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lehentasuna dutenen kasuan. Gainera, Kapitulu honetako hurrengo artikuluetan araututako 

kalifikazio xehakatuaren tipologia ere aintzat hartu behar da.  

Hautazko determinazioek ordenamendu xehakatuaren maila izango dute. 

5. Gainera, kalifikazio orokorrak lurzoru urbaniezaezineko landatar gune bakoitzerako 

determinazio hauek finkatzen ditu: 

a) Gune bakoitzean baimendutako eraikuntzan oinarritutako erabilerak edo jarduerak. 

b) Lursailaren gutxieneko azalera eta lotutako gutxienekoa, baimendutako lurzoruaren 

erabilera bakoitzaren arabera. 

c) Hirigintzako eraikigarritasunak, eraikuntza motak, solairuen gehieneko kopurua eta 

eraikuntza berriko eraikinetako arkitekturako gainerako ezaugarriak. 

Determinazio horiek gune bakoitzerako zehaztuta daude Kapitulu honetako hurrengo 

artikuluetan eta Bosgarren Tituluan. “Erabilerako ordenantzak eta landatar eremuetako 

eraikuntza”. 

1.3.2.2. artikulua Kalifikazio orokorraren sistematizazioa. 

1. “Arabako Hirigintzako Planeamenduaren Normalizazio Sistemak” (tresna hau garatzeko 

erabili dugun aplikazio informatikoa) kalifikazio orokorra sistematizatzen du zonifikazioak 

hiru maila hauek dituela kontuan hartuta: 

a) Guneen oinarrizko motak: guneak, lehenik eta behin, bakoitzaren erabilera 

esanguratsuaren arabera sailkatzen dira. 

b) Zona taldeak: mota bakoitza, era berean, taldetan banatzen da hirigintzako oinarrizko 

ezaugarrien, eraikuntza moten eta talde bakoitzaren ordenamenduko sistemen arabera. 

c) Zonak: esparru jarraitu espezifikoak eta bereziak dira. 

2. Eremu bakoitzak identifikazio zehatza du kokapenaren arabera: hiri lurra eta 

urbanizagarria, edo lurzoru urbanizaezina. 

a) Hiri lurrean eta urbanizagarrian, eremu bakoitza honelako etiketarekin identifikatuta 

dago: "An-BB.nn-nn". Kasu horretan: 

a.1. Lehen letra larria, “A”, eremu motari dagokio; adibidez: "A” bizitoki eremu mota. 

a.2. Hurrengo “n” hizkia taldeari dagokio; adibidez, “A4”k dentsitate altuko eraikin irekiko 

bizitoki eremua esan nahi du. 

a.3. “BB.nn” digituak: hirigintzako laneko eremuaren kodeari edo etiketari dagozkio. 

“Hirigintzako lana” kontzeptua arau nagusi hauetako 1.2.1.2. “Hirigintzako 

antolamendu xehakatuko esparruak” izeneko artikuluan dago zehaztuta.  

a.4. Azken bi digituak, “nn”: “hirigintzako laneko eremuaren” baitako ordena zenbakiari 

dagozkio. 
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b) Lurzoru urbanizaezinean, etiketa “Ann-nn” motakoa izango da, eta kasu horretan: 

b.1 “Ann” digituak: landatar eremuko kodeari edo etiketari dagozkio. 

b.2 “nn” digituak Ann taldearen baitako eremuko ordena zenbakiari dagozkio.  

“J.25-03” kodeak, esate baterako, “nekazaritzako eta abeltzaintzako interesa dela eta 

zaindutako eremua” taldeko 3. zenbakiko eremua dela esan nahi du.  

3. Hauek dira “Erabilera orokorreko eremuen” “oinarrizko motak”: 

A - Bizitoki eremuak. 

B - Eremu industrialak. 

C – Hirugarren mailako erabileren eremuak. 

D – Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatuak.  

E - Komunikazioen eremu publikoak. 

F - Esparru libreen eremu publikoak. 

G - Komunitateko ekipamenduaren eremu publikoak. 

H - Zerbitzuen azpiegituren eremu publikoak. 

I - Eremu publiko hidraulikoak. 

J – Landatar eremuak. 

4. Aurreko puntuan aipatutako eremuen “oinarrizko motak” jarraian agertzen diren taldeen 

arabera garatzen dira. Bakoitzaren ezaugarri nagusiak erabilerako eta eraikuntzako 

erregimen espezifikoa dira: 

a) A. Bizitoki eremuak. 

A.1 Antzinako ezarpen hiritarrak. 

A.2 Antzinako landatar ezarpenak. 

A.3 Zabalguneak. 

A.4 Eraikuntza irekikoa. 

A.5 Dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

A.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

b) B. Eremu industrialak. 

B.1 Komunak. 

B.2 Industria berezikoak. 

B.3 Parke teknologikoak. 

c) C. Hirugarren mailako erabileren eremuak. 

C.0 Generikoak. 

C.1 Komertzialak. 

 C.1.1 Komunak. 

 C.1.2. Gainazal komertzial handiak. 

C.2 Ostalaritza. 

C.3 Bulegoak. 
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C.4 Enpresa parkeak. 

d) D. Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatuak.  

D.0 Generikoa. 

D.1 Irakaskuntzakoa. 

D.2 Kulturala. 

D.3 Aisialdikoa. 

D.4 Kiroletakoa. 

D.5. Osasun arlokoa 

D.6. Gizarte zerbitzuak. 

D.7 Zerbitzu publikoak. 

D.8 Erlijiosoa. 

e) E. Komunikazioen eremu publikoak. 

E.1 Bideetakoak. 

 E.1.1 Errepideak. 

 E.1.2 Kaleak. 

E.2 Trenetakoak 

E.3 Oinezkoentzakoak edota bizikletenak. 

f) F. Esparru libreen sistema orokorra. 

F.1 Hiriko parkeak. 

F.2 Hiritik kanpokoak: Aisialdiko guneak. 

F.3 Bainuak eta hondartzak. 

g) G. Komunitateko ekipamenduaren eremu publikoak. 

G.0 Generikoa. 

G.1 Irakaskuntzakoa. 

G.2 Kultura. 

G.3 Aisialdikoa. 

G.4 Kiroletakoa. 

G.5 Osasun arlokoa 

G.6 Gizarte zerbitzuak. 

G.7 Zerbitzu publikoak. 

G.8 Erlijiosoa. 

G.9 Erakunde mailakoa. 

h) H. Zerbitzuen azpiegituren eremu publikoak. 

H.1 Ur hornikuntzarena.  

H.2 Ur saneamenduarena.  

H.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 

H.4 Hondakinen tratamendua. 
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H.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 

H.6 Telekomunikazioen azpiegiturena.  

i) I. Jabari publiko hidraulikoaren sistema orokorra. 

j) J. Landatar eremuak. 

J.1. Babes bereziko guneak. 

 J.1.1 Balio naturala dela eta. 

 J.1.2 Balio historiko-kulturala dela eta. 

 J.1.3 A Ingurumen hobekuntzakoa. 

 J.1.4 Basogintzako balioa dela eta. 

 J.1.5 Nekazaritzako eta abeltzaintzakoa, eta landazabalekoa. 

 J.1.6 A larre menditarretakoa. 

 J.1.7 Azaleko uren babesekoa. 

J.2 Babestutako eremuak. 

 J.2.1 Interes naturala dela eta. 

 J.2.2 Interes historiko-kulturala dela eta. 

 J.2.3 Basogintzako interesa dela eta. 

 J.2.4 Nekazaritzako eta abeltzaintzako interesa dela eta. 

 J.2.5 B Ingurumen hobekuntzakoa. 

 J.2.6 B larre menditarretakoa. 

J.2.7 Hiri garapenerako desegokia delako. 

J.3 Landatar guneak.  

5. Hornikuntzen eremu publikoak eta pribatuak (C, D eta, dagokionean, H) dira eremu 

publikoak edo sistema nagusienak. 

6. Gainera, lurzoru urbanizaezinean, udalerri honetako ordenamendua jarraian agertzen 

diren “baldintzatzaile gainjarriekin” osatu da:  

a) Eremu higagarriak.  

b) Uholdeak jasan ditzaketen eremuak. 

c) Presuntzio arkeologikoko eremuak. 

d) Korridore ekologikoak. 

e) Paisaia bikainak eta bereziak. 

f) Errepideak babesteko eremuak. 

g) Trenbideak. 

h) Abelbideak eta altxonbideak. 

Lehenengo “gainezarritako baldintzatzailea” Lurraldearen Ordenamenduko ildoetako 6.8.8. 

puntuan zehaztuta dagoen kontzeptuaren araberakoa da; gainerakoak 1.6.1.3. 

“Gainjarritako alderdi lotesleetako erabileretan ezarritako muga gehigarriak” artikuluan 
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agertzen dira. Horrez gain, hor bertan daude araututa guztietan ezarri beharreko 

erabileretan finkatutako mugak.  

1.3.2.3. artikulua Plan honetako eremuen zerrenda 

1. Plan honetan, mota hauetako eremuak bakarrik daude: A.1, A.2, A.4, A.5, A.6, B.1, D.8, 

E.1.1, E.1.2, F.1, G.0, G.1, G.4, G.8, G.9, H.1, H.2, H.3, H.5, I, J.1.1, J.1.3, J.1.4, J.1.5, 

J.1.7, J.2.1, J.2.3, J.2.4, J.2.5 eta J.3. 

“I” eremuak ordenamenduko 3. planoetan mugatu dira jabari publiko hidraulikoko sistema 

nagusi moduan. Horietan dago Ibarrako Aramaio ibaia.  Gainerakoa, neurri txikia duela eta, 

ez da helburu hauetarako grafiatu. 

2. Laburra izan dadin, udalerriko eremu guztien zerrenda osoa eta zehatza “Txostenak” 

izeneko Memoriaren I. eranskinean agertzen da. Dokumentu hori hasierako onarpeneko 

dokumentuan xehakatuko da.  

1.3.2.4. artikulua Eraikuntzako oinarrizko erregimena eta eremuetarako aplikagarria den 

erabilera. Adierazpen grafikoa 

1. Eraikuntzako eta eremuen erabilera aplikagarriaren erregimen orokorra determinazio 

hauen bidez osatzen da: 

a) “Eremu talde” bakoitzerako aplikagarria den erabilerako eta eraikuntzako oinarrizko 

erregimena hurrengo artikuluan agertzen da. 

b) Dagokion hirigintzako laneko esparruari dagokion arau zehatzean eremu bakoitzerako 

ezarritako “Kalifikazio orokorreko” determinazioak.  

2. Kalifikazio orokorraren mugaketa grafikoa P1 “Udalerriko kalifikazio orokorra” izenekoan 

eta P3 “Hiri lurraren eta lurzoru urbanizagarriaren kalifikazio orokorra” izenekoan dago. 

1.3.2.2. artikulua Plan honetako Hirigintzako Planeamenduaren Normalizazio Sistema 

osatzen duten eremu ugarien definizioa. 

1. A1 Antzinako ezarpen hiritarretako bizitoki eremuak. 

a) Kontzeptua: XIX. mendearen bigarren erdialdea baino lehenagoko bizitoki ezarpenek 

osatzen dituzten eremuak dira; helburua horiek babestea da, duten berezitasun eta 

historia, kultura eta hirigintza arloko interesa direla eta. Horretarako, jatorrizko 

partzelazioaren oinarrizko alderdiak eta espazio eta eraikuntza mailako morfologia 

mantendu nahi dira, eraikuntzako eta hirigintzako elementu guztiak mantenduko direla 

bermatuz (horien balio esanguratsuek justifikatzen badute).  

 Egitura horren berezitasun nagusia kalearen irudi tradizionala osatzea da; atxikitako edo 

erantsitako izaera duten eraikinekin mugatutakoa. 

 Eraikuntza berriak oinarrizko urrats tipologikoetan eremuan lehendik dauden jatorrizko 

eraikuntzako elementuak eta eraikinak bilduko ditu. 

b) “Kalifikazio xehakatu” esanguratsuaren tipologia: “a.1. antzinako ezarpen hiritarretako 

bizitoki eremuetako" azpieremua.  
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c) Erabilera nagusia: etxebizitza erabilera. 

2. A.2 Antzinako landatar ezarpeneko bizitoki eremuak. 

a) Kontzeptua: Sakabanatutako landatar populaketak osatzen dituen eremuak dira; 

isolatutako etxeek eratzen dituzte, eta gehienetan, baratzearekin inguratuta egon ohi 

dira, erabilera kolektiboko eraikin baten edo gehiagoren inguruan bilduta.  Gorbea 

inguruko mendietan bereizgarria den "Arabako herrixka" deitzen zaiona da.  

 Hiriko egitura ez homogeneoan isolatutako etxebizitzak kalea osatzen duten eraikin 

atxikien talde txikiekin batera egon daitezke. 

 Horien izaera dela eta, hiri lurreko eremuak dira; gehienetan, urbanizazioak 

kontsolidatutakoak. 

 Plan horretako A.2. eremuak Barajuen, Oleta eta Zabola tokietako landatar guneko 

lurzoru urbanizaezina hiri lur moduan kalifikatzetik sortu dira.  Gune horien helburua 

egungoaren antzeko araudiaren arabera definizio hori duen hiri lurra kontsolidatzea da.  

b) Kalifikazio xehakatu esanguratsuaren tipologia: “a.2 Antzinako landatar izaerako 

ezarpenetako bizitoki eremuetako" azpieremua.  

c) Lehentasuna duten erabilerak: Familiabakarreko, bi bizitzako eta atxikitako 

familiabakarreko etxebizitza konpaktua, erpin komunarekin. 

3. A.4 Eraikuntza irekiko bizitegi zonak. 

a) Kontzeptua: dentsitate ertain edo handiko eremuak dira; disposizio irekian isolatutako 

bizitoki eraikinak osatzen ditu eta horrek, denborarekin, eraikinik gabeko erantsitako 

esparruak izan ahalko ditu. 

b) Kalifikazio xehakatu esanguratsuaren tipologia: “Eraikuntza irekiko” a.4 azpieremua. 

c) Erabilera bereizgarria:  familia anitzeko etxebizitza erabilera. 

4. A.5 Dentsitate baxuko eraikuntzako bizitoki eremuak. 

a) Kontzeptua: Dentsitate ertaineko edo baxuko eremuak dira eta familia anitzeko 

etxebizitzako bloke ireki txikiek edo atxikitako familiabakarreko etxebizitzek osatzen 

dituzte.  

b) Kalifikazio xehakatu esanguratsuaren tipologia: a.5.1 “Dentsitate baxuko eraikuntza” 

eta.5.2 “Eraikin familiabakar atxikia" azpieremua. 

c) Erabilera bereizgarria:  Familia anitzeko etxebizitzaren erabilera dentsitate baxuko 

eraikin trinko irekian eta atxikitako edo ilaran dagoen eraikin familiabakarrean. 

5. A.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzako bizitoki eremuak. 

a) Kontzeptua: Dentsitate baxuko edo oso baxuko eremuak dira; lursail bakoitzeko 

etxebizitza bat edo bi dituen bizitoki eraikuntzak osatzen ditu eta kasu guztietan izan ohi 

ditu erantsitako eraikinik gabeko esparruak. 

b) “Kalifikazio xehakatu” esanguratsuaren tipologia: 6.1 “Bi bizitzako eraikina” eta 6.2 

“Isolatutako eraikin familiabakarra” azpieremua.  
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c) Erabilera bereizgarria:  Isolatutako etxebizitza familiabakarraren eta bi bizitzako 

etxebizitzaren erabilera. 

6. B.1 Zona industrial komunak. 

a) Kontzeptua: Erabilera bereizgarri industriala duten eraikuntza eremuak dira; horma 

bitartekoen artean eraikuntzako moduluak dituzten etxadiek edo banatu ezin diren eta 

bereiztutako lursailek osatzen dituzte. Jarduera bakarrak egiten dituzte eta funtzionalki 

bateratuak izan ohi dira. Erantsita, eraiki gabeko 2 esparru izan ohi dituzte.  

b) “Kalifikazio xehakatu” esanguratsuaren tipologia: b.1 “Industrial komuna” azpieremua. 

c) Erabilera bereizgarria:  erabilera industriala. 

7. D. Komunitateko ekipamenduaren eremu pribatuak.  

a) Kontzeptua: Hirigintzako laneko esparru bakoitzerako bereziki zehaztutako 

komunitateko ekipamendu pribatuko erabileretara zuzendutako zonak dira eta 

eraikuntza eregimen bereziaren araberakoak izango dira. Horien araudia dagokion arau 

zehatzaren araberakoa izango da.  

 D.0 “Generikoa” eremuan, bereizkeriarik gabeko ekipamenduaren edozein erabileratara 

zuzenduta dago.  Gainerako zonaldeak horietako bakoitzaren izendapena sortzen duen 

erabilerara bideratuko da espezifikoki. 

b) Kalifikazio xehakatu espezifikoaren tipologia: d.0 azpieremua edo erabilera bakoitzari 

dagozkionak. 

c) Erabilera bereizgarriak:  Komunitateko ekipamenduaren erabilera. 

8. E.11 Errepideetako zonak. 

a) Kontzeptua: Hiriarteko garraiora eta komunikazioetara zuzendutako zonak dira; 

eraikuntza baztertuta dago horietan, autobideetako, autopistetako eta errepideetako 

elementu funtzionaletarako eta erabilera osagarrietarako diren eraikuntzen kasuan izan 

ezik, horiek baimenduta baitaude aplikagarria den sektore mailako legeriaren arabera. 

b) Kalifikazio xehakatu esanguratsuaren tipologia: “Errepideen” e.1.1 azpieremua. 

c) Erabilera bereizgarria:  Errepide bidezko komunikazioen eta garraioaren erabilera. 

9. E.12 Kaleen zonak. 

a) Kontzeptua: Hiriko komunikazioetara eta garraiora zuzendutako zonak dira; horietan 

eraikuntzak baztertuta daude, baldintza horietan baimendutako erabileretara 

zuzendutako sestra azpiko eraikuntzak eta “hiriko bideetako” elementu funtzionalen 

“sestra gaineko” ezarpena izan ezik.  

b) Kalifikazio xehakatu esanguratsuaren tipologia: “Kaleen” e.1.2 azpieremua. 

c) Erabilera bereizgarria:  Errepide bidezko komunikazioaren eta garraioaren erabilera. 

10. E2 trenbideetako zonak. 

a) Kontzeptua: Trenbideetako erabilerarekin eta horien erabilera osagarriekin lotura duen 

eraikuntza soilik baimenduta dagoen zonak dira aplikagarria den sektore mailako 
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legeriak ezarritako baldintzen arabera eta kasu bakoitzaren arabera, dagokion arau 

zehatzak biltzen dituen determinazioen arabera. 

b) Kalifikazio xehakatu esanguratsuaren tipologia: “Trenbideen” e.2 azpieremua. 

c) Erabilera bereizgarria:  Trenbideetako erabilera.  

11. E3 Oinezkoentzako edota bizikleten zonak. 

a) Kontzeptua: Oinezkoen edota bizikleten zirkulaziorako prestatutako zonak dira; 

eraikuntza ez dago baimenduta toki horietan, zonalde horretako jardueraren garapenera 

zuzenduta dagoena izan ezik.  

b) Kalifikazio xehakatu esanguratsuaren tipologia: e.3 “Oinezkoentzakoak edota 

bizikletenak” azpieremua. 

c) Erabilera bereizgarria:  Oinezkoentzako edota bizikleten erabilerak. 

12. F.1 Hiriko parkeen zonak. 

a) Kontzeptua: Arboladi estentsiboa eta urbanizazio arina duten zonak dira; horietan, 

hasiera batean, eraikuntzak baztertzen dira, 1.3.1.17 artikuluan finkatutako baldintzetan 

izan ezik.  “Esparru Libreen Sistema Nagusira atxikitako guneetan baimendutako 

instalazioak eta eraikuntzak”.   

b) Kalifikazio xehakatu esanguratsuaren tipologia: f.1 azpieremua, “hiriko parkeena”. 

c) Erabilera bereizgarria:  Aire libreko aisialdirako eta jolastokirako erabilera. 

13. F.2 Hiriaz kanpoko parkeen zonak: Aisialdiko guneak. 

a) Kontzeptua: Hiriaz kanpoko izaera duen erabilera kontzentratura zuzendutako zonak 

dira; piknikeko eta naturarekin lotura izateko jarduerak dira nagusi. Hasiera batean, 

eraikuntzak baztertuta daude, zona horretako jarduera garatzera bideratuta daudenak 

izan ezik.  

b) Kalifikazio xehakatu esanguratsuaren tipologia: f.2.1 azpieremua, “piknikeko edota 

naturarekin lotutako eremuak”. 

c) Erabilera bereizgarria:  Hiriaz kanpoko izaera duen aisialdiko erabilera kontzentratua.  

14. F3 Bainuen eta hondartzen zonak. 

a) Kontzeptua: Ibai eta urtegietako mugatutako zonetan bainu publikoak hartzeko zonak 

dira; eraikuntza baztertuta geratzen da, zonalde horretako jarduera garatzera zuzenduta 

dagoena izan ezik. 

b) Kalifikazio xehakatu esanguratsuaren tipologia: f.3 “Bainuak eta hondartzak” 

azpieremua. 

c) Erabilera bereizgarria:  Hiriaren kanpoaldeko aire zabaleko aisialdia eta jolasaldia: 

uretako bainuak eta kirolak. 
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15. G. Komunitateko ekipamenduaren eremu publikoak. 

a) Komunitateko ekipamenduaren Sistema Nagusiko zonak dira eta kontzeptuari, 

kalifikazio xehakatuaren tipologiari eta erabilerari dagokienez, “Komunitateko 

Ekipamendu Pribatuko” D zonetan zehaztutakoaren arabera arautzen dira. 

16. H Zerbitzuen azpiegituren zona publikoak. 

a) Kontzeptua: Laneko esparru bakoitzerako bereziki zehaztutako zerbitzu espezifikoen 

azpiegituren erabileretara zuzendutako zonak dira eta eraikuntza erregimen bereziaren 

araberakoak izango dira. Horien araudia dagokion arau zehatzaren araberakoa izango 

da.  

b) Kalifikazio xehakatu esanguratsuaren tipologia: zona jakin bakoitzari dagokion “h” 

azpieremua. 

c) Erabilera bereizgarria:  Zerbitzuen azpiegituren erabilerak.  

17. I Jabari publiko hidraulikoko zonak. 

a) Kontzeptua: Ibaietako eta erreketako, eta urtegietako hodietako jabari publiko 

hidraulikoa mugatzen duten eremuak dira.  

18. J Landatar eremuak. 

Landatar eremuak biltzen dituzte eta hiru taldetan banatuta daude: 

a) J.1 Babes bereziko guneak. 

Lurralde mailako planeamenduan edo sektore mailako legerian agertzen diren babes 

bereziko helburuak betetzera zuzendutako zona ugarik osatzen dituzte; udalaz gaindiko 

babeseko zonak dira. 

a.1  J.11, Balio naturala dela eta, babes berezia duten zonak. 

 Natura parkeek, ZEPA zonek, komunitateko interesa duten tokiek (LIC, 

gaztelaniaz), RAMSAR hezeguneek eta LAAetan (lurraldearen antolamendurako 

artezpideak)  aipatutako interes naturalistikoko eremuek osatzen dituzte.  

 Natura parkeak baliabide naturalen ordenamenduko planetan (PORN) ezarritako 

ordenamenduaren arabera zatitzen dira era berean; dena den, Plan honetan 

marraztuta ez daudenez, horien zonifikazioa aipatutako PORNaren arabera 

ebatziko da.  

a.2 J.12, Balio historiko-kulturala dela eta, babes berezia duten zonak. 

 Gune arkeologikoak eta eraikuntzak, eta ondare kulturala babesteko eskuduntza 

duen organoak kalifikatutako eta inbentarioan sartutako eraikinak eta elementuak 

dira. 

a.3 J.13, A ingurumen hobekuntzako babes bereziko zonak. 

 Basoetako, sastraketako eta bazterreko lurzoruetako guneetan aplikatu ohi da; 

horiek kalitateko maila handiagora bilakatzea onuragarritzat jo ohi da, eta lurraldeko 
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plan partzialen arabera, lurralde mailako babesari atxikitako esparruen barnean 

kokatuta egon ohi dira, baina babes bereziko J.1. gainerako zonetatik kanpo. 

 Zehazki, marraztutako “Arrasate-Bergara Lurralde mailako Planak babestutako 

guneen” baitan barneratuta daude, modu adierazgarrian, Ingurumen Araudiko fitxei 

atxikitako “lurralde mailako babes prozesuari atxikitako lurzoruen kategoriak” 

izeneko planoaren baitan. 

a.4 J.14, Basogintzako balioa dela eta, babes berezia duten zonak. 

 Basoko guneek eta erabilera publikoko mendiek osatzen dituzte; ez daude sartuta 

J.11 zonan, Arrasate-Bergarako Eremu Funtzionaleko Lurralde mailako Plan 

Partzialak babestutakoan.  

a.5 J.15, Nekazaritzako eta abeltzaintzako interesa dela eta, babes berezia duten 

zonak. 

Gainerako J.1 zonetan agertzen ez diren laborantzako lurrek osatzen dituzte. 

Arabako lurraldearen baitan nekazaritzako erabilerarako ahalmen handiagoa dutela 

eta, lurralde mailako plan partzialek babesten dituzte. 

a.6 J.17, Azaleko uren babes bereziko guneak. 

 Euskal Autonomia Erkidegoko ibaietako eta erreketako bazterren ordenamenduko 

Sektore mailako Lurralde Planak zehaztutako ibaietako eta erreketako bazterretako 

lurrak biltzen ditu jabari publiko hidraulikoko (ibilgua) mugaketa lerroaren eta 

eraikuntzako gutxieneko atzerapeneko muga orokorraren artean, Sektore mailako 

Lurralde Plan horretako araudiko F.1 atalean ezarritako distantzien arabera.  

b) J.2 Babestutako eremuak. 

Aurreko balioak izan gabe, planeamenduaren arabera, hiriri garapenetik babestea 

egokitzat jotako zonak dira. 

b.1 J.22 Interes historiko-kulturala dela eta babestutako zonak. 

 J.12 zonan txertatu gabeko arkitekturako elementuak, eraikinak eta eraikuntzak 

biltzen ditu; toki horiek gertaera historikoak, tradizionalak edota herritarrak oroitzen 

dituzte besteak beste eta horiek mantentzeak interesa du udaleko 

planeamenduaren arabera. 

b.2 J.24, Nekazaritzako eta abeltzaintzako balioa dela eta babestutako zona. 

 Nekazaritzako erabileraren ahalmen handia dutela eta, udal mailan babestu 

beharreko lurzoruak biltzen ditu (horien balioa, dena den, lurralde mailako plan 

partzialek babestutako guneena baino baxuagoa da). 

b.3 J.27, Hiri garapenerako desegokiak direlako babestutako guneak. 

 Aurreko zonetan bilduta ez dauden lurzoru guztiak jasotzen ditu; hiri garapenetik 

babestu beharrekoak dira, horretarako egokiak ez direlako (Euskadiko Lurzoruari 
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eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 13.3.a artikuluak 

aurrez ikusitako egoera). 

c) J.3 Landatar guneak. 

Landatar guneetako lurzoru urbanizaezineko modalitatearekin bat datoz; hori Euskadiko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko Legeko 29. artikuluak 

zehazten du.  

1.3.2.6. artikulua Kalifikazio orokorreko determinazioen araudi mailako lotura eta 

tolerantziak.  

Ez dute Plan honetan aldaketarik eragingo zonak mugatzeko aldaketek eta, horren bidez, 

ondorengo kasu hauetan gertatzen diren LHen eta lurzoruaren sailkapenean ere ez da 

aldaketarik izango. 

1. Zona pribatuetako mugak alboko sistema nagusien jabaria lortzeko espedienteetara 

egokitzea; plan honetako edozein definizio grafikorekin alderatuta, hura izango da nagusi. 

2. Zonetako mugak egokitzea jabari publiko hidraulikoaren mugaketaren arabera. Egokitze 

lan hori Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudia onartzen duen 2008ko urtarrilaren 11ko 

9/2008 Errege Dekretuko 240, 241 eta 242 artikuluen arabera egin zen.  

3. Hiri lurrean eta lurzoru urbanizagarrian, aipatutako mugen doiketa garapeneko 

planeamenduaren bidez egingo da honako hauetara zuzenduta: lurraldeko muga 

naturaletara, ondasun higiezinetara eta kalifikatutako zuhaiztietara, lehendik dauden lursail 

osoetara, eremuko egitura mailako bidezaintzaren diseinuaren berrausnarketa zehatzera, 

edo oinarri kartografikoko akats materiala konpontzera zuzenduta; edo, besterik gabe, 

eskalako jauziak eragindako Plan honetako planoen inguruko definizio grafikoa edo jasotze 

topografiko zehatzagoa eragiten duenean.  Edonola ere, aldaketa hori egiteko ezinbestekoa 

izango da baldintza hauek betetzea: 

a) Eragina jasango duen zona bakoitzak ezingo du hasierako gainazalarena baino % 10 

handiagoa den aldaketarik izan.  Aldaketak LH batean edo gehiagotan badu eragina, 

muga hori % 5era gutxituko da.  

b) Igoera lurzoru urbanizaezina sartuta gertatzen bada, horrek ezingo du izan babes 

bereziko landatar guneetakoa, mugaketan akatsa gertatu dela zalantzarik gabe 

egiaztatzen den kasuan izan ezik. 

c) Inola ere ezingo ditu baldintzatu alboko eremuetako ordenamendua eta hiri diseinua eta 

ezingo du kalterik eragin ondoko onibarretan. 

d) Hirigintzako eraikigarritasuna, lurzoruaren okupazioa eta bizitoki dentsitatea handitu edo 

gutxitu egingo dira sartutako azaleraren proportzio zuzenaren arabera. 

 Dena den, urbanizazioak kontsolidatu gabeko hiri lurrean eta urbanizagarrian, ezingo 

dira parametroak aldatu egikaritze unitatearen maila dela eta, eraikigarritasun ponderatu 

ertaina eguneratzea posible ez bada.  
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e) Aldaketak irabazi asmoko zona bateko lurrak baztertzea eta eraikigarritasun ponderatu 

baxuagoko eremura igarotzea ekartzen duenean, beharrezkoa izango da jabeen 

notarioaren dokumentu bidez onartzea espresuki.  

f) Aurretik dagoen lursailera egokitzea Planaren ordenamenduak zonaren lerroak 

lursailarenarekin bat egitea nahi izan duela zalantzarik gabe erakusten denean soilik 

onartuko da.  

4. A.2, “Antzinako landatar ezarpenak” zonetan sartuta dagoen urbanizazioak 

kontsolidatutako hiri lurraren kasuan, eta aurreko puntuko b, c eta d baldintzak errespetatuz 

gero, mugaketa horrek helburu hauek baditu:  

a) Lursail osoari dagokion A.2 zonaren baitan sartzea, baldin eta hauek betetzen baditu: 

a.1 Zalantzarik gabe argi geratzea Plan honen ordenamenduaren helburua zonaren 

mugako lerroa lursailarenarekin bat etortzea zela. Dena den, hori ez da posible 

izango sartu beharreko azalera hornikuntza publikoko eremuaren zati denean eta 

Sistema Nagusietako sarearen hirigintzako estandarrak betetzeko ezinbestekoa 

denean. 

a.2 Nahiz eta lurzoru urbanizaezinean eragina izan, zona horretara sartutako zatiak 

bizitokiaren dentsitatea handitzea sortzen ez duen azalera badu. 

b) Lursailaren zati bateko dagokion zonan sartzea zonakoa den zatiarekin batera, erabilera 

bereizgarriko edota lehentasuna dueneko eraikina altxatzea ahalbidetzeko.  

 Aurretik kalifikatutako zatiak zona horretako erabilera esanguratsuko edota lehentasuna 

dueneko eraikinari eska diezaiokegun gutxieneko lursailaren azalera gaindituko balu, 

gainerako lursailaren beharrezko zatia gehitu ahalko diogu (gutxieneko lursail horren % 

50 gainditzen ez badu) aipatutako erabileraren osagarria den eraikina altxatzea 

ahalbidetuko duen azalera osatu arte.  

 Aurreko bi paragrafoetan zehaztutakoa hala izan arren, ezingo da hori egin gehitu 

beharreko lursaila esparru libreen Sistema Nagusiko zona denean eta ezinbestekoa 

denean Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 

Legeko 78. artikuluan xedatutako hirigintzako estandarrak betetzeko. 

c) Dena den, 4. puntu horretan agertzen diren aukerak betetzeko ezinbestekoa izango da 

udaleko zerbitzuek egindako txosten teknikoa eta juridikoa izatea, eta udalean horren 

eskuduntza duen organoak emandako onespena izatea. 

5. Landatar guneekin lotuta, proposatutako zonifikazioaren aldaketa automatikoa gertatu 

dela ulertuko da, gainera, planeamendu orokorraren inguruko dagokion aldaketa izapidetu 

beharrik izan gabe, eskuduntza duten organoek, helburu horretarako ezarritako izapidetzeen 

arabera, babes bereziko guneak edo horiek zehazteko irizpideak aldatzen dituztenean, 

baldin eta tresna honek erabilitako kartografiara egindako egokitzapenaren bidez egindako 

interpretazioa eskatzen ez duen zehaztapenarekin egin badira.  
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1.3.3. KAPITULUA. KALIFIKAZIO XEHAKATUA 

1.3.3.1. artikulua Kalifikazio xehakatua eta azpieremuak. Edukia. 

1. Hiri lurrean eta urbanizagarrian dauden eremuen kalifikazio orokorra hirigintzako 

ordenamenduaren bidez garatu beharko da kalifikazio xehakatuari esker.  

2. Kalifikazio xehakatuak hiri lurreko eta urbanizagarriko zona pribatu guztiak banatzen ditu 

azpieremuetan hurrengo artikuluan aipatzen denaren arabera. 

3. Planeamenduak zehaztutakoaren arabera, azpieremua hirigintzako ordenamenduko 

eskalako eremu jarraiturik oinarrizkoena da.  Erabilera xehakatu eta eraikuntzako parametro 

berak dituzten lursailen edo lur homogeneoen multzoa biltzen du.  

4. Planak modu xehakatuan araututako hiri lurrean, azpizonifikazioa P4 planoan geratuko da 

zehaztuta: “Kalifikazio xehakatua” izenekoan.  

5. Kalifikazio xehakatuak azpieremuen bi bloketan banatzen du hiri lurra eta urbanizagarria: 

a) Azpieremu publikoak. 

b) Jabetza pribatuko erabilerak eta, ondorioz, hirigintzako eraikigarritasun urbanistikoa 

biltzen dituzten azpieremu pribatuak.  

6. Determinazio hauek biltzen ditu azpieremu bakoitzerako kalifikazio xehakatuak eta 

derrigorrezkoak dira: 

a) Azpieremuak pribatu edo irabazizko erabilera pribatu edo publiko gisa duen izaera.  

b) Azpieremuaren edota eraikinen, eta baimendutako gainerako erabileren erabilera 

esanguratsuaren edota lehentasunezkoaren definizioa.  

c) Baimendutako erabilera ugarien eraikigarritasun fisikoak.  

d) Lurralde mailako planeamenduaren determinazioak betetzen direla bermatzeko, 

azpieremuan, lursailean edo bizitoki eraikinetan eraiki daitekeen gehieneko etxebizitzen 

kopurua. 

e) Komunikazioen tokiko sistemaren trazatua eta ezaugarriak eta, dagokionean, 

komunikazioen sistema nagusiarekiko duen lotura, lerrokatzeak, sestrak eta 

oinezkoentzako edota bideetako sareko babeseko gainazalak seinaleztatuz, hala nola 

aparkaleku publikoetakoak. 

f) Eskema mailan, hiriko zerbitzuen tokiko sistemako oinarrizko elementuen trazatua eta 

ezaugarriak, ur hornikuntzako sareak, euri urak eta hondakin urak husteko sareak, 

energia elektrikoaren hornikuntza, argiztapen publikoa eta, dagokionean, 

planeamenduak aurrez ikusitako gainerako zerbitzuak barne. 

g) Azpieremu pribatuetako eraikuntzako ordenantzak, grafikoak eta idatzizkoak, eta, 

dagokionean, baldintza hauetako azpieremu publikoak: 

g.1. Eraikuntza berriko eraikinak egiteko baimendutako eraikuntza motak. 

g.2 Planetik eratorritako partzelazioa, gutxieneko lursaila eta ondoren aldaketa egiteko 

irizpideak bilduz. 
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g.2 Eraikuntza berriko, ordezkatzeko eta lehendik daudenak handitzeko eraikinen 

altuera, solairuen kopurua eta forma nahiz egoera zehazten duten gainerako 

parametroak.  

g.3 Mantendu beharreko hirigintzako elementuak eta eraikinak zehaztea horietako 

bakoitzean baimendutako eraikuntzako esku-hartzeak finkatuz.  

g.4 Ordenamendutik kanpo dauden eraikinak eta eraikuntzak identifikatzea. 

g.5 Aukeran, lurzoruaren erabilerak modu xehakatuan esleitzea eraikinen 

solairuetarako edo, dagokionean, baimendutako erabileretara eta azpieremu 

bakoitzerako ezarritako erabileren bateragarritasuneko irizpideetara igorriz.  

1.3.3.2. artikulua Kalifikazio xehakatuaren sistematizazioa. 

1. “Arabako Hirigintzako Planeamenduaren Normalizazio Sistemak” (Plan hau garatzeko 

erabili dugun aplikazio informatikoa) kalifikazio xehakatua sistematizatzen du, 

azpieremuen oinarrizko mota hauen arabera: 

a) Bizitokien azpieremuak. 

b) Azpieremu industrialak. 

c) Hirugarren mailako erabileren azpieremuak.  

d) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu pribatuak. 

e) Komunikazioen azpieremu publikoak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoak. 

g) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu publikoak. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoak. 

i) Jabari publiko hidraulikoko azpieremuak. 

2. Azpieremuen oinarrizko mota horiek jarraian agertzen diren aldagaien edo taldeen 

arabera garatzen dira: 

a) Bizitokien azpieremuak. 

a.1. Antzinako ezarpen hiritarrak. 

a.2. Antzinako landatar ezarpenak. 

a.4 Eraikuntza irekikoa. 

a.5 Dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

a.5.1 Eraikuntza irekikoa. 

a.5.2 Eraikin familiabakar atxikia. 

a.6 Oso dentsitate baxuko eraikuntzakoa. 

a.6.1 Eraikin familiabakarra. 

a.6.2 Bi bizitzako eraikina. 

b) Azpieremu industrialak. 

b.1 Komunak. 

b.1.1 Industria intentsiboa. 
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b.1.2 Industria isolatua. 

c) Hirugarren mailako erabileren azpieremuak.  

c.1  Komertzialak. 

c.1.1 Komunak. 

c.2  Ostalaritzakoa. 

d) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu pribatuak. 

 d.4 Kiroletakoa. 

d.8 Erlijiosoa. 

e) Komunikazioen azpieremu publikoak. 

e.1 Bideetakoak. 

e.1.1 Errepideak. 

e.1.2 Kaleak. 

e.1.2.1 Galtzadak. 

e.1.2.2. Espaloiak. 

e.1.2.3 Aparkaleku gehigarriak. 

e.2 Trenbideetakoak. 

e.3 Oinezkoentzakoak edota bizikletenak. 

e.3.1. Oinezkoentzako pasealekuak eta kaleak. 

e.3.2. Tolerantziadun oinezkoentzako kaleak. 

e.3.3 Bizikletenak. 

f) Esparru libreen azpieremu publikoak. 

f.1 Hiritarrak. 

f.1.1 Parkeak eta lorategiak. 

f.1.2. Haurren jolaserako eta aisialdirako guneak. 

f.1.3 Plazak eta oinezkoentzako eremuak. 

f.1.4. Lorategiak eta hondar espazioak. 

f.2 Hiritik kanpokoak. 

f.2.1 Piknikeko edota naturarekin lotutako eremuak. 

f.2.2 Bainuak eta hondartzak. 

g) Komunitateko ekipamenduaren azpieremu publikoak. 

g.0 Generikoa. 

g.1 Irakaskuntzakoa. 

g.2 Kultura arlokoa. 

g.3 Aisialdikoa. 

g.4 Kiroletakoa. 

g.5 Osasun arlokoa 

g.6 Gizarte zerbitzuak. 
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g.7 Zerbitzu publikoak. 

g.9 Erakunde mailakoa. 

h) Zerbitzuen azpiegituren azpieremu publikoak. 

h.1 Ur hornikuntzarena. 

h.2 Ur saneamenduarena. 

h.3 Energia elektrikoaren produkzio eta hornikuntzarena. 

h.5 Gasaren eta petrolio produktuen azpiegiturena. 

h.6 Telekomunikazioen azpiegiturena. 

i) Jabari publiko hidraulikoko azpieremuak. 

3. Azpieremu publikoek eta hornikuntza pribatuek (c.1, d eta, dagokionean, h) osatzen dute 

tokiko sistemen hornikuntza sarea. 

4. Azpieremu bakoitzak kode edo etiketa zehatza du. Identifikazioan, kalifikazio orokorreko 

sistematika errepikatzen da, baina desberdintasun batekin: zona mota bakoitzeko erabilera 

orokorreko hizki larria, kasu honetan, azpieremu motaren erabilera esanguratsu xehakatuari 

dagokion letra txikiarekin ordezkatzen da. 

1.3.3.3. artikulua Udalerriko azpieremuen zerrenda. 

1. Plan honetan, aurreko artikuluan aipatutakoen artean, talde hauetako azpieremuak 

bakarrik daude: a.1, a.2, a.4, a.5, a.6, b.1.1, d.4, d.8, e.1.2, e.1.2.2, e.1.2.3, e.3, f.1.1, f.1.3, 

g.1, g.2, g.4, g.7, h.1, h.2, h.3, h.5, h.6, i eta j.3. 

2. Laburra izan dadin, udalerriko azpieremu guztien zerrenda osoa eta zehatza “Txostenak” 

izeneko Memoriaren I. eranskinean agertzen da.   

1.3.3.4. artikulua Kalifikazio xehakatuko determinazioetan onartutako tolerantziak. 

1. Planeamenduan ez du aldaketarik eragingo bideetako tokiko hornikuntza publikoaren, 

oinezkoentzako tokiko hornikuntza publikoaren eta azpieremu pribatuen artean trukatzeak, 

irizpide hauen arabera egiten denean:  

a) Ibilgailuen trafikoa duen kalea oinezkoentzat bihurtzeko determinazioak aldatzea, 

ibilgailuentzat irekitzea oinezkoentzako tokiko hornikuntza publikora bideratutako 

espazioak edo bi zirkulazio mota horietan erregimen mistoak eta kontrolak ezartzea.  

Erabileren aldaketa hori dagokion udaleko gobernu organoak onartuko du. 

b) Bideetako eta oinezkoentzako tokiko sistemen arteko mugak berriz doitzea, eta horietan 

barneratutako lurretako erabileraren helburu zehatza eta barneko diseinua egitea.  

2. Planeamenduan ez du aldaketarik eragingo azpieremuak egokitzeak zona beraren baitan 

aurretik dagoen lursailaren arabera gorabehera hauek gertatzen direnean: 

a) Zalantzarik gabe egiaztatzea Planaren ordenamenduaren helburua zonaren lerroa 

lursailarenarekin bat datorrela. 
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b) Hirigintzako legeriak eskatutako estandarrak betetzeko beharrezko hornikuntza 

publikoen azalera ez gutxitzea. 

Edonola ere, aukera horretarako ezinbestekoa izango da udaleko zerbitzuek egindako 

txosten teknikoa eta juridikoa izatea, eta udalean horren eskuduntza duen organoak 

emandako onespena izatea. 
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LAUGARREN TITULUA.- PLANEAMENDUAREN GARAPENEKO ETA EXEKUZIOKO 
ERREGIMEN JURIDIKOA 

1.4.1. KAPITULUALURSORUAREN SAILKAPENA 

1.4.1.1. artikulua Hirigintzako sailkapenak ezarritako lurraldearen banaketa 

1. Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 11, 

13 eta 14 artikuluetan bildutako irizpideen arabera eta lurzoruaren legeriak ezarritako 

helburuak betez, udalerriko lurrak honela sailkatuko dira: hiri lurra, lurzoru urbanizagarria 

(egikaritzan, sektorizatua eta sektorizatu gabea) eta lurzoru urbanizaezina.  

2. Lurzoru mota bakoitzaren mugaketa P2 planoan agertzen da: “Lurzoruaren sailkapena eta 

hirigintzako lanak”. 

3. Hiri lurra, era berean, kategoria hauetan banatuta dago: “urbanizazioak kontsolidatutako 

hiri lurra” eta “urbanizazioak kontsolidatu gabeko hiri lurra”. Bi horiek ondo marraztuta 

agertzen dira aipatutako planoan. 

4. Lurzoru urbanizagarrian mota hauek bereiz ditzakegu: 

a) “Egikaritzan dagoen lurzoru urbanizagarria” Arau Subsidiarioen arabera urbanizatzeko 

egokia den lurzorua da; garapeneko planeamendua eginda dago eta Plan hau idazteko 

garaian egikaritza hasita dago, baina oraindik ez du Euskadiko Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 11. artikuluak eskatzen 

duen urbanizatzeko maila. 

b) “Sektorizatutako lurzoru urbanizagarriak” egitura mailako ordenamenduko determinazio 

guztiak biltzen ditu eta Plan honen arabera helburu horretarako ezarritako epeetan 

gauzatu behar da.  Planak modu xehakatuan arautu dezake edo garapeneko 

planeamenduaren bidez ordena daiteke.  

c) “Sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarriak” lurzoruaren erreserba soila osatzen du; 

egitura mailako ordenamenduko determinazioak oraindik biltzen ez dituenez, garatu 

ahal izateko beharrezkoa izango da aurretik sektorizazio plana idaztea. 

 

 

 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          85
  

1.4.2. KAPITULUA. ERAIKIGARRITASUN PONDERATUA ESLEITZEA 

1.4.2.1. artikulua Banaketa esparruaren kontzeptua 

1. Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 

arauzko garapena gauzatzen ez den bitartean, kontsolidatu gabeko hiri lurrean eta 

sektorizatutako lurzoru urbanizagarrian banaketa esparruaren kontzeptua mantendu egingo 

da.  

2. Hasiera batean, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 

2/2006 Legeko 53.1.f. artikuluan aipatutako egikaritze eremuarekin eta aipatutako Legeko 

138. artikuluan txertatutako ekintza eremuarekin identifikatuko da. 

1.4.2.2. artikulua Eraikigarritasun ponderatuaren eta eraikigarritasun ponderatu ertainaren 

kontzeptua 

1. Lurralde maila baten eraikigarritasun ponderatua. 

a)  Lurralde maila jakin bateko eraikigarritasun ponderatuaren kontzeptua Euskadiko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 35.4 

artikuluak zehaztu ohi du; hiri lurrei eta lur urbanizagarriei bakarrik eragiten die, eta, 

lortu ahal izateko, egikaritze esparruetara atxikitako lurzoru urbanizaezineko sistema 

nagusiei.  

b)  Lurralde maila baten eraikigarritasun ponderatu ertaina. 

Lurralde maila bateko eraikigarritasun ponderatuaren kontzeptua Euskadiko Lurzoruari 

eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 35.5 artikuluak 

xedatzen du. 

1.4.3. KAPITULUA. PLANEAMENDUAREN GARAPENA 

1.4.3.1 artikulua. Planeamenduaren garapen erregimenaren definizioa 

1. Erregimen aplikagarriaren formulazioa. 

Hiri lurretan, urbanizagarrietan eta, bide batez, landatar guneko lurzoru urbanizaezinean 

mugatutako LH bakoitzean aplikagarria den garapeneko planeamenduaren erregimena 

arautzen duten determinazioak modu espezifikoan zehaztuta daude LH bakoitzeko arau 

jakineko Garapeneko eta Egikaritzako Erregimen Juridikoari dagokion atalean (2. liburuan). 

2. Plan honek modu xehakatuan araututako hiri lurreko eta urbanizagarriko 

planeamenduaren garapen erregimena.  

Plan honek xehakatuta araututako LHak zuzeneko egikaritzako esparrutzat hartuko dira. 

Kontsiderazio horrek bakoitzarentzat edo zati batentzat ez du hauen formulazioa baztertzen:  

a) Urbanizazioko lan osagarrien proiektuak eta xehetasunez egindako ikerketak 

kontsolidatutako hiri lurrean egindako isolatutako ekintzen kasuan.  

b) Xehetasunezko ikerketak, urbanizazio jardueren programak, birpartzelazioko proiektuak 

edo, dagokionean, kontsolidatu gabeko hiri lurraren eta urbanizagarriaren kasuan, 

urbanizazioko proiektuak eta desjabetzea. 
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c) Hornikuntza publikoen obren proiektuak eta desjabetze espedienteak egikaritze 

esparruetan sartuta ez dauden tokiko sistemetako eta sistema nagusietako elementuen 

kasuan. 

3. Plan honek modu xehakatuan arautu gabeko lurzoru urbanizaezin sektorizatuko 

planeamenduaren garapen erregimena.  

Plan honek modu xehakatuan arautu gabeko sektorizatutako lurzoru urbanizagarri moduan 

sailkatutako LHetan, aurreko puntuan zehaztutako ordenamenduko aurreikuspenak gauzatu 

arretik, dagokion Plan Partziala egin beharko da edo, dagokionean, Sistema Nagusien 

garapeneko Plan Berezia prestatu beharko da kalifikazio xehakatua zehaztu ahal izateko. 

4. Sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarriko planeamenduaren garapen erregimena. 

Lurzoru urbanizagarria garatzeko, sektorizazioko plana izapidetzea aurretiazko baldintza 

izango da sektorizatutako lurzoru urbanizagarriaren determinazioak emateko. Une horretatik 

hasita, artikulu honetako 3. puntuan ezarritako erregimenak arautuko du. 

5. Sektorizatu gabeko lurzoru urbanizaezineko planeamenduaren garapen erregimena. 

a) Lurzoru urbanizaezinean honela jardungo dute: 

a.1 Egitura mailako lanetan Plan Berezia egingo da dagokion sektore mailako 

legeriaren arabera gauzatzen denean izan ezik. 

a.2 Egokitzat jotzen duenean, udalbatzak ingurune fisikoa babesteko plan bereziak 

egitea eskatu ahal izango du.  

b) Aurrekoaz gain, zuzenean gauzatuko dira Plan honetan baimendutako esku-hartzeak 

eta jarduerak aipatutako planeamendu bereziaren formulazioaren aurreikuspenak 

baldintzatzen ez baditu edo horren eragina jasaten ez badu, nahiz eta honen esparruan 

sartutako lurretan eragina izan.  

1.4.3.2. artikulua Plan Bereziak 

1. Ordenamenduko baldintzak eta irizpideak. 

a) Plan Nagusi hau garatzeko garaian sortzen diren plan bereziek beren LHri esleitutako 

hirigintzako erregimen orokorra errespetatu beharko dute. 

b) Gainera, edozein planek bermatu beharko du dagokion eremuaren ordenamenduaren 

eta inguruko lurraldeen arteko koordinazio egokia. 

2. Edukia. 

a) Plan Bereziek dagokien edukia sartu beharko dute Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 69.etik 72.era arteko artikuluek (biak 

barne) xedatutakoa betez. 

b) Gainera, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 

Legeko arauzko garapena indarrean sartzen ez den bitartean, ekimen partikularrekoek 

baldintza hauek bete beharko dituzte:  

a. Urbanizazioko lanak gauzatzeko modua, jarduera sistema zehaztuz.  



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          87
  

b. Urbanizatzailearen eta Udalaren artean, eta horren eta etorkizuneko jabeen artean 

adostu beharreko konpromisoak helburu hauek betetzeko:  

1. Urbanizazioko lanak egikaritzeko eta zerbitzuak ezartzeko epeak, dagokionean.   

2. Dagokionean, urbanizazioko komunitateko hornikuntzak jartzeko eraikinak 

altxatzea; eraikin hornikuntza horiek Legeak ezarritako betebehar orokorretan sartuta 

ez daudenak izango dira.  

3. Urbanizazioa mantentzea, Udalaren, lursailen etorkizuneko jabeen edo 

sustatzaileen kontura izango den zehaztuz. Azken bi kasu horietan, mantentze lan 

horien betebeharra zenbat denboran luzatuko den adierazi beharko da.   

c. Urbanizazioko sustatzaileak edo sustatzaileek dituzten era guztietako baliabide 

ekonomikoak, finantzaketa iturriak eta berezko bitartekoak zehaztuz. 

d. Eragina jasango duten jabeen zerrenda eta dagokien eremuko higiezinetako legezko 

egoiliar izaera duten beste eskubide batzuen jabeak diren eta planeamenduak 

egindako aurreikuspenen arabera desalojatu behar diren guztien zerrenda.  

Helburu horietarako, dagozkien katastroko datuez eta erregistroko datuez gain, 

benetako jabeen zerrenda zaindua aurkeztu beharko da eragina jasango duten 

onibarren, azalera eskubideen eta jabe bakoitzari esleitutakoen egungo egoera 

biltzen duen planoarekin batera. Gainera, aldaketak egin ahal izateko, beren 

bizitokiak zehaztu beharko dituzte.  Aipatutako eskubideen jabe diren gainerakoen 

kasuan, aipatutako baldintzez gain, legezko egoiliar izaera dutela egiaztatu beharko 

dute kasu bakoitzean.  

Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 

Legeko Bigarren Xedapen Gehigarritik eratorritako erantzukizunak zehaztea 

egoiliarrei berriz ostatua emateari dagokionean.  

1.4.3.3. artikulua Plan partzialak 

1. Ordenamenduko baldintzak eta irizpideak. 

a) Plan hau garatzeko garaian sortzen diren plan partzialek beren LHri esleitutako 

hirigintzako erregimen orokorra errespetatu beharko dute. 

b) Gainera, planak bermatu egin beharko du dagokion eremuaren ordenamenduaren eta 

alboko lurraldeen arteko koordinazio egokia, baita hirigintzako elementuen 

antolamenduaren xehetasunari dagokionez ere.  

2. Edukia. 

a) Plan partzialek hirigintzako legeriaren arabera dagokien edukia txertatuko dute.  

b) Gainera, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 

Legeko arauzko garapena indarrean sartzen ez den bitartean, ekimen partikularrekoek 

baldintza hauek bete beharko dituzte osagarri moduan:  

a. Urbanizazioko lanak gauzatzeko modua, jarduera sistema zehaztuz.  
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b. Urbanizatzailearen eta Udalaren artean, eta horren eta etorkizuneko jabeen artean 

adostu beharreko konpromisoak helburu hauek betetzeko:  

1. Urbanizazioko lanak egikaritzeko eta zerbitzuak ezartzeko epeak, dagokionean.   

2. Dagokionean, urbanizazioko komunitateko hornikuntzak jartzeko eraikinak 

altxatzea; eraikin hornikuntza horiek Legeak ezarritako betebehar orokorretan sartuta 

ez daudenak izango dira.  

3. Urbanizazioa mantentzea, Udalaren, lursailen etorkizuneko jabeen edo 

sustatzaileen kontura izango den zehaztuz. Azken bi kasu horietan, mantentze lan 

horien betebeharra zenbat denboran luzatuko den adierazi beharko da.   

c. Urbanizazioko sustatzaileak edo sustatzaileek dituzten era guztietako baliabide 

ekonomikoak, finantzaketa iturriak eta berezko bitartekoak zehaztuz. 

d. Eragina jasango duten jabeen zerrenda eta dagokien eremuko higiezinetako legezko 

egoiliar izaera duten beste eskubide batzuen jabeak diren eta planeamenduak 

egindako aurreikuspenen arabera desalojatu behar diren guztien zerrenda.  

Helburu horietarako, dagozkien katastroko datuez eta erregistroko datuez gain, 

benetako jabeen zerrenda zaindua aurkeztu beharko da eragina jasango duten 

onibarren, azalera eskubideen eta jabe bakoitzari esleitutakoen egungo egoera 

biltzen duen planoarekin batera. Gainera, aldaketak egin ahal izateko, beren 

bizitokiak zehaztu beharko dituzte.  Aipatutako eskubideen jabe diren gainerakoen 

kasuan, aipatutako baldintzez gain, legezko egoiliar izaera dutela egiaztatu beharko 

dute kasu bakoitzean.  

e. Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 

Legeko Bigarren Xedapen Gehigarritik eratorritako erantzukizunak zehaztea 

egoiliarrei berriz ostatua emateari dagokionean.  

1.4.3.4. artikulua Xehetasuneko azterketa 

1. Plan honek proposatutako derrigorrezko formulazioko xehetasunezko azterketez gain, 

espediente mota hau idatzi ahal izango da hirigintzako legeriak ezarritako mugen eta 

baldintzen arabera. 

2. Edukia. 

a) Ordenamenduko tresnaren eta kasu bakoitzean horren inguruan Plan honek edo 

garapeneko planeamenduak ezarritako determinazio partikularren edukiaz gain, 

partikularrek bultzatutako xehetasunezko azterketek dokumentazioaren baitan sartu 

beharko dituzte eragina jasango duten jabeen zein desalojatu beharko dituzten legezko 

egoiliarren identifikazioak, ekimen partikularreko plan partzialetarako eta berezietarako 

ezarritako baldintzekin batera.  
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1.4.3.5. artikulua Hirigintzako ordenamenduaren udaleko ordenantza osagarriak. 

1. Plan hau garatuz eta erabilerako eta eraikuntzako oinarrizko baldintzetan eraginik ez 

duten hirigintzako, eraikuntzako eta lurzoruaren erabilerekin lotura duten alderdiak 

arautzeko, hirigintzako ordenamenduko udaleko ordenantza osagarrien proiektu bat edo 

gehiago egingo da.  

2. Ordenantza horiek udalerri osoan izango dira aplikagarriak eta Euskadiko Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 75. artikuluan ezarritako 

irismena eta edukia izango dute.  

1.4.4. KAPITULUA. PLANEAMENDUAREN EGIKARITZEA 

1.4.4.1. artikulua Izaera orokorreko xedapenak 

1. Dokumentu honetan eta horren garapena egiteko garaian formulatzen den tresnaren 

kasuan bildutako aurreikuspenen egikaritza indarrean dagoen hirigintzako legerian eta 

aipatutako tresnan xedatutakoaren arabera egingo da. 

2. Baldin eta Plan honetan ezarritako hirigintzako aurreikuspenak gauzatzearen ondorioz, 

eraitsi beharreko higiezinetan bizi diren legezko egoiliarrak desalojatzea aurrez ikusiz gero, 

Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 

Bigarren Xedapen Gehigarrian ezarritako baldintzen arabera zehaztu beharko dira tartean 

sartutako eragileei dagozkien erantzukizunak egoiliarrek berriz ostatua lortzeko duten 

eskubideari erantzuna eman ahal izateko.  

1.4.4.2. artikulua Egikaritzeko jarduera motak eta horien eremuak. Egikaritzeko unitateak. 

1. Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak 

xedatutakoa betez, jarduera hauek bereizi behar dira: 

a) Isolatutako jarduerak: horien helburu bakarra lursailak eta orubeak sustatzea da eta, 

dagokionean, eraikuntzaren aurretiazko edo aldi bereko urbanizazioa egitea Euskadiko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak aurrez 

ikusitako baldintzen arabera. 

 Txertatutako jarduerekiko desberdintasun hauek dituzte: Euskadiko Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 11.3.a eta 139 artikuluetan 

eskatzen den urbanizazio maila eta hornikuntzako jardueren maila lortuta dute, aurrez 

zegoenarekin alderatuta, eraikigarritasun ponderatuko igoerarik ez baitute.   

b) Hornikuntzako jarduerak: Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko 

ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 137. artikuluan zehaztutakoak dira; horien helburua 

hornikuntzako karga altxatzea da, aurretik zegoenarekin alderatutako eraikigarritasun 

ponderatua handitzen den kasuetan.  

 Definizioz, kontsolidatu gabeko hiri lurrean zabaltzen dira, baina banaka hartutako 

orubeetan edo lursailetan soilik aplikatzen dira; izan ere, hornikuntza karga askatzeko 

beharraz gain, txertatutako jarduerei eskatzen zaien urbanizazio maila dute. 
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c) Txertatutako jarduerak: Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 

30eko 2/2006 Legeko 138. artikuluan daude zehaztuta, eta isolatutako edo hornikuntzen 

jardueren definizioetan agertzen ez direnek edo sistema nagusietako eta tokikoetako 

sareetan hornikuntza publikoak egikaritzeko jarduerak ez direnek dute izaera hori.  

 Definizioz, kontsolidatu gabeko hiri lurrean eta lurzoru urbanizagarri osoan hedatzen 

dira eta haietako bakoitzak egikaritze unitate bat osatuko du gutxienez. 

d) Sistema nagusietako eta tokiko sistemetako sareetako hornikuntza publikoen egikaritze 

jarduerak: Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 

2/2006 Legeko 139. artikuluaren arabera, zuzenean gauza daitezkeen eta txertatutako 

jardueretan atxikitako edo sartutako lurzoruan, ondasunetan eta eskubideetan ez 

daudelako, desjabetze bidez lortu beharrekoak dira. 

 Jardueren helburua txertatutako jardueretan barneratu edo txertatu ez den edozein 

lurzoru motaren Sistema Nagusiak gauzatzea da.  

Bestalde, hiri lurrean dauden tokiko sistemak egikaritzea ere horien helburua izango da, 

baldin eta ez bada posible horiek txertatutako jardueretan sartzea edo ez badaude 

hornikuntzako jarduerei eta isolatutako jarduerei eska diezaiekegun doako lagapen 

kargaren baitan.  

2. Zehaztutako jarduerek espazio mailako irudikapena dute eta horien eremuak honela defini 

ditzakegu:  

a) Isolatutako jardueren eremua: jarduera horien helburu diren irabazizko erabilerarako 

orubeak eta lursailak, eta kontsolidatutako hiri lurrean kokatuta dauden hornikuntzak 

biltzen ditu.  

Plan honetan, gris koloreko P6 planoan agertzen dira, zehaztasunik gabe, 

hornikuntzako jarduerekin batera. Bi eremu horiek eta, horrenbestez, jarduera 

bakoitzaren eragina jasango duten orubeak eta lursailak, banaka bereiziko dira 

eraikuntzako edo partzelazioko obretarako lizentzia emateko unean. 

b) Hornikuntzaren jardueren eremuak:  irabazizko erabilerako kontsolidatu gabeko hiri 

lurreko orube eta lursail guztiak biltzen dituzte (dagokion hornikuntzarekin hori posible 

denean XXX/08 Dekretuko 2. artikuluak xedatutakoaren arabera) eta ez daude 

txertatutako jardueren baitan.  

c) Jarduera integratuen eremuak (JI): integratutako jarduera bakoitzean sartutako eta 

txertatutako lursail guztiak biltzen dituzte (pribatuak eta publikoak). 

 Plan honetan banaka mugatuta ageri dira P6 planoan eta, aldi baterako, banaketako 

eremuekin (BE) identifikatuta daude, LH bat JI batekin egokituz eta alderantziz.  

d) Sistema nagusietako eta tokiko sistemetako sareetako hornikuntza publikoen egikaritze 

jardueren esparruak (AD): jarduera horien xede diren lurrak biltzen dituzte. 
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 Plan honetan, P6 planoan mugatuta daude eta aldi baterako isolatutako jarduera 

publikoekin identifikatuko dira (AA). 

3. Egikaritze unitateak dira jarduera integratuetakoak banatzean sortzen diren eremuak. 

Horien helburua lagapenaren eta azalera osoaren urbanizazioko betebehar guztiak betetzen 

direla arautzea da.  Horien irismena, edukia eta mugaketa Euskadiko Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 144 eta 146 artikuluek arautzen 

dituzte.  

 

1.4.4.3. artikulua Urbanizaziorako kontsolidatutako hiri lurra edo isolatutako jarduerak 

gauzatzeko erregimena. 

1. Orube izaera duten lurzoru horren lurretan zuzenean eraiki ahal izango da eta, 

dagokionean, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 

Legeko 136. artikuluan aurrez ikusitako birpartzelazio prozesuaren mende geratuko da. 

2. Orube izaera ez duten lurren kasuan, eraikuntza egin aurretik, beharrezkoa izango da 

urbanizazioko obra osagarrien proiektua onartzea. Gainera, onibarrak normalizatzeko 

proiektuaren onarpena eta obren eta partzelazioaren lizentzia esleitzea, kasu bakoitzean, 

aurretik edo aldi berean jabaria eta erabilera publikoko espazio gisa kalifikatutako lurren 

doako eta derrigorrezko lagapenaren mende geratuko dira. 

3. Bi kasu horietan, onibarrak normalizatzeko proiektua eskatzen denean, urbanizazioko 

obra osagarriak eta planeamenduak jabari eta erabilera publikoko esparru kalifikazioa eman 

dien lurren doako eta derrigorrezko lagapena eten egingo dira hura onartu arte.  

1.4.4.4. artikulua Hornikuntza jarduerei dagokien kontsolidatu gabeko hiri lurraren egikaritze 

erregimena. 

1. Eraikuntza lanari ekin aurretik, urbanizazioko eta eraikuntzako prozesu osagarriaren 

aurretik, hornikuntza karga askatu beharko da lursail horietan Euskadiko Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzeko premiazko neurriak 

biltzen dituen 2008ko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuko 2. artikuluari dagokion LHren 

araudiak xedatutako prozeduraren arabera. 

2. Hornikuntza karga askatu ostean, urbanizazioak kontsolidatutako hiri lurrean bezalaxe 

jardungo da. 

1.4.4.5. artikulua Urbanizazioak kontsolidatu gabeko hiri lurrean (integratutako jarduerak) eta 

lurzoru urbanizagarrian egikaritzeko erregimena. 

1. LHetan ezarritako hirigintzako ordenamenduen aurreikuspenak gauzatzeko ezinbestekoa 

izango da jarduera integratu bakoitzeko jarduera urbanizatzailearen programa idaztea, 

izapidetzea eta onartzea (dagokion hitzarmena izenpetuz eta, dagokionean, hura esleituz) 

eta gauza bera egitea birpartzelazioko eta, dagokionean, urbanizatzeko proiektuekin.  
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2. Sektorizatu gabeko lurzoru urbanizagarriaren kasuan, aurretiazko pauso moduan, 

beharrezkoa izango da dagokion sektorizazio plana aurkeztea. 

1.4.4.6. artikulua Sistema nagusietako eta tokiko sistemen sareen hornikuntza publikoak 

egikaritzeko jardueren esparruetan aplikagarria den egikaritze erregimena. 

Jarduera horien kasuan beti desjabetzearen bidez eta bere arau jakinean ezarritako epean 

jardungo da; epe horrek ezingo du sekula izan Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 

2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 186. artikuluan zehaztutakoa baino altuagoa.  

1.4.5. KAPITULUA. URBANIZAZIOA EGIKARITZEA 

1.4.5.1. artikulua Urbanizazio lanak gauzatzeko eskatzen diren proiektu motak, bete beharko 

dituzten baldintzak eta lanak hasteko aukera. 

1. Urbanizazio lanak, kasu bakoitzari dagokionaren arabera, Euskadiko Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 194 eta 195 artikuluetan 

xedatutako proiektuen arabera egikarituko dira. 

2. Horrekin lotuta, LH bakoitzean, Hirigintzako Arau hauetako 2. Liburuan agertzen den arau 

partikularrean finkatutako baldintzak aplikatu beharko dira edo, garapen planeamenduko 

formulazioaren kasuan, hark ezartzen dituenak.  

1.4.5.2. artikulua Urbanizazio lanak garatuko dituzten proiektuek egindako ordenamendua 

egokitzeko aukeraren mugak. 

1. Hirigintzako proiektuek lurzoruaren eta zorupearen ezaugarriek eskatzen dituzten 

xehetasunezko egokitzapenak egin ahalko dituzte lanetako materialaren egikaritzan. Dena 

den, egokitzapen hori egiteko eragina jasango duten onibarren ordenamendua aldatu 

beharra dagoenean, aurretik edo aldi berean onartu beharko da planaren aldaketa. 

2. Hirigintzako lanak garatzen dituzten proiektuek tokiko sistemetako eta sistema 

nagusietako elementuen konfigurazioa, lerrokatzeak eta sestrak berriz doitu ahal izango 

dituzte. Gainera, beharrezkoa bada, sistema horietarako planeamenduak ezarritako 

azpieremu xehakatuetan eragina izan dezakete. 

Planeamenduan finkatutako zerbitzuetako azpiegituren sareen trazatuak eta ezaugarriak 

biltzen dituen definizioak izaera adierazgarria duela ulertuko da espresuki; hori dela eta, 

horiek behin betikoz dagozkien obra proiektuen bidez zehaztuko dira. 

1.4.5.3. artikulua Hirigintzako lanetarako gutxieneko baldintza teknikoak 

1. Urbanizazio proiektuetan aurrez ikusitako lanetako gutxieneko baldintza teknikoak sektore 

mailako araudiak eta hirigintzako ordenamenduko udal ordenantza osagarriek 

zehaztutakoak izango dira. 

2. Azken horietan zehaztasunik ez balego, udalbatzak zehaztu ahal izango ditu kasu 

bakoitzerako aplikagarriak diren baldintzak, udal sustapeneko obretan erabili ohi dituen 

kalitateko estandarrak betez. Horretarako, lanen sustatzaileak, proiektua idazteko lanei ekin 

aurretik, horrekin lotura duten ildoak eskatu beharko ditu. 
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1.4.5.4. artikulua Udalekoak ez diren titularrek urbanizazioko proiektuak egikaritzea. 

1. Behin betikoz onartutako urbanizazio proiektuan aurrez ikusitako lanak gauzatzeko ez da 

beharrezkoa izango aurretiazko eskaera egitea eta udalak emandako lizentzia lortzea. Dena 

den, edozein kasutan ere, dagokion jabeak edo sustatzaileak Udalari jakinarazi beharko dio 

lan horiek hasi eta amaitu direla; era berean, izango dituen etapen berri eman beharko dio 

egoki izanez gero.  

2. Horretarako, eta obren egikaritzarekin lotuta gero udalak egingo duen kontrolaren baitan, 

hirigintzako ordenamenduko udal ordenantza osagarriek ezarritako prozedura eta 

dokumentu mailako eskakizunak bete beharko dira. 

1.4.6. KAPITULUA. ERAIKITZEKO AHALMENA ERABILTZEA 

1.4.6.1. artikulua Hiri lurrean eraikitzeko ahalmena erabiltzea 

1. Hirigintzako baldintzak betetzea eta irabaziak eta kargak banatzea. 

a) Orube izaera ez duten eta urbanizazioak kontsolidatutako hiri lurreko lursailetan, 

onibarrak normalizatzeko proiektuaren onarpena eta partzelazioko eta obretarako 

lizentzia ematea, kasu bakoitzaren arabera, aurretik edo aldi berean beharrezko 

urbanizazio lanak egitearen mende egongo da; helburu horietarako, Udalak egokitzat 

jotako bermeak kontsignatzea eska dezake. 

b) Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 

araudia onartzen ez den bitartean, egikaritze unitateetan sartutako lursailetan 

eraikuntzako lizentzia eskatu ahal izango da (orube izaera lortu aurretik) baldintza 

hauek betetzen badituzte: 

i.  Birpartzelazioko edo konpentsazioko proiektuaren onarpen ekitaldiak irmotasuna 

handitu izana administrazio bidean, bata edo bestea beharrezkoak badira irabaziak 

eta Planaren kargak banatzeko.. 

ii. Urbanizazioko lanen egoera dela eta, Administrazioak aurrez ikustea eraikuntza 

amaitzeko garaian lursail horrek orube izaera lortzeko beharrezko zerbitzu guztiak 

izango dituela.  

iii. Baimen eskaeraren idatzian eraikuntza ez erabiltzeko konpromisoa bere gain 

hartzea urbanizazio lana amaituta egon arte, eta eraikin osorako edo haren zati 

baterako gauzatzen den erabilerako edo jabetzako eskubidearen lagapenetan 

baldintza hori ezartzeko konpromisoa hartzea. 

2. Ez da baimenduko eraikinak okupatzea eraikin horietan eragina izango duen urbanizazioa 

erabat amaituta eta ur eta energia elektrikoaren hornikuntzak, eta estolderien sareak 

funtzionatzeko prest egon arte. 

3. Eraikuntzarekin batera egin beharreko urbanizazioaren betebeharra ez betetzeak lizentzia 

iraungitzea ekarriko du, kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik gabe; eraikitakoaren erabilera 

eragotziko da, hirugarren eskuratzaileek jasandako kalte-galeren ordaina emateko duten 
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eskubideari kalterik eragin gabe.  Gainera, artikulu honetako 1.b atalean aipatzen den 

fidantza galtzea ere ekarriko du.  

4. Lizentzia eskatzeko epeak, eraikuntzaren hasiera eta amaiera. 

a) Eraikuntzako lizentziak Plan honetan edo, hori ezean, Euskadiko Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 189. artikuluan ezarritako 

gehieneko epean eskatu beharko dira.  

b) Era berean, eta aurretik ez badaude hirigintzako ordenamenduko udal ordenantza 

osagarrietan zehaztuta, eraikuntza lizentzia emateko ekitaldian finkatuko dira 

proiektatutako eraikuntza lanak hasteko, gehienez eteteko eta amaitzeko epeak.  

 Aipatutako epeak eraikuntzarekin modu osagarrian eta aldi berean gauzatu beharreko 

urbanizazioko obrekin lotuta ere ezarriko dira. 

1.4.6.2. artikulua Lurzoru urbanizagarrian eraikitzeko ahalmena erabiltzea 

1. Lurzoru urbanizagarrian ezingo da eraiki lurrek orube izaera lortu arte. Dena den, 

Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 

araudia onartzen ez den bitartean, lursail horietan eraikuntzako lizentzia eskatu ahalko da 

baldintza hauek betetzen badira: 

i.  Birpartzelazioko edo konpentsazioko proiektuaren onarpen ekitaldiak irmotasuna 

handitu izana administrazio bidean, bata edo bestea beharrezkoak badira irabaziak 

eta Planaren kargak banatzeko.. 

ii. Urbanizazioko lanen egoera dela eta, Administrazioak aurrez ikustea eraikuntza 

amaitzeko garaian lursail horrek orube izaera lortzeko beharrezko zerbitzu guztiak 

izango dituela.  

iii. Baimen eskaeraren idatzian eraikuntza ez erabiltzeko konpromisoa bere gain 

hartzea urbanizazio lana amaituta egon arte, eta eraikin osorako edo haren zati 

baterako gauzatzen den erabilerako edo jabetzako eskubidearen lagapenetan 

baldintza hori ezartzeko konpromisoa hartzea. 

2. Ez da baimenduko eraikinak okupatzea eraikin horietan eragina izango duen urbanizazioa 

erabat amaituta eta ur eta energia elektrikoaren hornikuntzak, eta estolderien sareak 

funtzionatzeko prest egon arte. 

3. Eraikuntzarekin batera egin beharreko urbanizazioaren betebeharra ez betetzeak lizentzia 

iraungitzea ekarriko du, kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik gabe; eraikitakoaren erabilera 

eragotziko da, hirugarren eskuratzaileek jasandako kalte-galeren ordaina emateko duten 

eskubideari kalterik eragin gabe.  Gainera, artikulu honetako 1.b atalean aipatzen den 

fidantza galtzea ere ekarriko du.  Edonola ere, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 

2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 32. artikuluan agertzen diren erabilerei eta 

jarduerei dagozkien obrak egin ahal izango dira.  
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4. Eraikuntzako lizentziak Plan honetan edo, hori ezean, Euskadiko Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 189. artikuluan ezarritako 

gehieneko epean eskatu beharko dira.  

1.4.6.3. artikulua Lurzoru urbanizaezinean baimendutako jarduerak ezartzeko eta eraikitzeko 

ahalmena erabiltzea. 

1. Lurzoru urbanizaezinean baimendutako jarduerak ezartzeko eta eraikitzeko ahalmena 

arau hauetan xedatutakoaren arabera, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko 

ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 28. artikuluak xedatutakoa betez eta, dagokionean, 

aplikagarria den sektore mailako araudiaren arabera erabiliko da.  

2. Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 

28.5 artikuluan ezarritako beharrezko hirigintzako baimenak ez du kasu bakoitzaren arabera 

eska daitezkeen baimen eta onarpen guztiak lortzeko beharra salbuesten sektore mailako 

legeri bakoitzaren arabera. 

3. Plan honetan Plan Berezia prestatzea derrigorrezkoa dela espresuki zehazten duen 

eremuetan, formulazio hori egiten ez den bitartean, lehendik dauden landatar erabilerekin 

lotura duten eraikuntzak soilik baimenduko dira. 

4. Plan honek eraikuntzarako baldintza moduan lurraren azalera jakina lotzea eskatzen duen 

kasu guztietan, obren lizentzia ematea dagokion erregistroko ziurtagiri akreditatzailea eta 

lotura hori bermatzen duena aurkeztearen mende geratuko da.  

1.4.7. KAPITULUA. LEHENDIK DAUDEN ERAIKUNTZAREN ETA ERABILEREN 

ERREGIMENA 

1.4.7.1. artikulua Lehendik dagoen eraikinaren erregimena zehazten duten arau orokorrak 

1. Plan honek arautzen duen lehendik dagoen eraikuntza erregimenak Euskadiko Lurzoruari 

eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 101. artikuluak ezarritakoa 

hartzen du kontuan. 

2. Kapitulu honetan ezartzen da oro har hiri lurrean, urbanizagarrian eta urbanizaezinean, 

dauden katalogatu gabeko eta planeamenduarekin bat ez datozen eraikinen erregimena, LH 

ugarien arau partikularrak egoera zehatzak arautzeko duen aukerari kalterik eragin gabe.  

3. Bestalde, Ondare Historiko-Arkitektonikoa eta, horren ondorioz, eraikinen eta 

katalogatutako gainerako elementuen babeserako eta kontserbaziorako erregimena 

Hirigintzako Arau hauetako 3. Liburuak biltzen du: “Ondare Historiko-arkitektonikoa eta 

Natura Guneak Babesteko Arau espezifikoak”. 

1.4.7.2. artikulua Hiri lurraren eta urbanizagarriaren ordenamendutik kanpo dauden 

eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak. 

1. Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 

101. artikuluak aipatzen duenaren arabera, ordenamendutik kanpo daude planeamenduaren 

arabera, epe jakinean, desagertzea aurrez ikusi duten eraikinak, eraikuntzak eta 
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instalazioak, Sistema Nagusien eta tokikoen isolatutako jardueraren, jarduera integraturen 

edo egikaritu beharreko jardueraren baten eremuaren baitan daudelako.  Plan horrekin bat 

ez datozen elementuak P5 planoan daude identifikatuta: “Eraikuntzaren baldintzak. Jabaria 

eta erabilera”. 

2. Eraikina, eraikuntza edo instalazioa ordenamendutik kanpo dagoela kalifikatzeak 

Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 101. 

artikuluko 5. eta 6. puntuetan baimendutakoak gainditzen dituzten eraikuntzako esku-

hartzeak egiteko lizentzia ukatzea ekarri ohi du hurrengo bi puntuetan agertzen diren 

salbuespenekin.  

3. Baliabide tekniko arrunten bidez ordenamendutik kanpoko kalifikazioa duen zatitik bereiz 

daitekeen eraikuntzako gorputza edo haren zatia duen eraikinaren, eraikuntzaren edo 

eraikuntza lanaren kasuan, zati edo gorputz hori ordenamendutik kanpo dagoen 

erregimenetik salbuetsita eta proposatutako ordenamenduaren arabera dagokionaren 

mende geratuko da. 

4. Proiektuan dagoen Sistema Nagusiaren zonan daudela eta, ordenamendutik kanpo 

egotearen kalifikazioa duten eraikinek, eraikuntzek eta instalazioek ordenamendutik kanpo 

egotearen kalifikazioa galduko dute proiektua egin ostean ez badaude jabari publikoa 

eraikitzeko desjabetutako lurren baitan, eta dagokien egoera lortuko dute proposatutako 

ordenamenduaren arabera.  

1.4.7.3. artikulua Hiri lurreko eta lurzoru urbanizagarriko planeamenduarekin bat ez datozen 

eraikinak, eraikuntzak edo instalazioak. 

1. Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 

101.3.b artikuluak xedatutakoa betez, planeamenduarekin bat ez datozen kalifikazioa duten 

eraikinak, eraikuntzak edo instalazioak dira ordenamendutik kanpo egon eta eragina 

jasandako ordenamenduaren determinazioak betetzen ez dituztenak. 

2. Horien artean, bi talde bereiz ditzakegu: 

a) A maila: ordenamendu xehakatuak zehaztatutako fatxadaren gehieneko lerroak edo 

derrigorrezkoak gainditzen dituztenak edo sestrarekin alderatuta, baimendutako 

gehieneko kopurua bi solairutan gainditzen dutenak.  

b) B maila: ordenamendu xehakatuaren determinazioren bat betetzen ez duten eta 

ordenamendutik kanpo egotearen izaera ez dutenak eta A mailako ordenamenduarekin 

ere bat ez datozenak. 

3. A mailako planeamenduarekin bat ez datozen eraikinetan, eraikuntzetan eta 

instalazioetan zaharberritzeko, mantentzeko eta apaintzeko, kontsolidatzeko eta handitzerik 

gabeko eraberritzeak egiteko eraikuntzako esku-hartzeak egin ahal izango dira baldin eta 

eraikina berritzeko kostuaren % 40 baino gehiagoko kostua sortzen ez badute. 
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Gainera, horietan gehieneko lerrokatzea gainditzen duenetik, baliabide tekniko arrunten 

bidez, bereiz daitekeen zati edo gorputzen bat badago, erregimen horretatik kanpo eta 

dagokionari atxikita geratuko da, proposatutako ordenamenduaren arabera.  

4. LH eremu bakoitzeko arau zehatzak ezarriko ditu planeamenduko B mailarekin bat ez 

datozen eraikinetarako, eraikuntzetarako eta instalazioetarako aplikagarriak diren baldintzak.  

Bestela, handitzerik gabeko eraikuntzako edozein esku-hartzeren helburua izan daitekeela 

ulertuko da; horretatik salbuetsita geratuko dira birreraikuntzakoak, kasu horietan, 

ordenamendu xehakatu berrira egokitu beharko baitira.  Gainera, handitzeko obrak ere 

baimendu ahal izango dira kalifikazio xehakatuaren arabera lursailari esleitutako 

eraikigarritasuna agortu arte, baldin eta eska daitezkeen gainerako determinazioak betetzen 

baditu eta desegokitasuneko baldintzak larritzen ez badira kalifikazio xehakatuarekin lotuta. 

1.4.7.4. artikulua Planeamenduarekin bat datozen eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak. 

Planeamenduarekin bat datozen eraikinen, eraikuntzen eta instalazioen kasuan, 

eraikuntzako jarduerak hirigintzako ordenamenduak ezarritakora egokituko dira. 

1.4.7.5. artikulua Ordenamendu xehakatuaren zain dauden eremuetan eta sektoreetan 

aurretik dauden eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak.  

1. Plan honek eskatzen duen LH, eremu edo sektore bateko garapeneko planeamendua 

onartzen ez den bitartean, lehendik dauden eraikinetan, eraikuntzetan eta instalazioetan 

Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 101. 

artikuluko 5. eta 6. puntuetan aipatzen diren lanak soilik egin ahalko dira. 

2. Planeamendu xehakatua onartu ondoren, proposatutako ordenamendu xehakatura egiten 

duten egokitzapenaren arabera, dagokien erregimenaren pean geratuko dira.  

1.4.7.6. artikulua Hiri lurrean eta urbanizagarrian dauden erabilerak. 

1. Plan honek debekatzen dituen edo ingurumena, segurtasuna eta osasungarritasuna 

babestearekin lotuta indarrean dauden xedapenekin bateraezinak diren erabilerek 

ordenamendutik kanpo dauden erabileren izaera izango dute neurri zuzentzaileen bidez 

konpon ezin daitezkeen urritasunak dituztenean. 

Horiek jasotzen dituzten eraikinetan, eraikuntzetan eta instalazioetan 1.4.7.2. artikuluko (Hiri 

lurraren eta urbanizagarriaren ordenamendutik kanpo dauden eraikinak, eraikuntzak eta 

instalazioak”) 2. puntuan xedatutakoa aplikatuko da ingurumenean, segurtasunean eta 

osasungarritasunean eragindako ondorioak gutxituko dituzten obrak egiteko aukerari kalterik 

eragin gabe. 

2. Ordenamendurik kanpo egotearen kalifikazioa duten eraikinetako, eraikuntzetako eta 

instalazioetako erabilerek beren jarduera garatzen jarraitu ahal izango dute desagertu edo 

jarduera gelditu arte, Jardueren Sailkapen arloan indarrean dagoen araudia aplikatzeari 

kalterik eragin gabe. Horietan debekatuta dago erabilera aldatzea, salbu eta erabilera berria 

kalifikazio xehakatuak baimendutakoen artean dagoenean, bateragarritasuneko baldintzak 
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betetzen dituenean eta hori kentzeak edo lekuz aldatzeak ordezkatzeak baino kalte-ordain 

gutxiago sortuko lukeela erakusten denean. Gainera, ez da baimenduko jarduerarik gabeko 

lokaletan erabilera berriak ezartzea. 

3. Planeamenduarekin bat ez datozen eraikinetan, eraikuntzetan eta instalazioetan 

baimenduta dago lehendik dauden erabilerak mantentzea jarduera gelditu arte, jardueren 

arloan indarrean dagoen araudia aplikatzeari kalterik eragin gabe; era berean, hutsik 

dauden lokaletan erabilera aldaketak egitea eta berriak kokatzea baimenduta dago, baldin 

eta kalifikazio xehakatuak baimendutakoak badira eta erabileren bateragarritasuneko 

baldintzak betetzen badira. 

4. Ordenamendu xehakatua egin gabeko LHetan lehendik dauden eraikinen, eraikuntzen eta 

instalazioen kasuan, artikulu honetako 2. puntuan xedatutakoa bete beharko da. 

5. Hirigintzako ordenamenduaren araberako eraikinetan, eraikuntzetan eta instalazioetan 

edozein erabilera aldaketa baimenduko da berria baimenduta badago eta Plan honek 

ezarritako bateragarritasuneko baldintzak betetzen baditu. 

6. Artikulu honek ezarritako helburuetarako, jardueraren etena gertatuko da jarduera horren 

baja gertatu denean jarduera ekonomikoen gaineko zergan hamabi hilabete baino 

gehiagoko aldian.  Jarduera utzi dela ulertuko da enpresen titulartasunaren transmisioa 

gertatuz gero.  

1.4.7.7. artikulua Ordenamendutik kanpo dauden eta lurzoru urbanizaezineko 

planeamenduarekin bat ez datozen eraikinak, eraikuntzak, instalazioak eta erabilerak. 

1. Landatar guneko eremuetan hiri lurrerako ezarritako erregimena aplikatuko da. 

2. Gainerako lurzoru urbanizaezinean, lurzoru urbanizaezineko ordenamendutik kanpo 

dauden kalifikazioa izango dute hurrengo baldintzak betetzen dituzten eraikinek, eraikuntzek 

eta instalazioek: 

a) Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 

101.2 artikuluan aipatutako baldintzak. 

b) Babes bereziko J1. eremutan daudenek eta kalifikazio orokorraren erabilera baimendu 

gabeko erabilerak biltzen dituztenek. 

Kasu horietan, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 

2/2006 Legeko 101 artikuluko 5. eta 6. puntuetan aurrez ikusitako lanak baimenduko dira. 

3. Landatar guneetan, planeamenduarekin bat ez datozen kalifikazioa izango dute J.2 

“Babestutakoak” eremuen baitan dauden eta kalifikazio orokorrak baimendu gabeko 

erabilerak dituzten, baina “lehendik dauden baimendutako erabilerak” izaera duten eraikinek, 

eraikuntzek edo instalazioek. 

Erabilera horietarako, lehendik dauden erabilera baimenduak dira hauek: 

a) Nekazaritzako eta abeltzaintzako prozesuekin loturarik ez duen etxebizitza. Etxebizitza 

handitzea baimenduko da lehendik dagoen eraikigarritasunaren % 25era arte. Ez da 
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automatizatuko Plan hau behin betikoz onartzeko unean dauden etxebizitzen kopurua 

handitzea. 

b) Ostalaritza, Merkataritza, Kontsumo eta Turismo Sailak emandako 191/97 Dekretuan 

araututako jardueretan eragin bereziarekin. 

c) Komunitateko ekipamenduak, hauek izan ezik: dantza aretoak, diskotekak eta antzeko 

jarduerak; aisialdiko jokoak eta ausazko jokoak eta jardueraren efektu negatiboak eta 

landatar ingurunean eta ingurune naturalean dituzten eraginak direla eta, udalbatzak, 

modu justifikatuan, bateraezin izendatzen dituenak.  Etxebizitza handitzea baimenduko 

da lehendik dagoen eraikigarritasunaren % 50era arte. 

4. Aurreko puntuen arabera, ordenamendutik kanpokotzat edo planeamenduarekin bat ez 

datozen kalifikazioa ez duten gainerako eraikinek lehendik dauden eraikin izaera izango 

dute, ordenamenduaren arabera kontsolidatuta. 

Talde horretan baitan dago baserrien kasu berezia; izan ere, baserriak zaharberritu egin 

daitezke Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 

Legeko 30. artikuluan aipatutako baldintzen arabera.  

5. Ordenamendutik kanpo egotearen kalifikazioa duten eraikinetan dauden erabilerek beren 

jarduerarekin aurrera jarraitu ahal izango dute gelditu arte.  

Eraikin horretan, ez dago baimenduta enpresen edota eraikuntzaren jabetza eskualdatzea. 

Kasu hori gertatuz gero, jarduera utzi egin dela ulertuko da. 

6. Planeamenduarekin bat ez datozen eraikinen kasuan, lehendik dauden eraikinen 

erabilera baimenduko da jarduera gelditu arte, jarduerekin lotuta indarrean dagoen araudia 

aplikatzeari kalterik eragin gabe. Horrez gain, baimenduta dago kalifikazio orokorraren 

arabera baimenduta dauden erabileren arteko edozein ezartzea helburu horietarako 

ezarritako bateragarritasun baldintzak betetzen baditu. 

Artikulu honek dituen helburuetarako, jarduera utzi egin dela ulertuko da enpresen edota 

eraikuntzen titulartasuna eskualdatuz gero. 

7. Era berean, artikulu honen helburuetarako, jarduera gelditu egin dela ulertuko da jarduera 

ekonomikoen gaineko zergan baja ematen zaionean jarduera horri. 

1.4.7.8. artikulua Kontserbazio betebeharraren edukia 

1. Eraikinen, eraikuntzen, urbanizazioen, lursailen, instalazioen, hiri altzarietako elementuen 

eta publizitateko euskarrien jabeek hirigintzako legerian zarritakoaren arabera, 

segurtasuneko, osasungarritasuneko, apaingarri publikoko eta begiruneko egoera onean 

mantendu beharko dituzte. 

Kontserbazio betebeharraren edukiak izango dira hauek: 

a) Jabetzaren segurtasuneko, osasungarritasuneko eta apaingarri publikoko baldintzak 

kaltetzea ekiditea, zerbitzuek eta instalazioek behar bezala funtzionatzen dutela 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          100
  

bermatzea eta beren izaera dela eta, maiztasunez ordezkatu beharreko elementuak edo 

osagarriak berritzea xede duten kontserbazioko lanak eta obrak. 

b) Instalazioak eta eraikuntzak segurtasuneko, osasungarritasuneko eta apaingarri 

publikoko baldintza egokietara itzultzeko konponketa lanak. Horretarako, erabilerako 

baldintzak zailtzen edo kaltetzen dituzten, edo horietan eragina duten kaltetutako 

elementuak ordezkatu edo kontsolidatu behar izaten dira, baldin eta obra horien kostuak 

ez badu eraikinaren oraingo balioaren % 50 gainditzen, lurraren balioa kanpoan utzita. 

Erabilgarritasun publikoko edo interes sozialeko arrazoiak direla eta, higiezina 

kontserbatzea komeni bada, Udalak diruz lagundu ahalko du konponketa lanaren 

kostuaren gehiegizkoa 

2. Jabetzari atxikitako kontserbazioaren edota konponketaren betebeharrak ez ditu 

maizterren betebeharrak eta eskubideak salbuetsiko, alokairuen inguruko legeriak 

ezarritakoaren arabera. 

3. Urbanizazioen kasuan, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 

30eko 2/2006 Legeko 197. artikuluan agertzen denaren araberakoa izango da kontserbazio 

betebeharra.  

1.4.7.9. artikulua Gutxieneko segurtasuneko, osasungarritasuneko eta apaingarri publikoko 

baldintzak 

1. Kontserbatzeko betebeharra betetzeko eta, hori egon ezean, egikaritze aginduak 

justifikatzeko, segurtasuneko, osasungarritasuneko eta apainketa publikoko gutxieneko 

baldintzak izango dira hauek: 

a) Orubeak: 

a.1 Hesituta egon beharko dute 1.5.1.33. “Hesituak” artikuluko 2. puntuan ezartzen den 

eran.  

a.2 Istripuak eragin ditzaketen zuloak edo tarteak babestu edo seinaleztatu egin 

beharko dira. 

a.3 Garbi mantendu beharko dira eta, horien gainean, banaketako eta hornikuntzako 

sareen eta aplikagarriak izan daitezkeen beste batzuen zortasunak errespetatu 

egingo dira.  

b) Urbanizazioak: 

b.1 Lursail bakoitzaren jabea izango da zerbitzuko sareen hartuneak funtzionamenduko 

egoera onean mantentzearen arduraduna.  

b.2 Urbanizazio partikularren kasuan, jabeen kontura izango dira galtzada, espaloiak, 

banaketa sareak, argiztapen zerbitzua eta urbanizazioa osatzen duten gainerako 

elementuak kontserbatzeko lanak. 
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c) Eraikuntzak: 

c.1 Uraren pasabidearen aurrean, itxiturak eta estalkiak estanko mantendu beharko 

dira, eta erorketen aurkako babes elementuak, egoera onean. 

c.2 Egitura elementuak misio erresistentea beteko dutela bermatzeko moduan 

kontserbatu beharko dira, korrosio efektuetatik eta agente erasotzaileetatik, zein 

zimenduak kalte ditzaketen filtrazioetatik babestuz. 

c.3 Zerbitzuko sareak, osasun instalazioak, eta aireztapeneko eta argiztapeneko 

baldintzak egoera onean mantendu beharko dira beren helburua den erabilerarako 

egokiak direla eta horien erabilera erregimena bermatu ahal izateko.  

c.4 Eraikina eta haren esparruak pertsonentzat arriskua ekiditeko moduko garbitasun 

mailan mantendu beharko dira. 

c.5 Keen eta partikulen igorpenak gutxitzeko eta kontrolatzeko elementuak 

funtzionamendu onean mantendu beharko dira. 

c.6 Eraikuntzen fatxadak txukunduta egon beharko du estaldurako materialen 

garbiketaren, pinturaren, konponketaren edo ordezkapenaren bidez. 

2. Aipatutako baldintzak, era berean, aplikagarriak izango dira karteletarako eta 

instalazioetarako haien izaeraren arabera. 

3. Artikulu honen edukia osatu ahal izango da eta, dagokionean, hirigintzako 

ordenamenduko udal ordenantza osagarriak aldatu ahal izango du. 

1.4.7.10. artikulua Behin-behineko erabileren eta lanen erregimena 

1. Salbuespen moduan, Udalak kontsolidatu gabeko hiri lurrean, urbanizagarrian eta 

edozein lur motatako hornikuntza publikoko elementuak jasotzera zuzendutakoan, behin-

behineko izaera duten erabilerak baimendu ditzake, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 36. artikuluan aurrez ikusitako baldintzen 

arabera. 

2. Aipatutako artikuluan finkatutako baldintzez gain, aurreko erabilera horiek baimendu ahal 

izateko ezinbestekoa izango da hauek betetzea:  

a) Eskatzaileak prekarioko lizentzia moduan baimena eskatu izana modu formalean. 

b) Erabilerak edota lanak behin-behineko izaera eta helburua izatea. Erabilerari 

dagokionez, aldi baterako eta behin-behineko izaera duela justifikatzeaz gain, berez, 

helburua eta ezaugarriak direla eta, permanentzia asmorik ez duela justifikatu beharko 

da funtzionamendurako gehieneko epea zehaztuz espresuki. Beharrezkoa izango da 

proposatutako lurrean kokatu beharra dagoela justifikatzea hori gomendatzen duten 

udalerriko hirigintzako gorabeheren arabera, eta sekula ez lizentziarik gabeko ekintza 

baten legeztapen ikuspuntua kontuan hartuta.  

c) Obren eraikuntzako ezaugarriek behin-behinekotasuneko baldintza zehatzak bete 

beharko dituzte. Horrekin lotuta, ez dira izaera horrekin onartuko hormigoi armatuko edo 
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fabrikako egitura duten eta fabrikako estalkiak eta itxiturak dituzten eraikuntza klasikoko 

obrak; aldiz, egitura metalikoa dutenak, panelen itxitura desmuntagarriak eta plaka edo 

egitura puzgarriko estalkia edo olanazko estaldurak dituztenak eskatuko dira. 

d) Erabilerek edo lanek ez dute inola ere zailduko planeamenduaren egikaritzea eta ez 

dute erasorik eragingo paisaiaren babesean edo komunikazioko eta jabari publiko 

hidraulikoko bideetan. 2 metro baino gehiagoko lur erauzketak eragingo dituzten obrak 

edo aipatutako altuera baino gehiagoko euste hormak ere ez dira onartuko.  

3. Aurreko puntuetan aurrez ikusitako baimena prekarioan emango da eta gehieneko 

denborarekin finkatutako eperako, epe hori berdin zehaztutako beste batekin espresuki 

luzatzen den kasuan izan ezik. Administrazio emaileak baimena baliogabetzen duenean, 

nahiz eta aipatutako epearen aurretik izan, erabilera eta lan horiek eten edo eraitsi egin 

beharko dira kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik gabe.  

4. Obrak eta erabilerak ezingo dira hasi aurretik dokumentu publikoan formalizatu gabe. 

Horretarako, baimena ematea, horren izaera eta lizentzia baliogabetzeak eta erabilerak 

edota obrak eraisteak eta eteteak kalte-ordainak ez jasotzeko izaera izango duela Jabetza 

Erregistroan zehaztu beharko da.  Dokumentu publikoa formalizatzeko eta hori erregistroan 

sartzeko gastuak, behin-behineko lizentzia moduan, baimendunaren kontura izango dira.   
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BOSGARREN TITULUA.- AZPIEREMU ERAIKIGARRIEN ERAIKUNTZAREN ETA 

ERABILERAREN ORENANTZA ERREGULATZAILEAK 

1.5.1. KAPITULUA. ORDENANTZAK APLIKATZEKO OINARRIZKO DEFINIZIOAK 

1. atala. Hirigintzako definizioak eta parametroak 

1.5.1.1. artikulua Onibarra eta lursaila 

1. Onibarra jabe bati edo pro indibisioan batzuei modu esklusiboan eta modu baztertzailean 

esleitutako lurzoruaren edo eraikuntzaren unitatea da eta sestran, hegadan edo zorupean 

koka daiteke.  Hipoteka legeriaren arabera, Jabetza Erregistroan folioa ireki dezakeenean, 

erregistro onibarraren izaera izango du. 

2. Lursaila, aldiz, eraikigarritasuna eta erabilera, edo hirigintzako erabilera independentea 

soilik esleituta duen lurzoru unitatea da sestran, hegadan edo zorupean. 

3. Onibarren eta lursailen eraketa eta horien arteko lotura Lurzoruari buruzko 2007ko 

maiatzaren 28ko 8/07 Legeko 17. artikuluak eta araudi honek arautzen ditu. 

1.5.1.2. artikulua  Eraikina edo eraikuntza 

1. Plan honen aplikazioari dagokionez, eraikintzat hartuko da lurretik azaleratzen den edo 

zorupean dagoen edozein eraikuntza mota, fabrikarekin edo beste edozein materialekin 

egindakoa.  Era berean, eraikina izango da manufakturatutako edozein objektu, horren 

iraunkortasuna, higiezintasuna edo lurrera duen eransketa edozein delarik ere, familiako 

bizitza (etxebizitza) garatzeko erabili ahal izateko edo, oro har, edozein jardueraren 

garapena biltzeko ezaugarriak betetzen baditu. 

2. Eraikina indibidualizatuta etorri ohi da eta eraikin bakarra dela esan ohi da eraikuntzako 

unitatea eta unitate funtzional indibidualizagarria osatzen duelako arkitekturaren ikuspegitik, 

arkitekturako elementuen bidez espazioan mugatuta dagoelako, sarbide propioa eta 

zuzenekoa duelako pieza guztietara eskaileraren edo eskaileren bidez eta banaketako beste 

elementu batzuk biltzen dituelako.  

3. Atxikitako eraikinen multzoa dagoenean, beren artean independenteak diren sarrerak edo 

atariak bezainbeste eraikin dagoela ulertu behar da, eta aurreko bi zenbakietan aipatutakoa 

bete beharko da. Eraikinaren barnean elkarri komunikatutako edo galerien bidez lotutako 

hainbat atari dagoenean, eraikin bakarra osatzen dutela ulertuko da.  

4. Eraikinak aparkalekurako erabiltzen diren sotoko solairuen bidez soilik elkarri lotuta 

egoteak, beheko solairutik hasi eta goiko solairuetara, artikulu honetako 2. puntuan 

adierazitako bi baldintzak betetzen dituzten eraikitako gorputzak adina eraikin eratzea 

ekarriko du. 

1.5.1.3. artikulua Isolatutako eraikina 

1. Araudi honen helburuetarako, isolatutako eraikina izango da solairuetan beste eraikuntza 

batekin jarraipeneko edo hurbiltasuneko irtenbiderik ez duen eraikina, horiek sotoak edo 
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altxatutakoak izanda ere, ezta sarrera komuneko elementuen bidez ere: eskailerak, 

korridoreak, galeriak eta abar.  

2. Eraikuntzak bi gorputzen arteko atxikipenak, edozein solairutako perimetroko puntu 

batean bakarrik izanda ere, hirigintzako helburuetarako isolatutako eraikin izaera ez izatea 

ekarriko du, nahiz eta erabat bereizitako egitura sistema, sarbideak eta arkitekturako beste 

elementu batzuk izan.  

1.5.1.4. artikulua Eraikigarritasun fisikoa 

1. Kontzeptua: “Eraikigarritasun fisiko” deitzen zaio planeamenduak eremu jakin batean 

eraikitzea ahalbidetzen duen azalerari.  Hori “gordina” eta “hirigintzakoa” izenekoen artean 

banatu ohi da eta horien kontzeptuak Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko 

ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 35. artikuluko 1, 2 eta 3 puntuetan agertzen dira zehaztuta.  

2. Eraikigarritasun fisikoa bi prozedura hauetakoren baten bidez arau daiteke: 

a) Ordenantzen bidez espresuki eta modu numerikoan. 

b) Eraikuntzaren formaren erregulazio bidez, idatzizko ordenantzaren edo diseinu 

grafikoaren bidez.  

3. Eraikigarritasun fisikoa (gordina zein hirigintzakoa) esleitzeko bi modu daude: 

a) Eraikigarritasun absolutua: eremu jakin batean planeamenduak baimentzen duen 

azalera finkoa da. Metro koadro eraikigarrietan edo sabaiarenean adierazi ohi da (m2t). 

Esleitzeko modu hori zuzenean edo zeharka arautu daiteke. 

b) Eraikigarritasuneko koefizientea: azalera eraikigarria, eremu jakin batean 

planeamenduak baimendutakoa, aipatutako eremuaren azaleraren metro koadro 

bakoitzeko. Lurzoruaren metro koadro bakoitzeko eraikigarriak diren metro koadrotan 

adierazi ohi da (m2t/ m2s). Eraikigarritasuna esleitzeko modu hori beti izango da 

“zuzeneko erregulazioa”. 

4. Eraikigarritasunaren modalitateak. 

Eraikigarritasuna neurtzeko edota aplikatzeko erabiltzen den eremuaren arabera, bi 

modalitate hauek egon daitezke: 

a) Eraikigarritasun fisiko garbia: lursail eraikigarrian zuzenean aplikatzen dena da; 

dagokionean, jabari publiko bihurtuko den edozein lur baztertzen du. Lursail eraikigarria 

hiri lurraren kasuan da, eta urbanizagarria, orubearen kasuan. 

b) Eraikigarritasun fisiko orokorra edo gordina: hirigintzako ekintza baten jabeek beren 

gain hartu behar dituzten betebeharren arabera, jabari publikora pasa behar duten 

lurrak dituen eremuari dagokio.  

 Kasu honetan, eraikigarritasunaren esleipena eraikigarritasunaren koefizientea 

zehaztuz egiten denean, eraikigarritasun absolutua aipatutako eremuaren guztizko 

azalerak aipatutako koefizientearen biderkadura bidez lortuko da, azpieremuko araudiak 

edo LHren araudi partikularrak beste prozedura bat ezartzen duenean izan ezik. 
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 “Antzinako bizitokien landatar ezarpenak” izeneko a.2 azpieremuetan, 

eraikigarritasunaren esleipena eraikigarritasun orokorraren modalitate bidez egingo da 

Lurzoruari buruzko 6/28 Legeko 14.1 artikuluak xedatutakoa betez, lurrak jabari 

publikoari utzi eta urbanizatu behar zaizkionean izan ezik lursailak orube izaera lor 

dezan. 

5. Eraikigarritasun fisikoen banakapenak: 

a) Banakapenaren arabera, eraikigarritasuna honela zehatz daiteke: 

a.1 Eremuaren eraikigarritasun osoa. 

a.2 Erabileren edota solairuen araberako eraikigarritasun partzialak (sestra azpian edo 

sestra gainean). 

b) Planeamenduak bi modalitate horietako bakoitzerako edo bietarako eraikigarritasuna 

esleitu ahal izango du. 

6. Eraikigarritasunen zehaztapena. 

Planeamenduak eraikigarritasun gordina (erabilera publikoak eta erabilera pribatuak edo 

irabazizkoak) eta hirigintzakoa bereizten ditu (erabilera pribatuak soilik). Bereizpen hori 

ezartzen ez bada, aipatutako eraikigarritasun fisikoa oso-osorik hirigintzakoa dela ulertuko 

da. 

1.5.1.5. artikulua Eraikigarritasuna neurtzeko modua 

1. Sestra gaineko eraikigarritasuna kalkulatzean, beheko solairuan eraikitako azalera osoa, 

etxebizitzen solairua eta estalki azpiko solairua zenbatuko dira; horretarako, eraikitako 

kanpoko perimetroa neurtuko da, gainazal hauek salbuetsiz:  

a) Estalitako arkupeei eta beheko solairu mailako eraikuntzaren azpiko barneratzeei 

dagokiena, baldin eta erabilera publikokoak badira. 

b) Estalitako arkupeen eta erabilera pribatuko beheko solairu mailako eraikuntzaren azpian 

egindako barneratzeen, eta irtengune edo sargune irekiak dituzten gorputzen edo 

hegada irekien kasuan, Hirigintzako Arau hauetako 1.5.1.28 artikuluan, “Fatxadetako 

irtenguneak eta sarguneak” zehaztutakoaren arabera, eraikigarritasuna neurtzeko 

garaian, honela egin beharko da: solairuaren azalera bider 0,5 koefiziente murriztailea.  

c) Etxadiko patioak. 

d) Sabaiarekin estalitako azalerak edo estalpeak, baina solairuko perimetro osoan eta 

altuera osoan itxiturarik ez dutenak. 

e) Kokatuta dauden eraikinetako erabilera zerbitzarietara bideratutako estalki azpiko 

solairuetako azalerak. 

f) Edonola ere, gehienez, 1,5 metroko altuera erabilgarria duten estalki azpiko solairuen 

eta ganbaren solairuetako azalerak. 
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2. Sestra azpiko solairuen kasuan, eraikigarritasun deitzen zaio sotoko edota erdisotoko 

solairuetan eraikitako solairuetako edo sabaiko azalera osoari, euste hormen azalera eta 

goiko solairuetako proiekzio horizontalean kokatuta dauden arrapalak barne.  

1.5.1.6. artikulua Biztanleriaren edo etxebizitzen dentsitatea 

1. Biztanleriaren dentsitate deitzen zaio planeamenduak eremu jakin batean eraikitzea 

baimentzen duen etxebizitza kopuruari. 

2. Motak: parametro hori planeamenduan egon daiteke zehaztuta hauen bidez: 

a) Etxebizitzen kopuru finkoa. 

b) aipatutako eremuko hektarea bakoitzean eraiki daitekeen etxebizitza kopurua zehazten 

duen koefizientea.   

c) Etxebizitza edota eraikuntza mota bakoitzeko lursailaren gutxieneko azalera zehaztuz. 

3. Ezinbestekoa izango da biztanleriaren edo etxebizitzen dentsitatea zehaztea hirigintzaren 

arabera hiri lur kontsolidatu sailkapena duten zona edo azpieremu guztietan.  

2. Atala. Lursailaren parametroak eta baldintzak. 

1.5.1.7. artikulua Mugak 

1. Mugak lursaila mugatzen duten perimetro lerroak dira. 

2. Aurrealdeko muga izango da parean duen lursaila bidearekin edo esparru libre 

publikoarekin muga egiten duena; alboetako mugak izango dira gainerakoak.  Azken 

horietan, atzeko muga izango da aurrealdeko mugaren aurkakoa.  

3. Bidearekin edo esparru libre publikoarekin kontaktuan dauden muga bat baino gehiago 

duten lursailen kasuan, guztiek izango dute aurrealdeko muga izaera. 

1.5.1.8. artikulua Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak 

1. “Mugaren gehieneko neurria” eta “mugaren gutxieneko neurria” Plan Nagusi honek edo 

lursaileko muga baterako edo gehiagorako horiek garatzen dituzten planek ezarritakoak dira. 

2. Ezingo dira parametro horiek betetzen ez dituzten loteak sortzen dituzten lursailen 

banaketak edo eransketak egin. 

1.5.1.9. artikulua Gutxieneko eta gehieneko lursail eraikigarria 

1. Gutxieneko lursail eraikigarria Plan Nagusi honek edo edozein lur motatarako hori 

garatzen duten planek ezarritako azalera da; horren eraginez, azalera txikiagoa duten eta 

lehendik dauden lursailetan ezingo da ezer eraiki. 

2. Gehieneko lursail eraikigarria Plan Nagusi honek edo edozein lur motatarako hori 

garatzen duten planek ezarritako azalera da; horren eraginez, azalera handiagoa duten eta 

lehendik dauden lursailek ezingo dute eraikuntzarik izan eta derrigor egin beharko da horien 

banaketa edo partzelazioa. 
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1.5.1.10. artikulua Partzelazio helburuetarako gutxieneko eta gehieneko lursaila 

1. Partzelazio helburuetarako gutxieneko eta gehieneko lursaila (edo, besterik gabe, 

“gehieneko lursaila” eta “gutxieneko lursaila”) planeamenduak ezarritakoak dira eta dagokion 

planeamendu tresna behin betikoz onartu ondoren sortutako edozein lursail berrik izan 

dezakeen eta izan beharreko gutxieneko eta gehieneko azalerak adierazten ditu, hurrenez 

hurren. 

2. Bi parametro horiek betetzen dituen edozein lursail eraikigarria izango da. 

1.5.1.11. artikulua Eraikitako lursailetako lurren banaketak 

Eraikuntzaren bat dagoen onibarren banaketa bertako eraikuntzek kontsumitutako 

eraikigarritasunaren arabera egin beharko da.  Eraikigarritasun osoa agortuta balego, 

banaketa bereizitako zatia hornikuntza publikorako bideratzen denean soilik egin ahalko da. 

3. Atala. Lursailean eraikinak betetzen duen kokapenaren parametroak eta baldintzak 

1.5.1.12. artikulua Bideetako lerrokatzea 

Bideetako lerrokatzea (edo, besterik gabe, lerrokatzea) planeamenduak lursail 

eraikigarrietako bideetarako edo erabilera publikoko esparru libreetarako bideratutako lurrak 

banatzen dituen muga ezartzeko erabiltzen duen lerroa da.  

Lerrokatze mota hauek bereiz daitezke: 

1. mota: errepideetako foru sareko bideen lerrokatzea (jabari publikoko zona). 

2. mota: ibilgailuen trafikoko kaleetako udal sareko bideen lerrokatzea (espaloiak, 

aparkalekuak eta babeserako guneak barne). 

3. mota: oinezkoentzako eremuen eta kaleen lerrokatzea. 

4. mota: berdeguneen lerrokatzea (publikoak). 

1.5.1.13. artikulua Lurraren erreferentzia altimetrikoen definizioa 

Lurraren erreferentzia altimetrikoek eraikinak lurretik duen abiagunearen proiekzio bertikala 

zehazteko eta altueren neurketa egiteko balio dute. Plan honek erreferentzia hauek 

erabiltzen ditu: 

a) Sestra: planeamendua adierazten duen lerroa da, bide publikoetako luzetarako profil 

gisa bidearen ardatzean hartuta, aurkakoa adierazten denean izan ezik. Gauzatutako 

bideetan eta sestraren inguruko beste definiziorik egon ezean, sestratzat hartuko da 

profila. 

b) Lurraren kota naturala: lurraren puntu bakoitzaren altitude erlatiboa da, hirigintzako lana 

gauzatu aurretik. 

c) Berdinketa edo nibelazio kota. Hirigintza gauzatzeko eta altuera neurtzeko 

erreferentziazko + 0 kota gisa erabiltzen den altitudea da. 

1.5.1.14. artikulua Eraikuntzako erreferentzien definizioa 

Plan hau arautzeko garaian, jarraian agertzen diren eraikuntzako erreferentziak erabili dira: 

a) Itxitura edo hesia: lursaila zedarritzen duten mugetan jarritako hesia. 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          108
  

b) Fatxadaren planoa: lurraren gainetik, eraikitako esparrua eraiki gabekotik bereizten 

duen planoa edo planoak; barnean ditu eraikinaren altxaerari dagozkion eraikuntzako 

elementu guztiak (irtenguneak, erlaitzak eta teilatu hegalak), lerrokatzeekin lotuta 

baimendutako irtenguneak izan ezik. 

c) Eraikuntza lerroa: eraikineko beheko solairuko fatxadak lurrarekin bat egiten duen 

lekua. Aurrekoa edo albokoa izango da, parean duen mugaren arabera. 

d) Mehelina edo tarteko fatxada: alboko eraikuntzarekiko komuna den eraikuntzaren 

hormatala da; harekin lotura du eta alboko lursailetik bereizten du, alboko mugarekin bat 

eginez. 

1.5.1.15. artikulua Mugekiko tartea 

1. Mugekiko tartea banatzea edo uztea, fatxadaren planoko puntu bakoitzean, fatxadaren 

eta gertuen duen erreferentziazko mugaren arteko distantzia da, harekiko perpendikularra 

den zuzenean neurtuta. 

2. Planeamenduak eraikuntzaren eta alboko mugen arteko tarteko balio ezberdinak 

finkatzen dituen kasuetan, eta lursailak forma irregularra duela eta, horiek bereiztea zaila 

denean, tarteak neurtu beharko dira eraikuntzak ingurukoekin duen distantzia handiena 

eragiteko, funtzionalitaterik onena eta lursailaren esparru librearen neurririk handiena 

lortzeko moduan. 

3. Sestra azpian dauden eraikuntzek edo instalazioek ezingo dituzte zorupean mugekiko 

tarteari dagozkion espazioak bete.  

1.5.1.16. artikulua Eraikinen arteko tartea 

Eraikinen arteko tarte deitzen zaio fatxadak bereizten dituen distantziaren neurriari. 

Eraikuntzak lursail berean edo ondokoetan daudenean bete beharko da, baina ez bideek 

edo beste esparru publiko batzuek bereizten dituenean.  

1.5.1.17. artikulua Eraikitzeko sakonera 

Eraikitzeko sakonerak, modu kuantitatiboan eta ez grafikoki, erakusten du eraikin bateko 

barneko fatxadaren lerroak zer posiziotan egon behar duen; horretarako, fatxadaren puntu 

bakoitzaren eta lerrokatzearen arteko distantzia erakusten du, harekiko modu 

perpendikularrean neurtuta.  

1.5.1.18. artikulua Eraikuntzaren mugimendu eremua 

Eraikuntzaren mugimendu eremua da P5 planoan, “Eraikuntzaren baldintzak. Jabaria eta 

erabilera” izenekoan, modu grafikoan agertzen den espazioa. Horren baitan kokatu behar du 

eraikuntzak.   

4. atala. Eraikuntzak lursaila okupatzeko parametroak eta baldintzak 
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1.5.1.19. artikulua Eraikuntzak lurzorua okupatzea 

1. “Lurraren okupazio" deitzen zaio eraikuntzak bete dezakeen lursail eraikigarriaren 

azalerari, eta plano horizontaleko fatxadako planoen proiekzioak osatzen duen 

perimetroaren baitan egon ohi da. 

2. Honela adieraz daiteke horren balioa: 

a) Zuzeneko erregulazioa: gehieneko okupazio koefizientea esleituz; hori azalera 

okupagarriaren eta lursail eraikigarriaren azaleraren arteko erlazioa da. Parametro hori 

posizioko baldintzetatik eratorritako beste batzuekin elkartzean, okupazio txikiagoa 

ondorioztatuko balitz, hori izango da aplikagarria.  

b) Zeharkako erregulazioa. 

b.1 Mugekiko tartearen eta eraikitzeko sakoneraren parametroen bidez, modu 

osagarrian edo esklusiboan. 

b.2 Grafikoki, ordenamenduko planoetan. 

 

1.5.1.20. artikulua Lursailik gabeko azalera 

Aurreko artikuluan ezarritako lursailaren okupazio baldintza aplikatzearen ondorioz, eraikinik 

egin ezin daitekeen eremua da. 

5. atala. Eraikinen formarekin lotutako parametroak eta baldintzak. 

1.5.1.21. artikulua Eraikuntzaren gehieneko eta gutxieneko neurriak 

“Eraikuntzaren gehieneko neurria” eta “eraikuntzaren gutxieneko neurria” planeamenduak 

ezartzen dituenak dira; horien baitan erregistratu eta xedatu beharko du lurretik irteten den 

eraikuntzak, fatxadako planoek zehaztutakoaren arabera. 

1.5.1.22. artikulua Jatorri kota 

1. Jatorri kota planeamenduan zehaztuta dago eta altuera neurtzeko garaian jatorri 

bihurtzen da; hala deitzen zaio fatxada bakoitzeko puntu ertainaren nibelazio kotari behin 

betiko lurrarekin elkartzen denean. 

2. Eraikuntzaren beharrak edo kokatuta dagoen lurraren ezaugarriak direla eta, mailakatu 

egin behar denean, altueren neurketa modu independentean egingo da hura osatzen duten 

gorputz bakoitzean.  

1.5.1.23. artikulua Eraikinaren altuera 

1. Jatorri kotatik hasi eta erlaitz, teilatu hegal edo gailurrera arte neurtutako unitate 

metrikoetan neurtutako eraikinaren altuera da; horien arabera, honelakoa izan daiteke: 

a) Erlaitzaren altuera: azken solairuko sabaia osatzen duen solairuaren barneko aldearen 

(atikoak eta teilatupeak izan ezik) eta eraikinaren fatxadaren planoaren arteko 

elkargunera arte neurtzen duena da.  

b) Guztizko altuera: eraikineko gailurrik altuenera arte neurtutakoa da. 
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c) Teilatu hegalaren altuera: teilatu hegalaren muturreko beheko puntura arte neurtutakoa 

da. 

2. Planeamenduak parametro hori honela ezar dezake: “gehieneko altuera”, “gutxieneko 

altuera” edo “altuera finkoa” edo “derrigorrezkoa”. 

3. Altuera bi neurketa unitatetan, solairu kopuruan eta unitate metrikoetan ezartzen denean, 

biak aldi berean errespetatu beharko dira. 

1.5.1.24. artikulua Eraikuntzaren profila edo solairu kopurua 

1. Eraikuntzaren profila planeamenduak onartutako eraikuntzaren solairu kopurua da. Hauek 

biltzen ditu: 

a) Sestra gaineko solairu kopurua: eraikuntza bateko lurzoru urbanizagarriaren sestra 

gaineko edo fatxadaren pareko solairuen kopurua da.  

b) Sestra azpiko solairu kopurua: konputagarria den sestraren gainean dauden 

solairuetako lehenaren azpian dagoen edo baimenduta dagoen solairu kopurua da. 

2. Parametro hori honela ezar daiteke: “gehieneko solairu kopurua”, “gutxieneko solairu 

kopurua” eta “solairu kopuru finkoa" edo derrigorrezkoa. 

3. Eraikuntzaren profila edo solairuen gehieneko kopurua sinbologia honen bidez adieraziko 

da: 

a) A/B 

b) A(a)/B 

c)  A(a edo b)/B 

d) A (a eta b)/B 

Marra etzanaren aurreko lehen “A” zifrak sestra gaineko solairu kopurua erakusten du, 

atikoak eta konputagarriak diren teilatupeak salbuetsita; gero agertzen den “B”k, aldiz, 

sestra azpikoak biltzen ditu. 

(a) eta (b) ikurrak lehen zifraren jarraian agertzen dira (aukeran) eta konputagarria den 

teilatupearen edo atikoaren baimen osagarria erakusten dute.  Bi ikur horien artean “edo” 

agertzen denean, jartzea alternatiboa dela ulertuko da; bi ikurren artean “eta” agertzen bada, 

atikoa eta, haren azpian, teilatupea baimenduta daudela ulertuko da.  

1.5.1.25. artikulua Eraikinetako solairuak 

1. Eraikin baten solairua bertan jarduera garatzeko prestatutako azalera horizontal, 

erabilgarri eta estalitako osoa da.  

2. Solairu mota hauek bereiz ditzakegu: 

a) Sotoa: sotoko solairu deitzen zaio sabaia, eraikitako azaleraren ehuneko berrogeita 

hamar baino gehiago (% 50), eraikineko beheko solairuaren kotaren azpitik duenean.  

 Altuera libreak ezingo du izan berrehun eta hogeita bost (225) zentimetro baino 

baxuagoa. 
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b) Erdisotoa: azaleraren zati batek lurzoruaren planoa jatorri kotarena baino baxuagoa eta 

sabaiaren planoa kota hori baino altuagoa duenean deitzen zaio.  

 Eska daitekeen altuera librea erabilerako baldintzen araberakoa izango da, eta 

berrehun eta hogeita bost (225) zentimetroko gutxieneko absolutuak izango ditu altuera 

librerako. 

 Sabaiaren solairuko goiko aldea, edozein puntutan, espaloiko edo lurraren sestrarekiko 

metro bateko (1) edo gehiagoko distantziatara duten erdisotoen kasuan, sestra gaineko 

solairutzat hartuko dira helburu guztietarako.  

c) Behekoa: eraikitako azaleraren ehuneko berrogeita hamarrean (% 50) edo gehiagoan 

lurzoruaren planoa jatorrizkoaren kota berean edo handiagoan duen solairua.  

d) Goikoa edo pisua: beheko solairuaren sabaiko solairuaren gainean dagoen solairua. 

Pisuaren solairuaren altuera librearen balioa zonaren edo lurzoru motaren erabileraren 

eta baldintza zehatzen arabera zehaztuko da. 

e) Atikoa: eraikineko azken solairua da, haren eraikitako azalera gainerako solairuetako 

azalera normala baino txikiagoa denean eta haren fatxadak eraikineko fatxadari 

dagozkion gainerako planoetatik bereizita agertzen direnean. 

f) Teilatupea edo teilatuartea: batzuetan txapitula forma izan ohi duen edo estalkiaren 

faldoiak inguratzen dituzten terrazak dituen solairua da; azken solairuko solairuaren 

goiko aldearen eta inklinatutako estalkiko eraikuntzako elementuen beheko aldearen 

artean kokatu ohi da. 

6. atala. Baldintza gehigarriak: hirigintzako estetikaren eta eraikuntzaren kalitatearen eta 

higienearen ingurukoak. 

1.5.1.26. artikulua Hirigintzako ordenamenduaren udaleko ordenantza osagarriak. 

1. Hirigintzako eta eraikuntzen estetikaren inguruko baldintza osagarriak eta horri 

dagozkionak, eraikuntzaren kalitatearen eta higienearen diseinuari dagozkionak bezalaxe, 

hirigintzako ordenamenduaren inguruko udaleko ordenantza osagarrien bidez garatu 

beharko dira. 

2. Atal honetako hurrengo artikuluetan arautzen diren determinazioek behin-behineko izaera 

izango dute behin betikoz onartu arte. 

1.5.1.27 artikulua. Pisuen altuera 

Pisuaren edo etxebizitzaren altuera deituko zaio solairu bateko amaitutako zoladuraren 

goiko aldearen eta solairu bereko sabaiaren beheko aldearen edo, dagoenean, sabai 

aizunaren artean dagoen distantzia bertikalari.  

1.5.1.28. artikulua Fatxadetako irtenguneak eta sarguneak 

1. Irtengune eta sargune deitzen zaie eraikuntza lerrotik ateratzen diren guztiei. 

2. Era eta definizio hauetakoak dira: 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          112
  

a) Balkoia oinarri duen piezaren zoladuratik ateratzen den baoa da eta solairu bateko edo 

irtengunearen erretilurako kanpoaldera luzatzen da fatxadarekin alderatuta, baina ez du 

ehun (100) zentimetroko zabalera baino handiagoa.  Balkoi kontzeptua eraikuntza 

kontzeptuarekiko eta babeseko elementuen diseinuarekiko independentea da eta 

estalita edo kanpoan egon daiteke. 

b) Terraza itxi gabeko sargunearen esparrua da. Estalita edo kanpoan egon daiteke. 

c) Behatokia berrehun eta berrogeita hamar (250) zentimetro baino gutxiagoko luzera 

duen baoa da eta oinarri duen piezaren zoladuratik abiatu eta beiraz hornitutako gorputz 

baten kanpoaldera luzatu ohi da; horren erretilua ez da fatxadatik ateratzen ehun (100) 

zentimetro baino gehiago. 

d) Galeria 250 zentimetro baino gehiagoko luzera duen behatokia da. 

e) Hegada gorputz itxia behatoki eta galeria motetakoa ez den fatxadan dagoen 

irtengunea da, horiek ixteko erabili den materiala edozein izanda ere. Gehieneko 

neurriak galerietarako ezarritakoak izango dira. 

3. Aurreko paragrafoan aipatzen diren neurriak 1.5.1.12. “Bideetako lerrokatzea” artikuluan 

zehaztutako lerrokatzeetan baimendutako irtenguneetan soilik dira aplikagarriak. Mugetatik 

bereizitako eraikuntzan, haiek libreak izango dira artikulu hauetan ezarritako tarteak 

betetzeari kalterik eragin gabe: 1.5.1.15 “Mugekiko tartea” eta 1.5.1.16 “Eraikinen arteko 

tartea”. 

4. Gainera, aipatutako lerrokatzeekin lotuta baimendutako irtenguneek baldintza hauek bete 

beharko dituzte: 

a) Hegaden oinplanoko proiekzioaren luzeraren baturak ezingo du izan fatxada bakoitzeko 

luzeraren erdia baino handiagoa.  

b) Espaloiaren sestrarekiko gutxieneko altuera librea hirurehun eta berrogeita hamar (350) 

zentimetrokoa izango da. 

c) Irtengune guztiak mugetatik bereizi beharko dira hegada baino distantzia 

handiagoarekin, betiere, bi metro baino gehiago. 

5. Estalitako sargune terrazetako sakonerak ezingo du altuera eta zabalera baino handiagoa 

izan.  Sakonera hori fatxadaren lerroa kontuan hartuta zenbatuko da. 

6. LHetako arau partikularrek eta azpieremuetako ordenantzek ezarri ahalko dituzte 

aipatutakoen ezberdinak diren parametroak. 

1.5.1.29. artikulua Erlaitz eta teilatu hegaletako gehieneko irtengunea. 

Bideetako lerrokatzearekin eta, dagokionean, etxadiaren patioko fatxada lerroarekin 

alderatutako erlaitzaren eta teilatu hegalaren gehieneko irtenguneak ezingo du ehun (100) 

zentimetro baino handiagoa izan, azpieremu bakoitzeko ordenantzan edo dagozkion 

LHetako arau partikularrean muga handiagoa ezarrita dagoenean izan ezik.  
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1.5.1.30. artikulua Altueraren gainetik egindako eraikuntzak 

1. Teilatu hegalaren edota erlaitzaren gehieneko altueraren gainetik, oro har, eraikuntza 

hauek onartuko dira: 

a) Estalkiaren isurialdeak; ezingo dute atera fatxadetako azken solairuko solairuaren goiko 

ertzetik eta, gehienez, % 50eko aldapa duten patioetatik trazatutako planotik.  

Sabaileihoa instalatu ahalko da horietan, solairuaren baitan sartuta, baina ezingo dira 

beren arkubarneratik edo arkugaineratik atera.  

b) Igogailuetako etxoletako eta eskaileren kaxetako erremateek ezingo dute erlaitzaren 

altuerarekiko hirurehun eta berrogeita hamar (350) zentimetroko guztizko altuera 

gainditu.  

c) Estalkiartekoa argiztatu ahal izateko txapitulak, baldin eta baldintza hauek betetzen 

badituzte: 

c.1 Guztizko luzerak ezingo du dagokien faldoiaren % 15 gainditu. 

c.2 Haietako bakoitzaren luzerak ezingo du 2,5 metro baino handiagoa izan eta 

gehieneko altuerak ezingo du 2,30 m baino handiagoa izan amaitutako pisuaren 

solairutik neurtuta.  

c.3 Gutxienez, fatxadako lerroarekin alderatuta 1 metro atzeraemango dira. 

c.4 Estalkien maldek % 25 eta % 35 artekoak izan beharko dute. 

2. Dena den, zehaztutako gehieneko guztizko altueraren gainetik ezingo da inolako 

eraikuntzarik baimendu, aireztapeneko edo keak ateratzeko tximiniak, aire 

egokitzapenarenak eta berogailuarenak izan ezik; horien altuerak Eraikuntzako Oinarrizko 

eta Teknologiako Arauek edo, horiek egon ezean, eraikuntzako ondo egiteak zehazten 

dituztenak izango dira behar bezala funtzionatzeko. 

1.5.1.31. artikulua Patioak 

1. Etxadiaren patioa. 

a) Etxadiaren patio deitzen zaio itxitako etxadiaren barneko esparruari, eraikuntzarik 

gabekoari, gutxienez, lehen solairu altutik hasitakoari.  

b) Horren neurriak Plan honetan zehaztuta daude barneko fatxadetako lerroen 

definizioaren bidez eta P5 planoan ikus daitezke: Eraikuntzaren baldintzak. Jabaria eta 

erabilera”. Era berean, gehienez eraikigarria den sakonerak, lurzoruaren okupazioak eta 

barneko fatxadak atzeko mugarekiko izan behar duen gutxieneko tarteak ere hori 

ezartzen du. 

c) Garapeneko planetan agertuko da grafikoki zehaztuta plano honetan: P5 “Eraikuntzaren 

baldintzak. Jabaria eta erabilera”. 

d) Edonola ere, ezaugarri horiek betetzen dituzten patioek, 100 m2 baino gutxiagoko 

azalera badute eta barnealdean 10 m-ko diametroa duen zirkulua inskribatu ezin bada, 

barneko patio edo argi patio izaera izango dute.  
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2. Barneko patioa edo argi patioa. 

a) Barneko patioa edo argi patioa da eraikinaren barnealdean ireki ohi dena eta horren 

helburua bertako gelei argia, argiztapena eta aireztapena ematea da. 

b) Baldintza hauek bete beharko dituzte: 

b.1 Neurriak erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzetarako indarrean dagoen 

araudiaren araberakoak izango dira.  

b.2 Derrigor egin beharreko garbiketa eta txukuntasuna ahalbidetzeko, eraikuntzako 

espazio komunen batetik, eskailera kaxatik edo ataritik sarbidea izan beharko dute. 

b.3 Hirigintzako Arau hauek ezarritako paramentuen arteko gutxieneko argiak ezingo 

dira irtenguneen bidez murriztu, horiek ez dituzten eta lehendik dauden eraikietan 

igogailuak ezarri nahi direnean izan ezik, baldin eta hori instalatzeko beste kokapen 

alternatiborik ez badago. Horrek guztiak ez dio kalterik eragingo eremu juridiko 

pribatuan gauza daitezkeen hirugarren batzuen zortasun zibilei eta gerta 

daitezkeen eskubideei.  

b.4 Patioaren zoladura, gehienez, bertara tarteak irekitzen dituen edo bizigela izango 

den gelarik baxueneko lurzoru mailan egongo da gehienez.  

b.5 Sabaileihoekin edo argizulo zeharrargiekin estali ahalko dira baldin eta elementu 

horiek patioko hormen eta babes elementuaren arteko inolako itxiturarik gabeko 

perimetro espazioa uzten badute, patioaren % 40 baino gehiago betetzen duen 

gutxieneko aireztapeneko azalera ahalbidetuz.  Kasu horretan, beharrezko neurri 

teknikoak hartuko dira isolamendu akustikoaren inguruan indarrean dauden arauak 

betetzeko. 

b.6 Paramentuen arteko distantziak oso-osorik mantendu beharko dira patioko altuera 

osoan; gehienez, 0,20ko estalkia duen tantakina baimenduko da bakarrik. 

b.7 Mugei atxikitako patioek aurreko baldintza horiek bete beharko dituzte; helburu 

horietarako, muga aurreko paramentua izango da, nahiz eta eraiki gabe egon. 

3. Fatxadara irekitako patioa. 

a) Fatxadara irekitako patio edo kanpoko patio deitzen zaio fatxadako lerroekiko 

atzeraemangune bidez eratorritakoari, atzeraemangune hori 1,5 m baino handiagoa 

denean. 

b) Arau partikularrak edo, horiek egon ezean, azpieremuetako ordenantza orokorrek hala 

baimentzen badute, gutxieneko baldintza hauek bete beharko dira: 

b.1 Bideetako lerrokatzearen edo etxadiaren patioaren gainean irekitako patioa.  

  * Ezingo du eraginik izan beheko solairuan eta lerrokatze ofiziala mantendu beharko 

du. 

  * Irekitako fatxadaren fronteak edo zabalerak, gutxienez, 4 m izan beharko du. 

  * Sakonerak ezingo du zabaleraren erdia gainditu. 
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  * Argi patioetarako edo barneko patioetarako ezarritako argien eta bista zuzenen 

gutxieneko baldintzak beteko ditu. 

  * Lerrokatzetik atzeraemandako fatxadaren luzera proportzioak ezingo du % 20 baino 

handiagoa izan fatxadaren guztizko luzerarekin alderatuta. 

  * Gutxienez, lursailaren edo mehelinaren alboko mugatik 4 metro bereizi beharko da. 

b.2 Lursail independentera irekitako patioa. 

  * Erabilera publikoko esparrura lotutako espazio librera zuzendu beharko da; 

horietan, 10 m-ko diametroa duen zirkulua inskribatu ahalko da eraikuntzako lau 

solairu arte, eta 16 m-ko diametroa duena, goragoko altueretan. 

  * Irekitako fatxadaren fronteak edo zabalerak, gutxienez, 6 m izan beharko du. 

  * Sakonerak ezingo du zabaleraren erdia gainditu. 

4. Patio komuna. 

a) Patio komun deitzen zaio patioaren gutxieneko neurriak osatu ahal izateko, 

mankomunitatean osatutako hainbat lursailetako barneko patio edo argi patio moduan 

eraikitakoari.  

b) Mankomunitatea orubeekiko edo higiezinekiko zortasuneko benetako eskubidea eratuz 

ezarri beharko da Jabetza Erregistroan inskribatutako eskritura publiko bidez.   

Zortasun hori ezingo da baliogabetu Udalaren baimenik gabe edo gutxieneko neurria lortu 

ahal izateko osagarri hori eskatzen duten patioak dituzten higiezinetakoren batek 

irauten badu. 
c)  Patio komunak beheko solairuan banandu egin ahal izango dira burdin sareen edo 

burdin langen bidez, edo fabrikako elementuen edo elementu opakuen bidez, gehienez 

ere 1 metroko altuerara arte. 

d) Artikulu honetako 2.b. puntuan barneko patioetarako ezarritako baldintza guztiak beteko 

ditu, b.7 puntua izan ezik. 

1.5.1.32. artikulua Hiri estetika babestea 

1. Hiriko irudiaren eta paisaia naturalaren defentsa eta haren balorazioa eta hobekuntza 

bultzatzea Udalari dagokio eraikinei, multzoka zein banaka, eta eraikinik gabeko eremuei 

dagokienez; hori dela eta, haien pertzepzioan eragina izan dezakeen edozein jarduerak 

horrekin lotutako edozein irizpideren araberakoa izan beharko du. 

2. Eraikuntza berriak lehendik daudenen arabera behar bezala egokituko direla bermatze 

aldera, hiriko paisaian sortuko den inpaktuaren azterketaren ekarpena egitea eskatu ahalko 

da horiek ikustea ahalbidetzen duen tokietatik hasita, kokatuko diren inguruneari 

dagokionez. 
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1.5.1.33. artikulua Itxiturak edo hesiak 

 1. Hiri lurreko eta urbanizagarriko lursailak berrehun (200) zentimetroko altuerako hesiekin 

edo hormekin itxi ahalko dira, isolatutako eraikuntzako azpieremuetan izan ezik; kasu 

horretan, esparru publikoen edo bideetako lursailen itxitura honela egingo da: 

a) Gehienez laurogei (80) zentimetroko altuera duten elementu itsuekin; dagokienean, 

estetikoki tokiaren araberakoak diren babes gardenen bidez, landare pantailekin edo 

antzeko konponbideekin osatuko dira gehienez ere berrehun (200) zentimetroko 

altuerara arte. 

Edo tokiaren araberako estetika biltzen duten itxituren bidez; ezingo dituzte hogei (20) 

metro baino gehiagoko luzerako fronte opaku jarraituak osatu edo bi (2) metroko altuera 

gainditu.  

b) Inola ere ez da baimenduko pertsonei edo animaliei lesioak eragin diezazkieketen 

elementuekin egindako itxituren errematea, ezta hiriko irudia kaltetzen dutenena ere.  

c) Aurreko baldintzetatik salbuetsita geratuko dira beren helburua dela eta segurtasuneko 

neurri bereziak eskatzen dituzten lursailak; kasu horretan, itxitura behar horien 

araberakoa izango da. 

2. Aurreko guztia hala izan arren, eta segurtasun neurri moduan, hiri lurretan edo 

urbanizagarrian eraiki gabeko lursailak hesitu beharko dira 1 puntuan agertzen den eran edo 

lerrokatze ofizialean kokatutako itxituren bidez. Horien altuera bi (2) eta hiru (3) metro 

artekoa izango da eta horiek fabrikatzeko materialak ezingo dira izan ebakitzaileak edo 

zorrotzak, eta ezingo dira pertsonei kalteak eragin diezazkieketen materialekin egin, eta 

egoera oneko egonkortasuna eta kontserbazioa bermatu beharko dute. 

1.5.1.34. artikulua Arboladia babestea 

1. Bide publikoko arboladian egindako edozein galera berehala ordezkatu beharko da. 

Ordezkapena hiriko parkeez eta berdeguneez arduratzen den udal erakundeak emandako 

argibideen arabera egin beharko da eta derrigor izango da galera horren arduradunaren 

kontura, dagokionean, horrek sor ditzakeen zigorrak ezartzeari kalterik eragin gabe.   

2. Bide publikoekin mugakidea den derrigorrezko bereizketako tarteetan, derrigor landatu 

beharko dira landare espezieak (ahal bada, zuhaitzak), eraikuntzak bilduko duen erabilera 

edozein izanda ere, atzeraemangune osoa ibilgailuen zirkulaziorako eta eraikineko 

sarguneetarako espazioetarako trazatuak bereganatzen duenean izan ezik. 

3. Lanen batek zuhaitz aleren batean eragina izan dezakeenean (publikoa zein pribatua), 

dagokion lizentzia eskaeran zehaztu eta horren kokapena aipatu beharko da aurkeztutako 

oraingo egoerari dagozkion plano topografikoetan. Kasu horietan, obrek iraungo duten 

bitartean, enborretan kaltea edo narriadura eragitea ekidingo duen estaldura zurrun egokia 

jartzea eskatu eta bermatu beharko da gutxienez ehun eta laurogei (180) zentimetroko 

altuerara arte.  
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1.5.1.35. artikulua Eraikuntzaren diseinuaren, kalitatearen eta higienearen baldintzak 

1. Oro har, etxebizitza arloko sektore mailako legeriak eskatzen dituen diseinuko, kalitateko 

eta higieneko baldintzak bizitoki eraikuntza mota guztietarako izango dira aplikagarriak. 

Horiek zehaztu ezean, babes ofizialeko etxebizitzei dagozkienek arautuko dituzte. 

2. Gainera, Hirigintzako Arau hauek kalitatearekin eta higienearekin lotutako gainerako 

baldintza gehigarrien aipamena eraikuntzaren obra lizentzia eskatzen den unean indarrean 

dagoen edozein araudi betetzearekin lotzen dute.  

3. Katalogatutako eraikinetan, 3. liburuan, “Ondare historiko-arkitektonikoa eta natura 

guneak babesteko arauak” izenekoan, ondoren xedatutakoa bete beharko da. 
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1.5.2. KAPITULUA. HIRI LURREKO ETA URBANIZAGARRIKO AZPIEREMUETAN 

APLIKAGARRIAK DIREN ERAIKUNTZAKO ETA ERABILERAKO ORDENANTZA 

OROKORRAK 

1. atala. Bizitokien azpieremuetako baldintza orokorrak 

1.5.2.1. artikulua Eraikuntzarekin lotutako baldintza orokor komunak. 

1. Partzelazioarekin lotura dutenak. 

a) Partzelazioa prozedura hauetakoren baten bidez zehaztuko da: 

a.1 Kontsolidatutako hiri lurrean eta eraikigarritasun ponderatuaren igoera dela eta 

kontsolidatu gabean, berretsi egingo da Plan honen behin betiko onarpena egin 

zeneko partzelazioa, dagokion LHko fitxan espresuki aurkako definizioa agertzen 

denean izan ezik. 

Helburu horietarako, lehendik dauden lursailen arabera berdinduko dira 

proposatutako ordenamenduak xedatutakoaren arabera, jabari eta erabilera 

publikokoak bihurtuko diren lurrak kendu ondoren, hainbat azpieremutakoak diren 

onibarretako zati ugariak.  

a.2. Plan honek modu xehakatuan araututako gainerako eremuetan: modu grafikoan 

edo dagokion LHko arau partikularraren arabera eta, hori egon ezean, kapitulu 

honetan bildutako azpieremu bakoitzeko ordenantzaren arabera. 

 a.3. Modu grafikoan edo idatzizko ordenantzen bidez garapen planak arautu 

beharreko LHen kasuan. Edonola ere, a.5 eta a.6 azpieremuetan, derrigor aurkeztu 

beharko da partzelazioa eta hori loteslea izango da LHren arau partikularrak edo, 

haren igorpena dela eta, planak beste nolabaiteko zehaztapenak baldin baditu.  

b) Partzelazioa zehaztu ondoren, aldaketa honela egin beharko da: a) dagokion LHko arau 

partikularrak edo, hori egon ezean, azpieremu bakoitzeko ordenantzak ezarritako 

baldintzak betetzen dituen partzelazio proiektuaren bidez, edo b), Udalak egokitzat joz 

gero lursailetan gertatzen diren gorabehera fisikoen arabera. Horretarako, onibarrak 

normalizatzeko proiektua edo xehetasunezko azterketa egin beharko da.  

Dena den, aldaketa horrek azpieremu bakoitzeko ordenantza orokorrean ezarritakoen 

ezberdinak diren eraikigarritasuneko lursail berrietara esleitzea ekartzen badu, 

ezinbestekoa izango da xehetasunezko azterketa idaztea. Kasu horretan, espedienteak 

bakoitzari esleituko dio bere eraikigarritasun espezifikoa eta eratorritako guztizkoa 

emandako jatorrizko lursail guztietan baimendutakoaren berbera izango da.   

2. Eraikigarritasuneko esleipenaren erreferenteak:  

a) Aurreko 1.b) atalean adierazitakoari kalterik eragin gabe, partzelazioa zehaztuta duten 

eta Plan honek modu xehakatuan araututako eremuetan, azpieremu bakoitzaren 

ordenantza orokorrean ezarritako eraikigarritasuna lursailean aplikatuko da. 

Gainerakoetan, azpieremu bakoitzaren arabera esleituko da. 
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b) Aurretik eraikitako lursailetan, lehendik dauden eraikinetako ordenamendua 

kontsolidatuta duten eremuetan daudenetan, haietako bakoitzean berretsiko da 

eraikigarritasuna eta hori 1.5.1 kapituluan finkatutako irizpideen arabera neurtuko da: 

“Ordenantzak aplikatzeko oinarrizko definizioak”. 

 Eraikina ordezkatuko balitz, azpieremu bakoitzaren ordenantza orokorrean 

baimendutako oraingo eraikigarritasuna sestra gainean eta sestra azpian garatu ahalko 

da, nahiz eta aurretik ez izan ordenantzarik. 

c) Proposatutako ordenamendu xehakatuaren araberakoak ez diren eraikinak eta 

erabilerak jarraian agertzen diren artikuluetan zehaztutako xedapenek arautuko dituzte: 

1.4.7.2. “Hiri lurraren eta urbanizagarriaren ordenamendutik kanpo dauden eraikinak, 

eraikuntzak eta instalazioak”, 1.4.7.3. “Hiri lurreko eta lurzoru urbanizagarriko 

planeamenduarekin bat ez datozen eraikinak, eraikuntzak edo instalazioak” eta, 

dagokionean, 1.4.7.6. “Hiri lurrean eta urbanizagarrian dauden erabilerak”. 

3. Etxebizitza kopuruaren ingurukoak. 

Etxebizitza kopurua prozedura hauetakoren baten bidez zehaztuko da: 

a) a.2 azpieremuetan eta a.5 eta a.6 azpieremuetako urbanizazioak kontsolidatutako hiri 

lurrean, etxebizitza bakoitzeko gutxieneko lursailen azalera estandarra ezarriz arautuko 

da.  

b) Ordenamendu xehakatuak berretsitako eraikinetan, LHko arau partikularrak espresuki 

aipatutakoaren arabera egingo da A.2 azpieremuetan izan ezik; kasu horretan, 1.5.2.3. 

artikuluko 4.c.v. artikuluak xedatutakoaren arabera arautuko da. 

c) Urbanizazioak kontsolidatu gabeko hiri lurrean eta sektorizatutako lurzoru 

urbanizagarrian, etxebizitza kopurua LHko arau partikularrean finkatuko da espresuki 

etxebizitza kopurua. 

4. Eraikuntza formaren araudiaren ingurukoak. 

a) Eraikuntzaren forma modu grafikoan edo dagokion LHko arau partikularraren arabera 

arautuko da eta, hori egon ezean, kapitulu honetan bildutako azpieremu bakoitzeko 

ordenantzaren arabera. Prozedura mistoa ere erabili ahalko da. 

b) Lehendik dagoen ordenamendua kontsolidatzen den kasuan, edozein ordezkapen lan 

azpieremuko ordenantzaren edo lehendik dagoen eraikuntzaren eraikuntzako 

bolumetriaren eta parametroen formaren arabera egokitu beharko da, aurreko 2.b 

puntuan zehaztutakoari kalterik eragin gabe. Eraikuntza hori handitzeko kasuetan, LHko 

arau partikularrak zehaztutakoa bete beharko da. 

1.5.2.2. artikulua Erabileren ezarpenarekin lotutako baldintza orokor komunak 

1. Bizitokien azpieremuak espresuki 1.3.2.5 artikuluan, “Plan honetako Hirigintzako 

Planeamenduaren Normalizazio Sistema osatzen duten eremu ugarien definizioa” 

izenekoan, ezarritako etxebizitzaren erabilera bereizgarrira bideratuko dira; definizio horrek 
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zona bakoitzerako finkatzen du azpieremuaren mota bereizgarria eta horren erabilera 

bereizgarria. 

2. Gainera, LH bakoitzeko arau partikularrean aipatutako gainerako baimendutako erabilerak 

ezarri ahalko dira edo, hori egon ezean, azpieremuetako ordenantza orokorrekin lotura 

duten hurrengo artikuluetan xedatutakoa.  Ezarpen hori, dena den, erabilera horiek 

eraikineko etxebizitzako erabilera bereizgarrriekin modu eragingarrian bateragarriak 

izatearen mende geratuko da; hori dela eta, aurkakoa erakusten duten erreferentzia argiak 

egonez gero, Udalak ezarpen horren baimenari uko egin diezaioke. 

Edonola ere, Udalak, hirigintzako udal ordenantzaren bidez, azpieremuetako ordenantzetan 

dauden erabileren bateragarritasunak arautu ahal izango ditu. 

3. Nahiz eta ez aipatu, baimendutako erabileren baitan daude antzekoak, osagarriak eta 

bakoitzaren zerbitzariak. 

4. Derrigorrezko erabilera osagarria izango da aparkalekuarena 7. ataleko (“Komunikazioen 

eta garraioen erabileraren edukia”) 1.3.1.15. “Definizioa eta motak” artikuluko 5. puntuan 

aipatzen den gutxieneko kopuruan.  

5. Erabilera publikoko zortasuna. Planeamenduak derrigor esleitu ahalko dizkie betetzen 

dituzten azpeiremuei, bizitoki lursailei eta eraikuntzei izaera publikoko zerbitzuen erabilerak 

(ibilgailuen zirkulazioa edo oinezkoen zirkulazioa, eta zerbitzuen azpiegiturak) edo alboko 

azpieremuetan baimendutako erabilera osagarriak. Beharrezkoa izanez gero, dagozkien 

zortasuneko eskubideak eratu ahalko dituzte indarrean dagoen legerian ezarritako 

hirigintzako kudeaketa tresnen bidez.  

1.5.2.3. artikulua a.1 azpieremuetako, antzinako ezarpen hiritarretako, eraikuntzako eta 

erabilerako ordenantza orokorra. 

1. Aplikazio eremua. 

a) Ordenantza horrek arautzen ditu eraikuntza berriko eraikinak eta lehendik daudenetan 

egindako aldaketak; horiek guztiak tresna honek proposatutako ordenamendu 

xehakatuaren araberakoak dira guztiz. Dena den, dagokion hirigintzako esku-hartze 

eremuko arau partikularrak, beti araudi mailako lehentasuna duenak, ezarri ahalko ditu 

hura aldatzeko determinazioak. 

b) Hasiera batean, garapen planak arautu beharreko hirigintzako esku-hartze eremuetan 

ere aplikagarriak izango dira, nahiz eta horrek aldaketa egokiak ere bildu. 

c) Garapen planaren bidez arautu diren hirigintzako esku-hartze eremuetan, esku-hartze 

eremuko arau partikularrak zehaztuko du eremu horretan oso-osorik aplikatuko ote 

duten aipatutako plana. Hori gertatu ezean, sartu beharreko aldaketak eta aldaketa 

beharrezkoa den edo ez zehaztu beharko da. 
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d) Proposatutako ordenamendu xehakatuaren araberakoak ez diren eraikinak 1.4.7.2. 

artikulutik 1.4.7.5.era artekoetan aipatutako (biak barne) xedapen orokorren arabera 

arautuko dira. 

2. Eraikigarritasuna. 

a) Azpieremu horretan, eraikigarritasuna zeharka arautuko da “P.5. Eraikuntzaren 

baldintzak” planoan eta baimendutako sestra gaineko solairu kopuruan agertzen diren 

eraikuntza lerroetako definizio grafikoaren bidez.  

b) Plano horretan ez bada zehazten atzealdeko fatxadaren lerroa, 8. puntuan zehaztutako 

parametroa bete beharko da. 

3. Etxebizitzen gehieneko kopurua. 

Azpieremu horretan, parametro hori askea izango da. 

Dena den, lursail bakoitzean posible den etxebizitza kopurua lursailaren barruan aurrez 

ikusiko den aparkaleku kopuruaren arabera mugatuta geratuko da: aparkaleku kopuruak 

etxebizitza kopuruaren berdina edo bikoitza izan beharko du (eraikuntzaren barruan edo 

kanpoan). 

Eskakizun hori beti aplikatuko da aurretik eraikitako lursailetan etxebizitza kopurua handitu 

nahi denean eraikuntza handituz edo, besterik gabe, lehendik eraikitako esparruaren 

banaketa ekarriko duen egokitze obrak eginez.  

Era berean, aparkalekuen aurreikuspen hori eskatuko da ordezkapeneko lanetan eta obra 

berrietan. 

Dena den, ez da eskatuko baldintza hori betetzea etxebizitza kopurua handitzea eragingo ez 

duen edozein eratako lanak egin nahi direnean.  

4. Gutxieneko lursail eraikigarria. 

Tresna hau behin betikoz onartzeko garaian dauden lursailak kontsolidatuta geratuko dira. 

5. Partzelazio helburuetarako gutxieneko eta gehieneko lursailak. 

Plan hau behin betikoz onartu ondoren sortu den edozein lursail berrik, gutxienez, 72 m2-ko 

azalera izango du eta, gehienez, 144 m2-koa.  

6. Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak. 

a) Plan honen behin betiko onarpenaren ondoren sortu den edozein lursail berrik 12 m-ko 

“aurrealdeko mugaren gehieneko neurria” izango du, eta 6 m-ko "aurrealdeko mugaren 

gutxieneko neurria".  

b) Gainerako mugen neurriak libreak izango dira. 

7. Mugekiko tarteak. 

a) Eraikuntza atxikia izango da; hori dela eta, eraikinak modu grafikoan zehaztuta 

daudenez, ez da parametro hori egongo. 

b) Dena den, alboko eraikinetakoren batean argi-bisten zortasunak baldin badaude, Kode 

Zibilak xedatutakoa bete beharko da.  
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c) Gauza bera gertatuko da gehieneko sakonera eraikigarriak, planoan edo 8. puntuan 

agertzen denak, haren benetako neurria gainditzen badu.  

 

8. Eraikitzeko sakonera. 

“P.5 Eraikuntzaren baldintzak” izeneko planoan atzealdeko fatxadaren lerroa zehaztuta ez 

badago, gehienez, 12 m-ko sakonera eraikigarria finkatuko da.  

9. Eraikuntzak lurzorua okupatzea. 

Ordenantza honetan, okupazio parametroa zeharka arautuko da artikulu honetan agertzen 

diren gainerako edukien bidez.  

10. Eraikinen gehieneko eta gutxieneko neurriak 

Parametro horien erregulazioa artikulu honetako gainerako edukiak aplikatuz egingo da. 

11. Eraikuntzaren profila edo solairu kopurua. 

Eraikuntzaren profila dagokion Birgaitze Integratutako Plan Berezian (BIPB) zehaztuta dago.  

Hori dela eta, profil hori BIPBn ezarritakoa izango da. 

12. Eraikinaren gehieneko altuera 

a) Eraikinaren gehieneko altuera 7 metrokoa izango da, teilatu hegalera arte neurtuta. 

Atikoa edo teilatupea egitea baimentzen denean, aipatu berri dugun altuerari 1,80 m 

gehituko zaio, fatxadan teilatupeak egiten duen islari dagokiona, alegia. 

b) Eraikinaren gehieneko altuera zuzenean zehaztu ohi du erlaitzaren altuerak eta 

estalkiaren kasuan baimendutako gehieneko maldak. 

13. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak 

a) Esparru publikoaren lerrokatzearekin lotutako irtenguneak eta sarguneak 1.5.1.28 

artikuluan ezarritako orokorrak dira, baina salbuespen hauek hartu behar dira kontuan: 

a.1 4 metro baino gutxiagoko zabalera duten kaleen kasuan, debekatuta dago fatxadan 

edozein eratako irtengunea jartzea. 

a.2  Gainerakoetan, balkoietan, behatokietan eta galerietan, parean duen esparru 

publikoaren zabaleraren % 10 atera ahal izango dute, gehienez ere, 1 metro. 

Itxitako hegada gorputzak, gehienez, 40 cm atera ahalko dira. 

b) Atzeko fatxadan, irtenguneak eta hegadak haren eta mugaren arteko distantzia 5 m 

baino gehiagokoa bada bakarrik onartuko dira. Kasu horretan, aurreko “a” paragrafoko 

arau berak izango dira nagusi. 

14. Erlaitzak eta teilatu hegalak. 

Lerrokatzearekin alderatuta, erlaitzak eta teilatu hegalak ezingo dira eraikinak parean duen 

esparru publikoaren zabalera baino % 15 gehiago atera, eta gehieneko distantzia 1,05 m-

koa izango da. 

15. Estalkiak 

a)  Estalkiek % 25 eta % 40 arteko malda izango dute. 
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b)  Mehelin arteko eraikuntzetan, estalkiak bi isurki izango ditu, kanporantz, eta gailurra 

fatxadarekiko paralelo jarri beharko da nabarmen. Lursailaren formak hala eskatzen edo 

gomendatzen duenean, hiru isurki edo gehiago jar daitezke, konponbiderik konplexuak 

eta horma pikoak agertzea ekidinez.  

c)  Mantsardak edo terrazak sortzeko estalkian zuloak irekitzea ez dago baimenduta  

d) Eskaileretako zuloak, gutxienez, eraikineko fatxadatik 3 m-ra atzeraeman beharko dira. 

16. Fatxadetara irekita dauden patioak. 

Azpieremu horretan, esparru publikoetara zuzenduta dauden fatxadako patio irekiak ez 

daude baimenduta. 

17. Beste baldintza batzuk 

Edonola ere, Eraikuntzako Kode Teknikoan eta aplikagarria den sektore mailako legerian 

oro har ezarritako xedapenak bete beharko dira. 

18. Erabilera baimenduak. 

a) Erabilera nagusia: 

a.1 Erabilera nagusia atxikitako eraikuntza motan etxebizitzarena da. 

a.2 Sestra gaineko solairu guztietan baimendu ohi da. 

a.3 Hurrengo paragrafoko baldintzen arabera, erabilera esklusiboan edo partekatuan 

onartu ohi da.  

b) Baimendutako gainerako erabilerak. 

b.1 Komunitateko ekipamendua: etxebizitzaren eraikineko beheko solairuan, eraikin 

esklusiboan eta beren artean partekatutako edo beste erabilera batzuetarako 

erabilitako eraikinean, hurrengo b.4 paragrafotik b.7ra artekoetan agertzen diren 

baldintzetan. 

b.2 Bulegoak: bizitoki eraikineko edozein solairutan, eraikin esklusiboan edo 

partekatutakoan, b.4tik b.6ra arteko paragrafoetako baldintzetan. 

b.3 Txikizkako merkataritza: etxebizitzaren eraikineko beheko solairuan; eraikin 

esklusiboan eta komunitateko ekipamenduko eraikineko beheko solairuan, 

bulegoetan, hoteletan eta landa etxeetan.  

b.4 Jatetxeak eta tabernak: txikizkako merkataritzaren baldintza beretan. 

b.5 Hotelak eta antzekoak: eraikin esklusiboan eta komunitateko ekipamenduarekin 

partekatutako goiko solairuetan, komertzioan, bulegoetan eta beheko solairuetako 

jatetxeetan. 

b.6 Landa etxeak eta landa turismoa: etxebizitzarekin partekatutako eraikinean, legeri 

espezifikoen arabera, eta beheko solairuetan baimendutako gainerako erabilerekin 

partekatutako eraikineko goiko solairuetan. 

b.7 Aparkalekuak (erabilera ez osagarri moduan): sotoetan eta beheko solairuetan, b.3. 

paragrafoan adierazitako baldintzetan. 
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c) Edonola ere, beti bete beharko da 1.5.2.2. artikuluko 2. puntuan xedatutakoa eta 

1.3.1.3. artikuluan ezarritakoa kontuan hartu beharko da.  

1.5.2.4. artikulua Ibarrako Birgaitze Integratutako Plan Bereziko eremuaren ordenantza 

espezifikoa.  

1.-  Aplikazio eremua. 

a)  Ordenantza hori aplikagarria izango da Aramaioko Ibarra Gune Historikoko Birgaitze 

Integratuko arean.  

b)   Aramaioko Ibarra Gune Historikoko Birgaitze Integratuaren Plan Bereziaren (BIPB) 

espedientearekin lotuta, 1998ko apirilaren 24ko 314. zenbakidun Foru Aginduak 

onartutako Hirigintzako arauak izango dira aplikagarriak, hurrengo 2. puntuan aipatzen 

diren aldaketekin. 

2.-  Aramaioko Ibarra Gune Historikoko BIPBren Hirigintzako arauen aldaketak.  

Erabilerako arau orokorrak 
a) 22.4 eta 22.5 artikuluak; 23.2 eta 23.3 artikuluak; 26. artikulua. NBE-CPI, NBE-CT 

eta NBE-CA arauen inguruko erreferentzia guztiak kendu eta Eraikuntzako Kode 

Teknikoak ordezkatuko ditu. 

b) 23.2. artikulua, Bateragarritasun Baldintzak, 2. paragrafoa. Oraingo paragrafoa 

kendu eta honekin ordezkatuko da: 

“- 1.3.1.13 ordenantzaren hirugarren mailako erabilera baimenduko da: 

c.- Ostalaritza 

 c.1 Hotelak 

 c.2. Campinga eta iraupen laburreko beste ostatu mota batzuk. 

  c.2.4 Landa etxeak eta landa turismoa. 

c) 24. artikulua. Erabilera industriala/Hiriko tailerra Kategorietako hirugarren paragrafoa 

honela geratuko da idatzita: 

“1.3.1.11. Ordenantza, Etxebizitzarekin bateragarria den industriako jarduerari 

buruzkoa, izango da aplikagarria.” 

d) 35. artikulua. Estalki azpiko aprobetxamendua. Laugarren paragrafoa aldatu eta 

honela idatzita geratuko da: 

“Teilatupeko aprobetxamendua modu esplizituan zehaztuta ez dagoen 

kasuetan, aprobetxamendua ez da kontuan hartuko eraikigarritasunari 

dagokionez eta trasteleku-biltegiaren izaera osagarria soilik izango du. 

Argiztapeneko-aireztapeneko gutxieneko tarteak izango ditu eta horien 

gehieneko proportzioak 45x45 cm-koak izango dira, eta estalkiaren faldoiaren 

25 m2 bakoitzeko unitate bat bilduko du. Edonola ere, aireztapenak guztizko 

azaleraren % 10 bete beharko du, eta argiztapenak aipatutako azalera 

osoaren 1/3". 
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e) 41. artikulua. Eraikuntzen Ordenamendu Sistema. Parametro arautzaileen baitan, c 

puntuko 2. paragrafoa, Lursailaren okupazioari buruzkoa, kendu eta honela aldatuko 

da: 

“Lehen banda eraikigarritik kanpo dagoen lursailaren azalerak osatuko du 

gutxieneko lursailaren patioa eta eraikuntza nagusiak soilik bete ahalko du".  

Artikulu bereko g. puntuko hirugarren paragrafoa kenduko da; hau da, 

Lursailaren Patiorako eraikigarritasun osagarria aipatzen duena. 

1.5.2.5. artikulua a.2 azpieremuetako, antzinako landatar ezarpenetako, eraikuntzako eta 

erabilerako ordenantza orokorra. 

1. Aplikazio eremua. 

a) Ordenantza horrek arautzen ditu eraikuntza berriko eraikinak eta lehendik daudenetan 

egindako aldaketak; horiek guztiak tresna honek proposatutako ordenamendu 

xehakatuaren araberakoak dira guztiz, 1.6.2.1 artikuluak ezarritakoari kalterik eragin 

gabe. Landatar guneko eremuetako oinarrizko erregimena. Dena den, P5 planoak, 

“Eraikuntzaren baldintzak. Jabaria eta erabilera” izenekoak, eta dagokion LHko arau 

partikularrak ezarri ahal izango dituzte hura aldatzen duten determinazioak. 

b) Plan bereziak araututako hirigintzako lanetako eremuak ere aplikagarriak izango dira 

hark modu espezifikoan arautzen ez dituen alderdietan. 

2. Ordenamenduko oinarrizko irizpidea. 

A.2 eremuak osatzen dituzten landatar guneetako izaera mantendu ahal izateko eta 

Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak eta 

Arrasate-Bergarako Eremu Funtzionaleko Lurralde mailako Plan Partzialak zehaztutako 

helburuen arabera, lehentasuneko erabilera izango dute hauek: bi bizitzako etxebizitzak eta 

dentsitate baxuko eraikuntza isolatu trinkoan dagoen familia anitzeko etxebizitzak.  

Hori dela eta, ordenantza honen helburua bi erabilera horien ezarpena bultzatzea da, 

hirigintzako eta eraikuntzako parametro mesedegarriagoak esleituz. 

3. Hirigintzako gehieneko eraikigarritasuna: 

a) Sestra gaineko gehieneko hirigintzako eraikigarritasuna:  

a.1 Lehentasuna duen etxebizitza erabilera: 0,75 m2/ m2 

a.2 Lehentasunik ez duen etxebizitza erabilera: 0,50 m2/ m2 

a.3 Baimendutako gainerako erabilerak: 0,75 m2/ m2 

a.4  Guztizko eraikigarritasuna: 1,00 m2/ m2 

a.5 Aurreko paragrafoan aipatutakoa hala izan arren, tresna hau behin betikoz onartu 

den garaian dagoen edozein lursailek sestra gaineko gutxieneko 162 m2-ko 

eraikigarritasun absolutua izateko eskubidea izango du. Azalera hori baimendutako 

erabileraren baterako izango da baldintza hauek betetzen baditu: 

i Beheko solairuan eraikitako azalera 100 m2 baino txikiagoa izatea. 
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ii Eraikina etxebizitzako erabilerara zuzenduz gero, ezingo ditu bi unitate baino 

gehiago izan. 

iii Ordenantza honek ezarritako “aurrealdeko mugarekiko” eta “alboetako 

mugekiko” tarteak mantentzea.  

Dena den, lursaila azalera handiagokoa osatzeko edo gero partzelazioa edo 

bereizketa egiteko albokoei gehitzen bazaie, eratutako lursail berriari a) 

paragrafoan aipatutako koefizientetik eratorritako eraikigarritasuna soilik emango 

dio.  

b) Sestra azpiko gehieneko hirigintzako eraikigarritasuna artikulu honetako 9, 11 eta 12 

puntuak aldi berean aplikatzetik eratorritakoa da.  

4. Eraikuntzako tipologia. 

a)  Azpieremu honetan, eraikuntza bereizgarriak mota hauetakoak izango dira: 

i. Eraikin familiabakarreko etxebizitza (edo etxebizitza familiabakarra). 4. puntuko 

1.3.1.8. artikuluan agertzen da zehaztuta modalitate eta okupazio guztietan. 

ii. Bi bizitzako etxebizitza erabilerako eraikin isolatua. 5. puntuko 1.3.1.8 artikuluan 

agertzen da zehaztuta, a.1.i eta b.1.i puntuetan, edozein kokapeni dagokionez. 

b) Baimendutako beste eraikuntza mota batzuk hauek dira: 

i.  Atxikitako bi etxebizitza familiabakar baino gehiago dituen eraikinean dagoen 

etxebizitza edo 3. puntuko 1.3.1.8 artikuluko C motako, ii C.2 motan zehaztutakoa: 

Atxikitako familiabakar trinkoa edo erpin komuna duena.  

ii.  Baimendutako bizitokirako ez den beste erabilera batzuetarako modu esklusiboan 

bideratutako eraikin isolatua. 

iii. Aurretik aipatu dugun edozein eraikuntza, baina lehendik dagoen eraikuntza batera 

edo gehiagora atxikitakoa. 

iv. Isolatutako eraikina edo lehendik dagoen eraikuntza bati edo gehiagori atxikitakoa, 

modu partekatuan lehen aipatu dugun etxebizitza erabileraren batera edo 

bateragarriak diren beste erabilera batzuetara zuzendutakoa, jarraian agertzen den 

20. puntuan hala aurrez ikusten duenean. 

c) Eraikuntzetako hainbat baldintza. 

i. Lehendik dagoen eraikuntza bati edo gehiagori atxikitako eraikinek helburu hau izango 

dute: eraikitako frontea osatzea, mehelinak ezkutatzea eta abar. 

ii. Atxikitako bi etxebizitza familiabakar baino gehiagoko eraikinean dagoen 

etxebizitzaren erabilerako eraikinek edo atxikitako etxebizitza familiabakarrak, 

gehienez, 4 etxebizitza izango ditu.  

iii. Lehendik dauden bizitoki eraikinen eta beren ezaugarri tipomorfologikoak direla eta, 

bizitoki eraikinen antzekoak diren eraikinei atxikitako elementuen aldaketa 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          127
  

aipatutako eraikuntzako tipologikoetara egokitu ahal izango da baldin eta Babes 

Ofizialeko Etxebizitzaren inguruan indarrean dagoen araudia betetzen badu.  

5. Gutxieneko lursailak eraikuntzako erabileraren eta tipologiaren araberako partzelazio 

helburuetarako. 

Eraikuntzako erabileraren eta motaren araberako lursail berriek gutxieneko azalera hauek 

izango dituzte:  

a) Eraikin familiabakarreko etxebizitza (edo etxebizitza familiabakarra): 2.500 m2. 

b) Bi bizitzako etxebizitzako erabileraren antzeko eraikina: 750 m2 etxebizitza bakoitzeko. 

c) Atxikitako familiabakarreko bi eraikin etxebizitza baino gehiago dituen edo atxikitako 

familiabakarreko etxebizitza: 500 m2 etxebizitza bakoitzeko. 

d) Etxebizitzarekin partekatu gabeko eraikineko bizitokirako ez diren erabilera 

bateragarriak: 800 m2 eraikin bakoitzeko. 

e) Kasu berezi moduan, eraikin bat etxebizitzako erabilerarekin eta erabilera bateragarri 

batekin edo gehiagorekin partekatzen denean: 2.700 m2. 

6. Lursailetako mugen gutxieneko neurriak. 

a) Tresna hau behin betikoz onartu ondoren sortu den edozein lursail berrik aurrealdeko 

mugen gutxieneko neurri hauek izango ditu: 

i. Familiabakarreko etxebizitza: 30 m. 

ii. Bi bizitzako etxebizitza: 25 m. 

iii. Atxikitako familiabakarreko etxebizitza: 30 m. 

iv. Etxebizitzarekin partekatu gabeko eraikineko beste erabilera bateragarri batzuk: 25m. 

v. Ilaran atxikitako etxebizitza familiabakarra: 30 m. 

vi. Etxebizitza erabilera eta erabilera bateragarri bat edo gehiago duen eraikinaren kasu 

berezia: 30 m. 

vii. Distantzia horiek 5 m gutxituko dira muga bati atxikitako aurreko 4. puntuan aipatzen 

diren eraikuntza moten kasuan. 

7. Lursail bateko eraikuntza kopurua. 

a) Lursail batean, jabetza horizontaleko erregimenean hainbat eraikin kokatu ahalko da 

baldin eta jabetza hori azpibana badaiteke baimendutako erabilera nagusietara 

zuzendutako eraikinen kopuru bereko lote kopuruan; kasu horretan, haietako bakoitzak 

ordenantza honetan ezarritako parametroak bete beharko ditu, lursail independentea 

izango balitz bezala.  

Eraikuntzaren proiektuak edo, dagokionean, lursailaren bolumenak arautuko dituen 

xehetasun azterketak aurkeztu beharko ditu aurreko baldintza betetzen dela egiaztatzen 

duten idatzizko dokumentazioa eta dokumentazio grafikoa.  



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          128
  

b) Hortik sortutako eraikinen multzokatzeak erabilera osagarrietara eta zerbitzarietara, eta 

beste esparru eta elementu batzuk sortzera bideratutako sestra azpiko eraikuntzak izan 

ahalko ditu; guztiek izango dute jabetza eta erabilera komuna. 

8. Etxebizitzen gehieneko kopurua. 

Lursail batean baimendutako etxebizitzen gehieneko kopurua aurreko 4tik 7ra arteko 

puntuen bidez arautuko da. 

9.  Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua. 

Eraikuntzaren profila II/- da; hori dela eta, sestra gainean, gehienez, bi solairu baimenduko 

dira eta sestra azpiko solairuen kopurua librea izango da. 

10. Eraikuntzaren gehieneko altuera. 

a) Jatorri kota 7 m-an kokatuko da; hori teilatu hegalaren beheko mutur puntutik neurtu 

beharko da. 

b) Eraikina edo lursaila hainbat espazio publikotako lerrokatzera atxikita dagoenean, 

beheko sestran dagoen espazioa neurtu beharko da. 

c) Eraikina mugetatik aldenduta dagoenean, bideetako lerrokatzearen parean dagoen 

eraikuntzaren lerroko lurrarekin elkartzen den puntuan neurtuko da.  Lursailak parean 

hainbat esparru publiko badu, beheko sestraren espazio publikoaren parean dagoen 

eraikuntza lerroaren arabera neurtuko da.  

11. Eraikuntzak lurzorua okupatzea. 

Eraikuntzak lurzorua okupatzea honelakoa izango da: 

a) Tresna hau behin betikoz onartu aurretik zeuden lursailen kasuan, parametro hau librea 

izango da: 

b) Gainerako kasuetan: % 40 

 

12. Eraikinak mugekiko bereiztea. 

a) Aurrealdeko mugarekiko tartea edo atzerapena fatxadako gehienezko eta derrigorrezko 

lerroen bidez finkatuta dago plano honetan: P5 “Eraikuntzaren baldintzak. Jabaria eta 

erabilera”. Hori egon ezean, arau hauek bete beharko dira: 

a.1 Lehendik dauden eraikuntzei atxikitzen zaizkien eraikinek eraikuntza horiek 

zehaztutako fatxada lerroa mantenduko dute, mugari atxikita egon ala ez. 

a.2 Gainerako kasuetan, eraikina mugari atxiki ahalko zaio kaleak, gutxienez, 8 m-ko 

zabalera badu. Bestela, kalearen ardatzetik lau metro bereizi beharko da.  

b) Gainerako mugen kasuan, eraikinak 3 m banandu beharko dira, 4.b) puntuko iii eta iv 

paragrafoetan zehaztutako kasu berezietan izan ezik. 

13. Lursail berean dauden eraikinen arteko gutxieneko tarteak. 

a) Lursail berean dauden eraikinen kasuan, baimendutako erabilera nagusi bat edo 

gehiago dutenean, 6 m-ko tartea mantendu beharko da.  
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b) Erabilera osagarrietara bideratutako eraikinak eta eraikuntzak, gutxienez, 3 m bereizi 

beharko dira lursailean dagoen edozein eraikuntza nagusiri dagokionez. 

14. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. 

a) Pisuen altuera libreak araudi orokorrak ezarriko ditu oro har.  

b) Dena den, nekazaritzako biltegi izango diren eta solairu bakarra duten eraikinen 

kasuan, gehieneko altuera 6 m-koa izango da zertxaren beheko zatitik neurtuta edo, 

hori egon ezean, teilatu hegaletik edo erlaitzetik neurtuta. 

15. Fatxadetako irtenguneak eta sarguneak. 

a) Esparru publikoaren lerrokatzearekin lotutako irtenguneak eta sarguneak 1.5.1.28 

artikuluan, “Fatxadetako irtenguneak eta sarguneak” izenekoan, ezarritako orokorrak 

dira, baina salbuespen hauek hartu behar dira kontuan: 

a.1 4 metro baino gutxiagoko zabalera duten kaleen kasuan, debekatuta dago fatxadan 

edozein eratako irtengunea jartzea. 

a.2 Tolerantzia duten oinezkoentzako kaleetan ere ez dira baimenduko. 

a.3 Gainerako kaleen eta esparru libreen kasuan, balkoiak, behatokiak eta galeriak 

ezingo dira pareko esparru publikoaren zabaleraren % 10 baino gehiago atera eta 

gehieneko distantzia 1 metrokoa izango da; aldiz, itxitako hegada gorputzak ezingo 

dira 40 cm baino gehiago atera.  

b) Atzeraemandako fatxadetan, irtenguneak, erlaitzak eta teilatu hegalak libreak izango 

dira; muga bakarra 14. puntuan zehaztutako mugekiko distantziek ezarritakoa izango 

da. 

c) Edonola ere, fatxada aurrealdeko mugatik bereizita dagoenean, aurreko a) paragrafoan 

finkatutako gehieneko muga izango du beti. 

16. Teilatu hegalak. 

Lerrokatzeari dagokionez, teilatu hegalak ezingo dira eraikinak parean duen esparru 

publikoaren zabalera baino % 15 gehiago atera eta gehieneko distantzia 1,20 m-koa izango 

da. 

17. Estalkiak 

a) Estalkiek, gehienez, % 50eko malda izango dute. 

b) Mantsardak ez daude baimenduta. 

c) Teilatuartekoa argiztatu ahal izango da argizuloen edota txapitulen bidez baldin eta 

dagokion estalkiko faldoiaren luzeraren % 20 gainditzen ez badute.  

18. Baldintza osagarriak. 

a) Lursailaren mugan dagoen eraikina eraiki ahal izango da eta eraikigarritasun moduan 

hartuko da kontuan, baldintza hauek betetzen baditu: 

a.1 Erabilera zerbitzarietara edota osagarrietara bideratzea: garajeak edo egurtegiak, 

esate baterako. 
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a.2 Alboko lursailean dagoen eraikin atxikia edo antzekoa izatea, edo proiektuak bi 

eraikuntzak hartzea kontuan, eta obraren egikaritzea batera egitea.  

a.3 Dagozkien lursailen baitan eraikita egotea erabilera nagusiko eraikinak. 

a.4 Eraikitako azalera, gehienez, 50 m2-koa izatea eta horren altuera ez izatea 3 m 

baino handiagoa inolako puntutan. 

b) Erregaien edukiontziak instalatzeari dagokionez, mugekiko gutxienez 3 m-ko distantzia 

librea errespetatu beharko dute eta edozein kasutan, Eusko Jaurlaritzaren Industria 

Sailak adierazitako distantzia mantendu beharko dute hura handiagoa balitz.  

19. Gainerako parametroak. 

Artikulu honetan araututa ez dauden parametroak araudi orokorrean ezarritako baldintzen 

araberakoak izango dira eta, edozein kasutan, aplikagarria den sektore mailako legeria eta 

oinarrizko araudia bete beharko dira. 

20. Erabilera baimenduak. 

a) Lehentasuna duten erabilerak. 

a.1 Lehentasuna duten bi erabilera daude ezarrita: 

  * Erpin komuna duen atxikitako familiabakarreko etxebizitza. 

  *   Bi bizitzako etxebizitza edozein modalitatetan. 

a.2 Sestra gaineko solairu guztietan baimenduko dira. 

a.3 Hurrengo paragrafoko baldintzen arabera, erabilera esklusiboan edo partekatuan 

baimenduko da.  

b) Baimendutako gainerako erabilerak. 

b.1 Isolatutako familiakabarreko etxebizitza; aurreko a.2 eta a.3 paragrafoetan aipatzen 

diren ezaugarriak bete daitezke. 

b.2 Atxikitako familiakabarreko etxebizitza; aurreko paragrafoetan aipatzen diren 

ezaugarriak bete daitezke. 

b.3 Nekazaritzako ustiapenarekin lotutako biltegiak; etxebizitzako eraikinetako beheko 

solairuan, eraikin esklusiboan, eta gainerako erabilera baimenduekin partekatutako 

beheko solairuan, bateragarritasuna egiaztatzen bada.  

b.4 Etxebizitzarekin bateragarria den industria; etxebizitzako eraikin bateko beheko 

solairuan edo baimendutako gainerako edozein erabileraren kasuan, bateragarriak 

direla egiaztatzen bada, eta eraikin esklusiboan.  

b.5 Komunitateko ekipamendua: etxebizitzaren eraikineko beheko solairuan, eraikin 

esklusiboan eta hainbat ekipamenduren artean partekatutako edo beste erabilera 

batzuetarako erabilitako eraikinean, hurrengo b.6 paragrafotik b.10era artekoetan 

agertzen diren baldintzetan. 

b.6 Bulegoak: etxebizitzako eraikineko edozein solairutan, eraikin esklusiboan edo 

partekatutakoan, b.7tik b.10era arteko paragrafoetako baldintzetan. 
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b.7 Txikizkako merkataritza; etxebizitzaren eraikineko beheko solairuan; eraikin 

esklusiboan eta komunitateko ekipamendua erabilera nagusitzat duen eraikineko 

beheko solairuan, bulegoetan, hoteletan eta landatar etxeetan.  

b.8 Jatetxea eta tabernak: txikizkako merkataritzaren baldintza beretan. 

b.9 Hotelak eta antzekoak eraikin esklusiboan, goiko solairuetan komunitateko 

ekipamenduarekin, bulegoekin, txikizkako merkataritzarekin eta jatetxeekin, eta 

beheko solairuan dauden tabernekin partekatuta.  

b.10 Landa etxeak eta landa turismoa: etxebizitzarekin partekatutako eraikinean, legeri 

espezifikoen arabera, eta beheko solairuetan baimendutako gainerako erabilerekin 

partekatutako eraikineko goiko solairuetan. 

c) Edonola ere, beti bete beharko da 1.5.2.2. ataleko, “Erabileren ezarpenarekin lotutako 

baldintza orokor komunak” izenekoko, 2. puntuan xedatutakoa eta kontuan hartu 

beharko da artikulu honetan ezarritakoa: 1.3.1.3. artikulua, “Hirigintzako arau hauetan 

aurrez ikusi gabeko erabilerak”. 

1.5.2.6. artikulua a.4 azpieremuetako eraikuntzako eta erabilerako ordenantza orokorra. 

Eraikuntza irekiei buruzkoa. 

Ordenantza horrek lehendik dagoen eraikuntzak zehaztutako ordenamendua kontsolidatzen 

du eta horren erregulazioa dagokion fitxan finkatuko da. 

1.5.2.7. artikulua a.5.1 azpieremuetako eraikuntzaren eta erabileraren ordenantza orokorra. 

Dentsitate baxuko eraikuntzakoa, eraikuntza irekikoa. 

1. Aplikazio eremua. 

a) Ordenantza horrek arautzen ditu eraikuntza berriko eraikinak eta lehendik daudenetan 

egindako aldaketak; horiek guztiak tresna honek proposatutako ordenamendu 

xehakatuaren araberakoak dira guztiz. Dena den, P5 planoak, “Eraikuntzaren 

baldintzak. Jabaria eta erabilera” izenekoak, eta dagokion LHko arau partikularrak ezarri 

ahalko dituzte hura aldatzen duten determinazioak. 

b) Era berean, aplikagarriak izango dira garapen planaren bidez arautu beharreko 

hirigintzako lanen eremuetan, hark modu espezifikoan arautu gabeko alderdietan. 

2. Hirigintzako gehieneko eraikigarritasuna. 

a) Sestra gaineko hirigintzako gehieneko eraikigarritasuna hau izango da: 1,20 m2t/ m2s. 

 Sestra azpiko gehieneko hirigintzako eraikigarritasuna artikulu honetako 8, 10 eta 11 

puntuak aldi berean aplikatzetik eratorritakoa izango da.  

3. Eraikuntzako tipologia. 

a) Eraikuntza bereizgarria eraikuntza trinkoan eta dentsitate baxuko irekian dagoen familia 

anitzeko etxebizitza erabilerako eraikuntza motari dagokiona da, eta 1.3.1.8 artikuluan, 

3.d.1 eta 7.a.i puntuetan agertzen da zehaztuta edozein kokapeni dagokionez. Eraikin 

bakoitzak, gehienez, 12 etxebizitza izango ditu. 
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b) Gainera, artikulu horretako kokapeneko parametroak eta baldintzak betez, hurrengo 19. 

puntuan baimendutako erabilera bateragarrietara zuzendutako eraikinak ere onartuko 

dira. 

c) Ez dira erabilera zerbitzarietara edota nagusien osagarrietara soilik zuzendutako 

eraikinak baimenduko.  

4. Partzelazio helburuetarako gutxieneko lursaila.  

Edozein lursail berrik, gutxienez, eraikin bakoitzeko 800 m2-ko azalera izango du. 

5. Lursail berrietako mugen gutxieneko neurriak eta horien forma. 

a) Etxebizitza multzo bakoitzeko lursail hartzaileetako aurrealdeko mugek, gutxienez, 21 

m-ko neurria izango dute.  

b)  Gainerako mugen neurriak libreak izango dira. 

6. Lursail bateko eraikuntza kopurua. 

a) Lursail batean, jabetza horizontaleko erregimenean hainbat eraikin kokatu ahalko da 

baldin eta jabetza hori azpibana badaiteke baimendutako erabilera nagusietara 

zuzendutako eraikinen kopuru bereko lote kopuruan; kasu horretan, haietako bakoitzak 

ordenantza honetan ezarritako parametroak bete beharko ditu, lursail independentea 

izango balitz bezala.  

Eraikuntzaren proiektuak edo, dagokionean, lursailaren bolumenak arautuko dituen 

xehetasun azterketak aurkeztu beharko ditu aurreko baldintza betetzen dela egiaztatzen 

duten idatzizko dokumentazioa eta dokumentazio grafikoa.  

b) Hortik sortutako eraikinen multzokatzeak erabilera osagarrietara eta zerbitzarietara, eta 

beste esparru eta elementu batzuk sortzera bideratutako sestra azpiko eraikuntzak izan 

ahalko ditu; guztiek izango dute jabetza eta erabilera komuna. 

7. Etxebizitzen gehieneko kopurua. 

Lursail batean baimendutako etxebizitzen gehieneko kopurua aurreko 3tik 6ra arteko 

puntuen bidez arautuko da. 

8. Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua. 

Eraikuntzaren profila hau da: IIIII (a edo b)/-: hau da, beheko solairua, hiru solairu altu, 

atikoko solairua eta teilatupekoa, eta sestra azpiko solairu librea. 

9. Eraikuntzaren gehieneko altuera. 

a) Erlaitzarekiko edo teilatu hegalarekiko eraikuntzaren gehieneko altuera 15 m-koa izango 

da jatorri kotatik neurtuta. 

b) Gailurraren altuera zeharka zehaztu ohi du estalkiaren gehieneko maldak. 

10. Eraikuntzak lurzoruan duen gehieneko okupazioa. 

Lurzoruaren okupazioa P5 planoan, “Eraikuntzaren baldintzak. Jabaria eta erabilera” 

izenekoan, agertzen diren eraikuntzako lerroen diseinu grafikoaren bidez arautzen da. 
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Hori zehaztu ezean, sestra gaineko solairuen kasuan % 60koa izango da, eta % 80koa, 

sestra azpikoan.  

11. Eraikinak mugekiko bereiztea. 

a) Aurrealdeko mugarekiko: 

i Gutxienekoa: librea. 

ii Gehienekoa: 3 m. 

b) Gainerako mugekikoa: 

i Gutxienekoa: 3 m. 

ii Gehienekoa: librea. 

12. Lursail bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea. 

Lursail bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 6 m-koa izango da.  

13. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. 

a) Gutxieneko altuerak: 

i Beheko solairua eta goikoa: 2,70 m. 

ii Goiko solairua: 2,70 m. 

iii Erdisotoko eta sotoko solairuak: 2,30 m. 

b) Gehieneko altuerak: 

Solairu guztietan: 3,00 m. 

14. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak 

a) Bideetako lerrokatzearekin alderatuta, fatxadako irtenguneek ezingo dute kalearen % 10 

baino gehiagoko zabalera edo metro bat baino handiagoa izan.  

b) Fatxadako gainerako irtenguneak eta sarguneak libreak dira, baina beti bete beharko 

dituzte artikulu honetako 13. puntuan ezarritako tarteak. 

15. Teilatu hegalak. 

Lerrokatzeari dagokionez, teilatu hegalak ezingo dira eraikinak parean duen esparru 

publikoaren zabalera baino % 15 gehiago atera eta gehieneko distantzia 1,20 m-koa izango 

da. 

16. Estalkiak 

a) Estalkiek % 25 eta % 50 arteko malda izango dute. 

b) Estalkiaren planoa teilatu hegalaren ertzetik abiatuko da.  

17. Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak. 

a) Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak artikulu honetan ezarritako orokorrak dira: 

1.5.1.30. “Altueraren gainetik egindako eraikuntzak”. 

b) Gainera, estalkian terrazak egin ahal izango dira baldintza hauekin: 

i Gehieneko guztizko luzerak ezingo du fatxadarena baino % 25 handiagoa izan.  

ii Gutxienez, fatxadatik metro bat atzeraemango dira, estalkiko faldoia luzatuz. 

iii Sakonerak ez dira 3 metro baino handiagoak izango. 
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18. Beste baldintza batzuk. 

Edonola ere, Eraikuntzako Oinarrizko Arauetan eta aplikagarria den sektore mailako 

legerian oro har ezarritako xedapenak bete beharko dira. 

19. Erabilera baimenduak. 

a) Erabilera bereizgarria. 

Familia ugariko erregimenean dauden bi etxebizitza baino gehiagoko eraikuntzan 

dagoen etxebizitza trinkoa eta dentsitate baxuko isolatua (erabilera hori 3. atalaren 

baitan, "Etxebizitzaren erabilera edukia", 3.d.i. eta 7.a.i. puntuetan, 1.3.1.8. artikuluan, 

"Definizioa eta motak" izenekoan, agertzen da deskribatuta).  

b) Erabilera bateragarriak. 

Etxebizitzarekin bateragarriak diren erabilerak baimenduko dira: komunitateko 

ekipamendu txikiak (irakaskuntzakoak; aisialdikoak eta sozialak, dantza aretoak, 

ausazko jokoak eta antzekoak izan ezik; kirol instalazioak; ospitaleratzerik gabeko 

osasun arloa; gizarte zerbitzuak; erlijiosoak; erakunde mailakoak), hotelak, jatetxeak, 

bulegoak eta txikizkako merkataritza. Etxebizitzarekin partekatutako eraikinean edo 

eraikin esklusiboan kokatuko dira.  

c) Edonola ere, beti bete beharko da 1.5.2.2. artikuluko, “Erabileren ezarpenarekin lotutako 

baldintza orokor komunak” izenekoko, 2. puntuan xedatutakoa eta kontuan hartu 

beharko da artikulu honetan ezarritakoa: 1.3.1.3. artikulua, “Hirigintzako arau hauetan 

aurrez ikusi gabeko erabilerak”. 

1.5.2.8. artikulua a.5.2 azpieremuetako eraikuntzaren eta erabileraren ordenantza orokorra. 

Dentsitate baxuko eraikuntzakoa, eraikuntza familiabakar atxikia. 

1. Aplikazio eremua. 

a) Ordenantza horrek arautzen ditu eraikuntza berriko eraikinak eta lehendik daudenetan 

egindako aldaketak; horiek guztiak tresna honek proposatutako ordenamendu 

xehakatuaren araberakoak dira guztiz. Dena den, P5 planoak, “Eraikuntzaren 

baldintzak. Jabaria eta erabilera” izenekoak, eta dagokion LHko arau partikularrak (beti 

izango du araudi mailako lehentasuna) ezarri ahalko dituzte hura aldatzen duten 

determinazioak. 

b) Hasiera batean, aplikagarriak izango dira garapen planaren bidez arautu beharreko 

hirigintzako lanen eremuetan ere, hark espresuki arautu gabeko alderdiei dagokienez. 

2. Sestra gaineko gehieneko hirigintzako eraikigarritasuna. 

a) Sestra gaineko hirigintzako gehieneko eraikigarritasuna hau izango da: 1,20 m2t/ m2s. 

Sestra azpiko gehieneko hirigintzako eraikigarritasuna artikulu honetako 8, 10 eta 11 

puntuak aldi berean aplikatzetik eratorritakoa da.  
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3. Eraikuntzako tipologia. 

a) Eraikuntza atxikitako etxebizitza familiabakarreko erabilera duen eraikuntza motari 

dagokio. Hori 1.3.1.8. artikuluan, “Definizioa eta motak” izenekoan, dauden a.i.1 eta a.ii 

paragrafoetako 6. puntuan dago zehaztuta, 3. atalaren, "Etxebizitzaren erabilera 

edukiak" izenekoaren, baitan eta etxebizitzako 3 edo 4 unitatek osatuko dute. 

b) Gainera, artikulu horretako kokapeneko parametroak eta baldintzak betez, hurrengo 19. 

puntuan baimendutako erabilera bateragarrietara zuzendutako eraikinak ere onartuko 

dira. 

c) Ez dira erabilera zerbitzarietara edota osagarrietara soilik zuzendutako eraikinak 

baimenduko.  

4. Partzelazio helburuetarako gutxieneko lursailak. 

Edozein lursail berrik, gutxienez, etxebizitza bakoitzeko 150 m2-ko azalera izango du. 

5. Lursail berrietako mugen gutxieneko neurriak eta horien forma. 

a) Eraikin bakoitzeko lursail hartzaileetako aurrealdeko mugek, gutxienez, etxebizitza 

bakoitzeko 6,5 m-ko neurria izango dute.  

b) Gainerako mugen neurriak libreak izango dira. 

6. Lursail bateko eraikuntza kopurua. 

a) Lursail batean, jabetza horizontaleko eregimenean (3. ataleko 1.3.1.8. "Definizioa eta 

motak" artikuluan agertzen da zehaztuta: Etxebizitzaren erabilera edukiak", 6.b.iii 

puntua), hainbat eraikin kokatu ahalko da baldin eta jabetza hori azpibana badaiteke 

baimendutako erabilera nagusietara zuzendutako eraikinen kopuru bereko lote 

kopuruan; kasu horretan, bakoitzak ordenantza honetan ezarritako parametroak bete 

beharko ditu, lursail independentea izango balitz bezala (kasu hori 3. ataleko 1.3.1.8. 

"Definizioa eta motak" artikuluan agertzen da zehaztuta: Etxebizitzaren erabilera 

edukiak", 6.b.ii puntua). 

Eraikuntzaren proiektuak edo, dagokionean, lursailaren bolumenak arautuko dituen 

xehetasun azterketak aurkeztu beharko ditu aurreko baldintza betetzen dela egiaztatzen 

duten idatzizko dokumentazioa eta dokumentazio grafikoa.  

b) Hortik sortutako eraikinen multzokatzeak erabilera osagarrietara eta zerbitzarietara, eta 

beste esparru eta elementu batzuk sortzera bideratutako sestra azpiko eraikuntzak izan 

ahalko ditu; guztiek izango dute jabetza eta erabilera komuna. 

7. Etxebizitzen gehieneko kopurua. 

Lursail batean baimendutako etxebizitzen gehieneko kopurua aurreko 3tik 6ra arteko 

puntuen bidez arautuko da. 

8. Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua. 

Eraikuntzaren profila hau da: II(b)/-: hau da, beheko solairua, goiko solairua eta estalki 

azpiko solairua; sestra azpiko solairu kopurua librea izango da. 
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9. Eraikuntzaren gehieneko altuera teilatu hegalarekiko. 

a) Erlaitzarekiko edo teilatu hegalarekiko eraikuntzaren gehieneko altuera 8,00 m-koa 

izango da sestraren kotatik neurtuta. 

b) Gailurraren altuera zeharka zehaztu ohi du estalkiaren gehieneko maldak. 

10. Eraikuntzak lurzorua okupatzea. 

Etxebizitza multzo bakoitzak beteko duen lurzoruaren gehieneko okupazioa % 60koa izango 

da. 

11. Etxebizitza edo eraikin multzo bakoitzak mugekiko izango dituen tarteak.  

a) Bideetako lerrokatzearekiko edo aurrealdeko mugarekiko tartea: 

i Gutxienekoa: 3 m. 

ii Gehienekoa: librea. 

b) Alboetako mugekikoa: 

i Gutxienekoa: 3 m. 

ii Gehienekoa: librea. 

c) Atzealdeko mugarekikoa: 5 m. 

12. Lursail berean dauden etxebizitza edo eraikin multzoen arteko tarteak. 

Lursail bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 6 m-koa izango da.  

13. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. 

a) Gutxieneko altuerak: 

i Goiko solairua eta behekoa: 2,70 m. 

ii Erdisotoko eta sotoko solairuak: 2,30 m. 

b) Gehieneko altuerak: 

i Etxebizitza erabilerako goiko solairua eta behekoa: 3,00 m. 

ii Erdisotoko eta sotoko solairua: 3,00 m. Edonola ere, ezingo du kaleko sestra baino 

metro bat handiagoa izan, haren edozein puntu kontuan hartuta. 

14. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak 

a) Bideetako lerrokatzearekin alderatuta, fatxadako irtenguneek ezingo dute kalearen % 10 

baino gehiagoko zabalera edo metro bat baino handiagoa izan.  

b) Fatxadako gainerako irtenguneak eta sarguneak libreak dira, baina beti bete beharko 

dituzte artikulu honetako 11. puntuan ezarritako bereizketak. 

15. Teilatu hegalak. 

Teilatu hegalek, gehienez, 1,20 m-ko zabalera izango dute.  

16. Estalkiak 

a) Estalkiek % 25 eta % 50 arteko malda izango dute. 

b) Estalkiaren planoa teilatu hegalaren edo erlaitzaren ertzetik abiatuko da.  
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17. Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak. 

a) Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak artikulu honetan ezarritako orokorrak dira: 

1.5.1.30. “Altueraren gainetik egindako eraikuntzak”. 

b) Gainera, terrazak egin ahalko dira teilatupeko solairuan baldintza hauek betez gero: 

i Gehieneko guztizko luzerak ezingo du fatxadarena baino % 25 handiagoa izan.  

ii Gutxienez, fatxadatik metro bat atzeraemango dira estalkiko faldoia eraikiz. 

iii Sakonerak ez dira 3 metro baino handiagoak izango. 

18. Beste baldintza batzuk. 

a) Edonola ere, Eraikuntzako Oinarrizko Arauetan eta aplikagarria den sektore mailako 

legerian oro har ezarritako xedapenak bete beharko dira. 

b) Eraikigarritasuna kontuan hartu gabe, lorategirako egurrez egindako altzari elementuak 

baimenduko dira eta mugekiko distantziak errespetatu beharko dituzte; horien 

gehieneko oinplanoa 6 m2-koa izango da eta estalitako altuera, aldiz, 2,50 m-koa. 

19. Erabilera baimenduak. 

a) Erabilera bereizgarria:  atxikitako etxebizitza familiabakarra eraikin isolatuan eta 

esklusiboan (erabilera hori 3. ataleko 1.3.1.8. artikuluan, "Definizioa eta motak" 

buruzkoan, agertzen da. "Etxebizitzaren erabilera edukiak", 6. puntuan, a.i.1 eta a.ii 

paragrafoetan, edozein kokapenekin lotuta). 

b) Erabilera bateragarriak. 

Etxebizitzarekin bateragarriak diren erabilerak baimenduko dira: komunitateko 

ekipamendu txikiak (irakaskuntzakoak; aisialdikoak eta kultura arlokoak, dantza aretoak, 

ausazko jokoak eta antzekoak izan ezik; kirol instalazioak; ospitaleratzerik gabeko 

osasun arloa; gizarte zerbitzuak; erlijiosoak; erakunde mailakoak), hotelak, jatetxeak, 

bulegoak eta txikizkako merkataritza. Eraikin esklusiboan kokatuko dira. 

c) Edonola ere, beti bete beharko da 1.5.2.2. artikuluko, “Erabileren ezarpenarekin lotutako 

baldintza orokor komunak” izenekoko, 2. puntuan xedatutakoa eta kontuan hartu 

beharko da artikulu honetan ezarritakoa: 1.3.1.3. artikulua, “Hirigintzako arau hauetan 

aurrez ikusi gabeko erabilerak”. 
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1.5.2.9. artikulua a.6.1 azpieremuetako eraikuntzaren eta erabileraren ordenantza orokorra. 

Dentsitate baxuko eraikuntzakoa, bi bizitzako etxebizitzakoa. 

1. Aplikazio eremua. 

a) Ordenantza horrek arautzen ditu eraikuntza berriko eraikinak eta lehendik daudenetan 

egindako aldaketak; horiek guztiak tresna honek proposatutako ordenamendu 

xehakatuaren araberakoak dira guztiz. Dena den, P5 planoak, “Eraikuntzaren 

baldintzak. Jabaria eta erabilera” izenekoak, eta dagokion LHko arau partikularrak ezarri 

ahal izango dituzte hura aldatzen duten determinazioak. 

b) Era berean, aplikagarriak izango dira garapen planaren bidez arautu beharreko 

hirigintzako lanen eremuetan, hark espresuki arautu gabeko alderdietan. 

2. Hirigintzako gehieneko eraikigarritasuna. 

a) Sestra gaineko gehieneko hirigintzako eraikigarritasuna hau izango da: 

i Bi bizitzako etxebizitzako bizitoki erabilera 0,75 m2t/ m2s. 

ii Baimendutako gainerako erabilerak: 0,75 m2t/ m2s. 

ii Guztizko hirigintzako eraikigarritasuna: 0,75 m2t/ m2s. 

b) Sestra azpiko gehieneko hirigintzako eraikigarritasuna artikulu honetako 8, 10 eta 11 

puntuak aldi berean aplikatzetik eratorritakoa da.  

3. Eraikuntzako tipologia. 

a) Eraikuntza 3. atalaren baitan (“Etxebizitzaren erabileraren edukia”) dagoen 1.3.1.8. 

artikuluan, “Definizioa eta motak” izenekoan, 5. puntuko a.1.i eta b.1.i paragrafotan 

zehaztuta dagoen bi bizitzako etxebizitza erabilera duen eraikuntza motari dagokiona 

da.  

b) Gainera, artikulu horretako kokapeneko parametroak eta baldintzak betez, hurrengo 19. 

puntuan baimendutako erabilera bateragarrietara zuzendutako eraikinak ere onartuko 

dira. 

c) Erabilera zerbitzarietara edota nagusien osagarrietara modu esklusiboan bideratutako 

eraikinen kasuan, artikulu honetako 18. puntuan araututakoak soilik onartuko dira. 

4. Partzelazio helburuetarako gutxieneko lursailak. 

Edozein lursail berrik, gutxienez, etxebizitza bakoitzeko 400 m2-ko azalera izango du. 

5. Lursail berrietako mugen gutxieneko neurriak eta horien forma. 

a) Bideetako lerrokatzeen atzeko mugek, gutxienez, 9 m-ko zabalera izango dute 

etxebizitza bakoitzeko.  

b)  Gainerako mugen neurriak libreak izango dira. 

c) Gainera, eraikuntza bilduko duen edozein lursailetan 15 m-ko diametroa duen zirkulua 

inskribatu ahalko da.  
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6. Erabilera nagusietara bideratutako lursaileko eraikin kopurua. 

a) Lursail batean, jabetza horizontaleko eregimenean (3. ataleko 1.3.1.8. "Definizioa eta 

motak" artikuluan agertzen da zehaztuta: Etxebizitzaren erabilera edukiak", 5. puntua, 

a.2.iii eta b.2.iii paragrafoak), hainbat eraikin kokatu ahalko da baldin eta jabetza hori 

azpibana badaiteke baimendutako erabilera nagusietara zuzendutako eraikinen kopuru 

bereko lote kopuruan; kasu horretan, bakoitzak ordenantza honetan ezarritako 

parametroak bete beharko ditu, lursail independentea izango balitz bezala. 

Eraikuntzaren proiektuak edo, dagokionean, lursailaren bolumenak arautuko dituen 

xehetasun azterketak aurkeztu beharko ditu aurreko baldintza betetzen dela egiaztatzen 

duten idatzizko dokumentazioa eta dokumentazio grafikoa.  

b) Hortik sortutako eraikinen multzokatzeak erabilera osagarrietara eta zerbitzarietara, eta 

beste esparru eta elementu batzuk sortzera bideratutako sestra azpiko eraikuntzak izan 

ahalko ditu; guztiek izango dute jabetza eta erabilera komuna. 

7. Etxebizitzen gehieneko kopurua. 

Lursail batean baimendutako etxebizitzen gehieneko kopurua aurreko 3tik 6ra arteko 

puntuen bidez arautuko da. 

8. Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua. 

 Eraikuntzaren profila hau izango da: II (a edo b)/-; hau da, beheko solairua, goiko solairua 

eta estalki azpiko solairua; sestra azpiko solairuen kopurua librea izango da. 

9. Eraikuntzaren gehieneko altuera. 

a) Erlaitzarekiko edo teilatu hegalarekiko eraikuntzaren gehieneko altuera 8,00 m-koa 

izango da sestraren kotatik neurtuta. 

b) Gailurraren altuera zeharka zehaztu ohi du estalkiaren gehieneko maldak. 

10. Eraikuntzak lurzorua okupatzea. 

Lurzoruaren gehieneko okupazioa, sestra azpian eta gainean, % 60koa izango da. 

11. Eraikinek mugekiko dituzten gutxieneko tarteak. 

Eraikin bakoitzak mugekiko dituen tarteak 3 m-koak izango dira. 

12. Lursail bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea. 

Lursail bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 6 m-koa izango da.  

13. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. 

a) Gutxieneko altuerak: 

i Etxebizitza erabilerako beheko solairua: 2,70 m. 

ii Beste erabilera batzuetako beheko solairua: 3,00 m. 

iii Goiko solairua: 2,70 m. 

iv Erdisotoko eta sotoko solairuak: 2,30 m. 

b) Gehieneko altuerak: 

i Etxebizitza erabilerako beheko solairua: 3,00 m. 
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ii Beste erabilera batzuetako beheko solairua: 4,00 m. 

iii Erdisotoko eta sotoko solairua: 3,00 m. Edonola ere, ezingo du kaleko sestra baino 

metro bat handiagoa izan, haren edozein puntu kontuan hartuta. 

iv Goiko solairua: erabilerak eskatzen duena; eraikinaren guztizko altueraren muga 

aurreko atalean aipatutakoa izango da. 

14. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak 

Fatxadako irtenguneak eta sarguneak libreak dira, baina beti bete beharko dituzte artikulu 

honetako 11. puntuan ezarritako bereizketak. 

15. Teilatu hegalak. 

Teilatu hegalek, gehienez, 1,20 m-ko zabalera izango dute.  

16. Estalkiak 

a) Estalkiek % 25 eta % 50 arteko malda izango dute. 

b) Estalkiaren planoa teilatu hegalaren ertzetik abiatuko da.  

17. Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak. 

a) Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak artikulu honetan ezarritako orokorrak dira: 

1.5.1.30. “Altueraren gainetik egindako eraikuntzak”. 

b) Gainera, terrazak egin ahalko dira teilatupeko solairuan baldintza hauek betez gero: 

i Gehieneko guztizko luzerak ezingo du fatxadarena baino % 25 handiagoa izan.  

ii Gutxienez, fatxadatik metro bat atzeraemango dira estalkiko faldoia eraikiz. 

iii Sakonerak ez dira 3 metro baino handiagoak izango. 

 

18. Beste baldintza batzuk. 

a) Oro har, eraikinik gabeko esparruan, kirol eta aisialdiko instalazio irekiak jartzea 

baimenduko da. Gauza bera gertatuko da sestra gainean obrako elementurik ez duten 

instalazioak jartzeari dagokionez: igerilekuak, jokalekuak eta abar, mugekiko 3 m-ko 

tartea mantentzen bada. 

b) 1.000 m2 baino gehiagoko azalera duten lursailetan, era berean, aisialdiko eta kiroletako 

erabileretara zuzendutako sestra gaineko eraikuntzak jartzea baimenduko da 

(pilotalekuak eta antzeko beste instalazio batzuk, adibidez), baldin eta ordenantza 

honetan ezarritako eraikuntzaren altuera baldintzak eta mugekiko tarteak errespetatzen 

badituzte. 

 Estalitakoak badira, lursailari esleitutako eraikigarritasunaren zati izango dira, alboetatik 

itxita egon ez arren. 

c) Era berean, etxebizitza bakoitzeko eta eraikigarritasuna aintzat hartu gabe, lorategian 

egurrez egindako altzari elementua baimenduko da. Horren gehieneko oinplanoa 6 m2-

koa izango da, eta gailurrarekiko gehieneko altuera 2,50 m-koa. Ez du bizigarri 
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bihurtzeko aukera duen instalaziorik izango eta kasu guztietan errespetatu beharko da 

mugekiko distantzia.  

19. Erabilera baimenduak. 

a) Erabilera bereizgarria: atxikitako bi bizitzako etxebizitza eraikin isolatuan (erabilera hori 

3. ataleko 1.3.1.8. artikuluan, "Definizioa eta motak" buruzkoan, agertzen da. 

"Etxebizitzaren erabilera edukiak", 5. puntuan, a.i.1 eta b.1.i paragrafoetan, edozein 

kokapenetan). 

b) Erabilera bateragarriak. 

Etxebizitzarekin bateragarriak diren erabilerak baimenduko dira: komunitateko 

ekipamenduak (irakaskuntzakoak; aisialdikoak eta sozialak, dantza aretoak, ausazko 

jokoak eta antzekoak izan ezik; kirol instalazio txikiak; ospitaleratzerik gabeko osasun 

arloa; gizarte zerbitzuak; erlijiosoak; erakunde mailakoak), hotelak, jatetxeak, bulegoak 

eta txikizkako merkataritza. Etxebizitzarekin partekatutako eraikinean edo eraikin 

esklusiboan kokatuko dira.  
c)  Edonola ere, beti bete beharko da 1.5.2.2. artikuluko, “Erabileren ezarpenarekin lotutako 

baldintza orokor komunak” izenekoko, 2. puntuan xedatutakoa eta kontuan hartu 

beharko da artikulu honetan ezarritakoa: 1.3.1.3. artikulua, “Hirigintzako arau hauetan 

aurrez ikusi gabeko erabilerak”. 

1.5.2.10. artikulua a.6.2 azpieremuetako eraikuntzaren eta erabileraren ordenantza orokorra. 

Dentsitate baxuko eraikuntzakoa, etxebizitza familiabakar isolatukoa. 

1. Aplikazio eremua. 

a) Ordenantza horrek arautzen ditu eraikuntza berriko eraikinak eta lehendik daudenetan 

egindako aldaketak; horiek guztiak tresna honek proposatutako ordenamendu 

xehakatuaren araberakoak dira guztiz. Dena den, dagokion LHko arau partikularrak, beti 

araudi mailako lehentasuna izango duenak, ezarri ahalko ditu hura aldatzeko 

determinazioak. 

b) Era berean, aplikagarriak izango dira garapen planaren bidez arautu beharreko 

hirigintzako lanen eremuetan, hark espresuki arautu gabeko alderdietan. 

2. Hirigintzako gehieneko eraikigarritasuna. 

a) Sestra gaineko gehieneko eraikigarritasuna hau izango da:  

a.1 Etxebizitza familiabakar isolatuko bizitoki erabilera: 0,30 m2t/ m2s. 

a.2. Baimendutako gainerako erabilerak: 0,30 m2t/ m2s. 

a.3 Guztizko hirigintzako eraikigarritasuna: 0,50 m2t/ m2s. 

b) Sestra azpiko gehieneko hirigintzako eraikigarritasuna artikulu honetako 8, 10 eta 11 

puntuak aldi berean aplikatzetik eratorritakoa da.  
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3. Eraikuntzako tipologia. 

a) Eraikuntza 3. atalaren baitan (“Etxebizitzaren erabileraren edukia”) dagoen 1.3.1.8. 

artikuluan, “Definizioa eta motak” izenekoan, 4.a.i puntuan zehaztuta dagoen etxebizitza 

familiabakar isolatuaren erabilera duen eraikuntza motari dagokiona da.  

b) Gainera, artikulu horretako kokapeneko parametroak eta baldintzak betez, hurrengo 19. 

puntuan baimendutako erabilera bateragarrietara zuzendutako eraikinak ere onartuko 

dira. 

c) Erabilera zerbitzarietara edota nagusien osagarrietara modu esklusiboan bideratutako 

eraikinen kasuan, artikulu honetako 18. puntuan araututakoak soilik onartuko dira. 

4. Partzelazio helburuetarako gutxieneko lursailak. 

Edozein lursail berrik, gutxienez, 1.500 m2-ko azalera izango du. 

5. Lursail berrietako mugen gutxieneko neurriak eta horien forma. 

a) Bideetako lerrokatzeen atzeko mugek, gutxienez, 15 m-ko zabalera izango dute.  

b)  Gainerako mugen neurriak libreak izango dira. 

c) Gainera, lursail guztietan inskribatu ahalko da 10 m-ko zirkulua haren edozein zatitan; 

hau da, ezingo du zirkulu hori egitea ezinezko bihurtuko lukeen estugunerik izan. 

6. Erabilera nagusietara bideratutako lursaileko eraikin kopurua. 

a) Lursail batean, jabetza horizontaleko eregimenean (3. ataleko 1.3.1.8. "Definizioa eta 

motak" artikuluan agertzen da zehaztuta: Etxebizitzaren erabilera edukiak", 4. puntua, 

b.ii paragrafoa), hainbat eraikin kokatu ahalko da baldin eta jabetza hori azpibana 

badaiteke baimendutako erabilera nagusietara zuzendutako eraikinen kopuru bereko 

lote kopuruan; kasu horretan, bakoitzak ordenantza honetan ezarritako parametroak 

bete beharko ditu, lursail independentea izango balitz bezala. 

Eraikuntzaren edo partzelazioaren proiektuak edo, dagokionean, lursailaren bolumenak 

arautuko dituen xehetasun azterketak aurkeztu beharko ditu aurreko baldintza betetzen 

dela egiaztatzen duten idatzizko dokumentazioa eta dokumentazio grafikoa.  

b) Hortik sortutako eraikinen multzokatzeak erabilera osagarrietara eta zerbitzarietara, eta 

beste esparru eta elementu batzuk sortzera bideratutako sestra azpiko eraikuntzak izan 

ahalko ditu; guztiek izango dute jabetza eta erabilera komuna. 

7. Etxebizitzen gehieneko kopurua. 

Lursail batean baimendutako etxebizitzen gehieneko kopurua aurreko 3tik 6ra arteko 

puntuen bidez arautuko da. 

8. Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua. 

Eraikuntzaren profila hau da: II(b)/I; beste nolabait esanda, beheko solairua, goiko solairua, 

teilatupeko solairua eta sestra azpiko solairu libreak. 
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9. Eraikuntzaren gehieneko altuera. 

a) Erlaitzarekiko edo teilatu hegalarekiko eraikuntzaren gehieneko altuera 8,00 m-koa 

izango da sestraren kotatik neurtuta. 

b) Gailurraren altuera zeharka zehaztu ohi du estalkiaren gehieneko maldak. 

10. Eraikuntzak lurzorua okupatzea. 

Eraikuntzak lurzoruaren inguruan izango duen gehieneko okupazioa % 50ekoa izango da 

sestra gainean eta azpian: 

11. Eraikinek mugekiko dituzten gutxieneko tarteak. 

Eraikin bakoitzak mugekiko dituen gutxieneko tarteak 3 m-koak izango dira. 

12. Lursail bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea. 

Lursail bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea 6 m-koa izango da 18. puntuan 

deskribatutako eraikuntzen kasuan izan ezik; kasu horretan, gutxieneko tartea 3 m-koa 

izango da erabilera nagusiko eraikuntzarekin alderatuta. 

13. Solairuen gehieneko eta gutxieneko altuerak. 

a) Gutxieneko altuerak: 

a.1 Etxebizitza erabilerako beheko solairua: 2,70 m. 

a.2 Beste erabilera batzuetako beheko solairua: 3,00 m. 

a.3 Goiko solairua: 2,70 m. 

a.4 Erdisotoko eta sotoko solairuak: 2,30 m. 

b) Gehieneko altuerak: 

b.1 Etxebizitza erabilerako beheko solairua: 3,00 m. 

b.2 Beste erabilera batzuetako beheko solairua: 4,00 m. 

b.3 Erdisotoko eta sotoko solairua: 3,00 m. Edonola ere, ezingo du kaleko sestra baino 

metro bat handiagoa izan, haren edozein puntu kontuan hartuta. 

b.4 Goiko solairua: erabilerak eskatzen duena; eraikinaren guztizko altueraren muga 

aurreko atalean aipatutakoa izango da. 

14. Fatxadako irtenguneak eta sarguneak 

Fatxadako irtenguneak eta sarguneak libreak dira, baina beti bete beharko dituzte artikulu 

honetako 11. puntuan ezarritako bereizketak. 

15. Teilatu hegalak. 

Teilatu hegalek, gehienez, 1,20 m-ko zabalera izango dute.  

16. Estalkiak. 

a) Estalkiek % 25 eta % 50 arteko malda izango dute. 

b) Estalkiaren planoa teilatu hegalaren edo erlaitzaren ertzetik abiatuko da.  
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17. Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak. 

a) Altueraren gainetik baimendutako eraikuntzak artikulu honetan ezarritako orokorrak dira: 

1.5.1.30. “Altueraren gainetik egindako eraikuntzak”. 

b) Gainera, terrazak egin ahalko dira teilatupeko solairuan baldintza hauek betez gero: 

b.1 Gehieneko guztizko luzerak ezingo du fatxadarena baino % 25 handiagoa izan.  

b.2 Gutxienez, fatxadatik metro bat atzeraemango dira estalkiko faldoia eraikiz. 

b.3 Sakonerak ez dira 3 metro baino handiagoak izango. 

18. Beste baldintza batzuk. 

a) Oro har, eraikinik gabeko esparruan, kirol eta aisialdiko instalazio irekiak jartzea 

baimenduko da. Gauza bera gertatuko da sestra gainean obrako elementurik ez duten 

instalazioak jartzeari dagokionez: igerilekuak, jokalekuak eta abar, mugekiko 3 m-ko 

tartea mantentzen bada. 

b) 1.000 m2 baino gehiagoko azalera duten lursailetan, era berean, aisialdiko eta kiroletako 

erabileretara zuzendutako sestra gaineko eraikuntzak jartzea baimenduko da 

(pilotalekuak eta antzeko beste instalazio batzuk, adibidez), baldin eta ordenantza 

honetan ezarritako eraikuntzaren altuera baldintzak eta mugekiko tarteak errespetatzen 

badituzte. 

 Estalitakoak badira, lursailari esleitutako eraikigarritasunaren zati izango dira, alboetatik 

itxita egon ez arren. 

c) Era berean, etxebizitza bakoitzeko eta eraikigarritasuna aintzat hartu gabe, lorategian 

egurrez egindako altzari elementua baimenduko da. Horren gehieneko oinplanoa 6 m2-

koa izango da, eta gailurrarekiko gehieneko altuera 2,50 m-koa. Ez du bizigarri 

bihurtzeko aukera duen instalaziorik izango eta kasu guztietan errespetatu beharko da 

mugekiko distantzia.  

19. Erabilera baimenduak. 

a) Erabilera bereizgarria: etxebizitza familiabakar isolatuan (erabilera hori 3. ataleko 

1.3.1.8. artikuluan, "Definizioa eta motak" buruzkoan, agertzen da. "Etxebizitzaren 

erabilera edukiak", 4. puntuan, a.i paragrafoan, edozein kokapenetan). 

b) Baimendutako gainerako erabilerak. 

Etxebizitzarekin bateragarriak diren erabilerak baimenduko dira: komunitateko 

ekipamendu txikiak (irakaskuntzakoak; aisialdikoak eta sozialak, dantza aretoak, 

ausazko jokoak eta antzekoak izan ezik; kirol instalazioak; ospitaleratzerik gabeko 

osasun arloa; gizarte zerbitzuak; erlijiosoak; erakunde mailakoak), hotelak, jatetxeak, 

bulegoak eta txikizkako merkataritza. Etxebizitzarekin partekatutako eraikinean edo 

eraikin esklusiboan kokatuko dira.  
c)  Edonola ere, beti bete beharko da 1.5.2.2. artikuluko, “Erabileren ezarpenarekin lotutako 

baldintza orokor komunak” izenekoko, 2. puntuan xedatutakoa eta kontuan hartu 
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beharko da artikulu honetan ezarritakoa: 1.3.1.3. artikulua, “Hirigintzako arau hauetan 

aurrez ikusi gabeko erabilerak”. 

2. Atala. Azpieremu industrialetako baldintza orokorrak 

1.5.2.11. artikulua b.11 azpieremuko eraikuntzako eta erabilerako ordenantza orokorra. 

Industria trinkoari buruzkoa. 

1. Aplikazio eremua. 

a) Ordenantza horrek arautzen ditu eraikuntza berriko eraikinak eta lehendik daudenetan 

egindako aldaketak; horiek guztiak tresna honek proposatutako ordenamendu 

xehakatuaren araberakoak dira guztiz. Dena den, dagokion hirigintzako esku-hartze 

eremuko arau partikularrak, beti araudi mailako lehentasuna izango duenak, ezarri 

ahalko ditu hura aldatzeko determinazioak. 

b) Hasiera batean, garapen planak arautu beharreko hirigintzako esku-hartze eremuetan 

ere aplikagarriak izango dira, nahiz eta horrek egokitzat jotako aldaketak ere ezarri 

ahalko dituen. 

c) Garapen planaren bidez arautu diren hirigintzako esku-hartze eremuetan, esku-hartze 

eremuko arau partikularrak zehaztuko du eremu horretan oso-osorik aplikatuko ote 

duten aipatutako plana. Hori gertatu ezean, sartu beharreko aldaketak eta aldaketa 

beharrezkoa den edo ez zehaztu beharko da. 

d) Proposatutako ordenamendu xehakatuaren araberakoak ez diren eraikinak 1.4.7.2. 

artikulutik 1.4.7.5.era artekoetan aipatutako (biak barne) xedapen orokorren arabera 

arautuko dira. 

2. Eraikuntzako tipologia. 

a) Azpieremu horretako eraikin bereizgarria etxadiak osatzen dituen atxikitako eraikinarena 

da; etxadi horiek hainbat lursailek osatuko dituzte.  

b) Dena den, lursail bakarrarekin etxadia osatzen duen eraikin exentua ere onar daiteke. 

3. Eraikigarritasuna. 

a) Azpieremu horietan, eraikigarritasuna zeharka arautuko da “P5. Eraikuntzaren 

baldintzak” planoan agertzen diren eraikuntzako lerroen diseinu grafikoaren eta 

gehieneko solairu kopuruaren arabera.  

b)  Garapen plana edo xehetasun azterketa eskatzen duten eremuen kasuan, zuzenean 

arautu beharko da Arau Partikularrean. 

4. Gutxieneko lursail eraikigarria. 

Tresna hau behin betikoz onartzeko garaian dauden lursailak kontsolidatuta geratuko dira 

hiri lurrean. 

5. Partzelazio helburuetarako gutxieneko eta gehieneko lursaila. 

Plan hau behin betikoz onartu ondoren sortu den edozein lursail berrik, gutxienez, 250 m2-

ko azalera izango du, eta gehienez, 1.250 m2-koa.  
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6. Mugen gutxieneko eta gehieneko neurriak. 

a) Lerrokatzearen aurrealdeko mugak 8 m-ko zabalera izango du gutxienez, eta 25 m-koa 

gehienez. 

b) Gainerako mugen neurriak libreak izango dira. 

7. Eraikinak mugekiko izan behar dituen tarteak. 

a) Aurrealdeko mugarekiko tarteak: 

a.1 Aurrealdeko mugarekiko tartea 5 m-koa izango da. 

a.2 Eraikinak parean aurrez aurreko bi kale baditu, distantzia hori mantendu beharko 

da bi fatxadetan.  

a.3 Eraikinak parean izkina egiten duten kaleak baditu, distantzia hori eraikineko 

aurrealdeko fatxadan mantentzea soilik eskatuko da. 

b) Gainerako mugekiko tarteak. 

b.1 Ez du tarterik eskatzen. 

b.2 Dena den, argiak irekitzen badira, gutxieneko tartea 3 m-koa izango da. 

8. Eraikuntzak lurzorua okupatzea. 

Lursailaren % 100eko okupazioa onartuko da eraikinak aurrealdeko mugarekiko edo fatxada 

nagusiarekiko duen tartearen distantzia errespetatzen bada. 

9. Eraikuntzaren gehieneko altuera. 

a) Sestrak erlaitzarekiko, teilatu hegalarekiko, zerra estalkien oinarriarekiko edo antzeko 

konponbideekiko duen kotaren gaineko eraikuntzaren gehieneko altuera 10 m-koa 

izango da. 

b) Aurrez justifikazio zehatza egin ondoren, produkzio prozesuaren eskakizunak direla eta, 

elementu espezifikoetan altuera handiagoak behar diren kasuetan, gehienez, 15 m-ko 

altuera lortzea onartuko da.  

10. Eraikuntzako profilaren edo solairuen gehieneko kopurua. 

a) Gehieneko solairu kopurua eraikuntzako gehieneko altuera parametroek eta 

eraikuntzako solairuetako gutxieneko altuera parametroek zehaztuko dute.  

b) Sestra azpiko solairurik ez da onartuko. 

11. Eraikuntzako solairuetako gutxieneko altuera libreak. 

a) Bulegoen eraikinetan eta produkzio arlokoak ez diren solairuarteetako oinplanoetan, 

gutxieneko altuera 2,70 m-koa izango da. 

b) Altuera horrek, gutxienez, 3 m-koa izan beharko du pertsonen kontzentrazio handia 

gerta daitekeela aurrez ikusitako (jantokietan, esate baterako) eta 70 m2 baino 

gehiagoko azalera duten geletan. 

c) Produkzio nabeetan edo tailerretan, gutxieneko altuera 4 m-koa izango da. 
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12. Hegada gorputzak. 

Debekatuta geratuko dira bideetako lerrokatzeen gainean hegada gorputzak. 

13. Beste baldintza batzuk. 

Eraikuntzako Kode Teknikoan eta aplikagarria den sektore mailako legerian oro har 

ezarritako xedapenak bete beharko dira. 

14. Erabilera baimenduak. 

a) Erabilera nagusia: tailerretako, biltegietako, handizkako merkataritzako, artisautzako eta 

lanbide artistikoetako erabilera industriala. 

 Dena den, nekazaritzako eta basogintzako ustiapenekin lotutako edo nekazaritzako 

elikagaien produktuen biltegiak etxadi esklusiboan soilik onartu ahalko dira, eta jarduera 

hori tailerrenarekin bateragarria bada, betiere. 

 Eraikin esklusiboan baimenduko da. 

b) Baimendutako gainerako erabilerak. 

b.1 Bulegoak: etxadi esklusiboan edo txikizkako merkataritzarekin partekatutakoan, eta 

beti eraikin esklusiboan. 

b.2 Txikizkako merkataritza: bulegoetako baldintza beretan edo jatetxeekin eta 

tabernekin partekatutako etxadian. Beti eraikin esklusiboan. 

b.3 Jatetxeak, tabernak eta jantoki kolektiboak: etxadi esklusiboan edo txikizkako 

merkataritzarekin (edo hotelekin) partekatutakoan. Beti eraikin esklusiboan. 

b.4 Hotelak eta antzekoak: etxadian eta eraikin esklusiboan, edo jatetxeekin eta 

tabernekin partekatutako etxadian. Beti eraikin esklusiboan. 

b.5 Komunitateko ekipamendua: 

   *   Dantza aretoak eta diskotekak; etxadi esklusiboan eta beti B zona industrialean 

barneratuta baldin badago azpieremua. Bestela, hirigintzako esku-hartze eremuko 

Arau Partikularrak xedatutakoa bete beharko da.  

   * Zerbitzu publikoak: etxadi esklusiboan edo gainerako erabilerekin partekatutakoan 

jarduerak bateragarriak badira. 

c)  Edonola ere, beti bete beharko da 1.5.2.2. artikuluko 2. puntuan xedatutakoa eta 

1.3.1.3. artikuluan ezarritakoa kontuan hartu beharko da.  

1.5.2.12. artikulua b.12 azpieremuko eraikuntzako eta erabileretako ordenantza orokorra. 

Industria bereziari buruzkoa. 

1. Aplikazio eremua. 

a) Ordenantza horrek arautzen ditu eraikuntza berriko eraikinak eta lehendik daudenetan 

egindako aldaketak; horiek guztiak tresna honek proposatutako ordenamendu 

xehakatuaren araberakoak dira guztiz. Dena den, dagokion hirigintzako esku-hartze 

eremuko arau partikularrak ezarri ahalko ditu hura aldatzeko determinazioak. 
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b) Hasiera batean, garapen planak arautu beharreko hirigintzako esku-hartze eremuetan 

ere aplikagarriak izango dira, nahiz eta horrek egokitzat jotako aldaketak ere ezarri 

ahalko dituen. 

c) Garapen planaren bidez arautu diren hirigintzako esku-hartze eremuetan, esku-hartze 

eremuko arau partikularrak zehaztuko du eremu horretan oso-osorik aplikatuko ote 

duten aipatutako plana. Hori gertatu ezean, sartu beharreko aldaketak eta aldaketa 

beharrezkoa den edo ez zehaztu beharko da. 

d) Proposatutako ordenamendu xehakatuaren araberakoak ez diren eraikinak 1.4.7.2. 

artikulutik 1.4.7.5.era artekoetan aipatutako (biak barne) xedapen orokorren arabera 

arautuko dira. 

2. Kontzeptua. 

Enpresa bakarra ezartzera zuzendutako lursail batek edo gehiagok osatutako azpieremuak 

dira eta enpresa horrek, barnean, sarbideko, aparkalekuetako, maniobrako eta zama 

lanetarako beharrezkoak diren espazio guztiak izan beharko ditu. 

3. Eraikuntza bereizgarri mota. 

Eraikuntza bereizgarri mota eraikuntza isolatuarena izango da. 

4. Eraikigarritasuna. 

a) Eraikigarritasuna zuzenean arautuko du azpieremu bakoitzerako hirigintzako esku-

hartze eremuko arau partikularrak. 

b) Garapen planaren bidez modu xehakatuan arautu beharreko eremuen kasuan, haren 

ordenantzak arautuko ditu zuzenean. 

c) Hori egon ezean, 0,90 m2/m2-ko eraikigarritasuna finkatuko da, baina azpieremu 

guztietako eraikigarritasunen guztizkoak ezingo du zonarako Plan horrek ezarritako 

arau partikularrak finkatutako eraikigarritasuna gainditu.  

5. Gutxieneko lursail eraikigarria. 

Tresna hau behin betikoz onartzeko garaian dauden lursailak kontsolidatuta geratuko dira 

hiri lurrean. 

6. Partzelazio helburuetarako gutxieneko lursaila. 

Tresna hau behin betikoz onartu ondoren sortu den edozein lursail berrik, gutxienez, 1.500 

m2-ko azalera izango du. 

7. Lursailaren frontearen gutxieneko neurria. 

Bideen lerrokatzearekiko lursailaren gutxieneko frontea 20 m-koa izango da. 

 

8. Eraikinak mugekiko dituen tarteak. 

a) Eraikuntzak, gutxienez, 6 m bereizi beharko dira bideetako lerrokatzeetatik. 

b) Alboetako eta sakonerako mugekiko gutxieneko tartea 4 m-koa izango da. 
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9. Lursail berean dauden eraikinen arteko tarteak. 

Lursail berean dauden eraikinen artean, gutxienez, 8 m-ko tartea finkatuko da. 

10. Eraikuntzak lurzorua okupatzea. 

Gehieneko okupazioa % 75ekoa izango da. 

11. Eraikuntzaren gehieneko altuera. 

a) Eraikuntzak erlaitzarekiko, teilatu hegalekiko, zerra estalkietako oinarriarekiko eta 

antzeko konponbideekiko kotaren inguruan duen gehieneko altuera 15 m-koa izango da 

nabeetan eta biltegietan, eta 10 m-koa, gainerako eraikinetan. 

b) Aurrez justifikazioa emanda, produkzio prozesuaren eskakizunak direla eta elementu 

espezifikoetarako altuera altuagoak eskatzen dituzten nabe industrialen kasuan, 

aurreko paragrafoan adierazitakoa gainditzea onartuko da gehieneko muga zehaztu 

gabe. 

12. Eraikuntzako solairuetako gutxieneko altuera libreak. 

a) Bulegoen eraikinetan eta produkzio arlokoak ez diren solairuarteetan edo solairuetan, 

gutxieneko altuera 2,70 m-koa izango da. 

b) Altuera horrek, gutxienez, 3 m-koa izan beharko du pertsonen kontzentrazio handia 

gerta daitekeela aurrez ikusitako (jantokietan, esate baterako) eta 70 m2 baino 

gehiagoko azalera duten geletan. 

c) Produkzio nabeetan edo tailerretan, gutxieneko altuera 4 m-koa izango da. 

13. Eraikitako espazioaren azpibanaketa lanetarako baldintza bereziak, lursailen batasuna 

mantenduz.  

a) Definizioa. 

 Lursailen batasuna mantenduz, eraikitako espazioa azpibanatzeko lan deitzen zaio 

bolumen nagusietako zatiak bereizteko eta zatitzeko prozesuari; jabetza ugari agertu 

ohi da bolumen horietan, baina lursailen batasuneko espazio libre pribaturako jabetza 

komuna izango dute. 

b) Aplikazio eremua. 

b.1 Horren aplikazio eremua hirigintzak kontsolidatutako hiri lurra da eta, oro har, 

kalifikazio hau izan ohi du: B.1 zona industriala. 

b.2 Azpibanaketako jarduerak, lursailen batasuna mantenduz, aurretik eraikitako 

lursailen gaineko eraikinetan edo hutsik dauden lursailen gaineko eraikinetan egin 

ahalko dira. 

b.3 Aurreko paragrafoko edozein kasutan, jarraian agertzen diren baldintza partikularrak 

bete beharko dituzte. Era berean, puntu honetan arautu gabe dauden alderdiak 

artikulu honetako baldintza orokorren arabera arautuko direla ulertu beharko da. 
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c) Azpibanatutako esparruetako gehieneko eta gutxieneko azalerak. 

 Azpibanatutako esparruek, beheko solairuan, eraikitako 200 m2-ko azalera izan 

beharko dute gutxienez. 

d) Lursailaren gutxieneko frontea. 

 Lehendik dauden pabilioien kasuan, oraingo frontea kontsolidatuko da. 

e) Eraikinaren edo mugen tarteak. 

e.1 Eraikuntzek mugekiko dituzten tarteak artikulu honek oro har ezarritakoak izango 

dira. 

e.2 Mugekiko eta fatxadekiko tarteen baldintzetatik eratorritako espazio libreen 

okupazio osoaren edo partzialaren kasuetan, derrigor eraitsi beharko dira 

azpibanaketaren aurretik eragina jasan duten eraikitako zatiak. 

f) Eraikuntzak lurzorua okupatzea: 

f.1 Eraikuntzek edo instalazioek izango duten lursailaren okupazioaren gehieneko 

ehunekoa % 60koa izango da, bai hutsik dauden lursailetako eraikuntza berriko 

jardueren kasuan, bai egun eraikita dauden eta lehendik dauden eraikinetako 

jardueren kasuan. 

f.2 Lehen aipatutako okupazio baldintzetatik eratorritako espazio libreen okupazio 

osoaren edo partzialaren kasuetan, derrigor eraitsi beharko dira azpibanaketaren 

aurretik eragina jasan duten eraikitako zatiak. 

g) Esparru libre komuneko baldintzak. 

g.1 Lursailaren espazio libreak jabetza komunaren eta eraikitako espazio independente 

guztietatik zatiezina den izaera izango du; bertan ezingo da azpibanatzeko obra 

itxiturarik egin, baina produkzio biltegirako, zama lanetarako eta sartzeko lurzoruko 

seinaleztapenak egin ahalko dira.  Espazio libre pribatu horrek behar bezala 

urbanizatuta geratu beharko du azalera osoan. 

g.2 Lursailaren barneko bideetako pribatuek gutxieneko zabalera hauek izango dituzte: 

    * Noranzko bakarreko bideak pabiloira sartzeko aterik gabe: 4 m. 

    * Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean izanik: 7 m. 

    * Noranzko bakarreko bideak, pabiloira sartzeko ateak bi aldeetan izanik: 10 m. 

    * Pabilioira sartzeko aterik gabeko noranzko bikoitzeko bideak: 7 m. 

    * Noranzko bikoitzeko bideak, pabiloira sartzeko atea alde batean izanik: 10 m. 

    * Noranzko bikoitzeko bideak, pabiloira sartzeko atea bi aldeetan izanik: 13 m. 

g.3 Lehen aipatutako bideetako zabalera libreek ezingo dute aparkalekuko plazek 

horietan izango duten kokapenaren eraginik jasan. 

g.4 Biraketako erradioak barneko zirkulazioa baimenduko zaien ibilgailu mota ugarien 

ibilbide esanguratsuen araberakoak izango dira. 

g.5 Sarbide kopurua barneko bide nagusiarekiko konexioei mugatuta egongo da soilik. 
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14. Erabilera baimenduak. 

a) Erabilera nagusia. 

a.1 Industria, erauzteko industriak izan ezik. Lursail esklusiboan baimendu ohi da. 

a.2 13. puntuan aurrez ikusitako kasu berezian, tailerrak, artisautza lanak, lanbide 

artistikoak eta biltegiak soilik onartuko dira, nekazaritzako elikagai produktuena izan 

ezik. 

b) Baimendutako gainerako erabilerak. 

b.1 Jatetxeak, tabernak eta jantoki kolektiboak. Lursail esklusiboan eta hotelekin, 

dantzalekuekin eta diskotekekin partekatutakoan. 

b.2 Hotelak. Lursail esklusiboan eta jatetxeekin eta tabernekin partekatutako lursailean. 

b.3 Komunitateko ekipamendua. 

    * Dantzalekuak eta diskotekak; lursail esklusiboan. 

    * Ikus-entzunezkoen, arte arloko edo ikuskizunen ekoizpenak: lursail esklusiboan. 

    * Zerbitzu publikoak: lursail esklusiboan. 

c) Edonola ere, beti bete beharko da 1.5.2.2. artikuluko 2. puntuan xedatutakoa eta 

1.3.1.3. artikuluan ezarritakoa kontuan hartu beharko da.  

3. Atala. Hirugarren mailako erabileretako eta komunitateko ekipamendu pribatuko 

azpieremuetako baldintza orokorrak 

1.5.2.13. artikulua Eraikuntzarekin lotutako baldintza orokorrak. 

1. Hirugarren mailako erabileretako “c” eta komunitateko ekipamenduko “d” azpieremuetako 

eraikuntzako baldintzak kasu bakoitzean arautuk dira LHko arau partikularraren edota 

dagokion garapen planeko ordenantzen arabera; era berean, modu osagarrian, dagokion 

tresnako P4 “Kalifikazio xehakatua” eta P5 “Eraikuntzaren baldintzak. Jabaria eta erabilera” 

planoetan bildutako determinazioek arautuko dituzte.  

2. Arau partikularrak edo, dagokionean, garapen planeko ordenantzek helburu horretarako 

beharrezkoak diren baldintzak ezarriko ez balituzte, eta azpieremu bereizgarria ezberdina 

den zonan kokatuta baldin badaude, arau partikularrak azpieremu bereizgarrirako ezarritako 

ordenantzak izango dira aplikagarriak. 

1.5.2.14. artikulua Baimendutako erabileren inguruko baldintza orokorrak 

1. Bi azpieremu horietan, dagokion LHko arau partikularrak ezarritako erabilera baldintzak 

bete beharko dira edo, dagokionean, garapen planeko ordenantzak.  

2. Aipatutako arau partikularrean edo garapen planean erabileren bateragarritasunak 

zehaztuta ez badaude, azpieremu hori Plan honetako P4 planoan, "Kalifikazio xehakatua" 

izenekoan edo, dagokionean, garapen planean esleitutako erabilerara soilik bideratu behar 

dela ulertuko da.  
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4. Atala Komunitateko ekipamenduko azpieremu publikoen baldintza orokorrak 

1.5.2.15. artikulua Eraikuntzarekin lotutako baldintza orokorrak. 

1. Komunitateko ekipamenduko azpieremuetako eraikuntzako baldintzak kasu bakoitzean 

arautuk dira LHko arau partikularraren edota dagokion garapen planeko ordenantzen 

arabera; era berean, modu osagarrian, dagokion tresnako “Kalifikazio xehakatua” eta 

“Eraikuntzaren baldintzak” planoetan bildutako determinazioek arautuko dituzte.  

2. Besterik zehaztu ezean, baldintza hauek bete beharko dira: 

a) Hirigintzako gehieneko eraikigarritasuna:  

a.1 Kirol erabilera: 0,70 m2t/ m2s 

a.2 Hezkuntzako, aisialdiko, osasuneko, kultura arloko, laguntzako eta administrazioko 

erabilera: 2,00 m2t/ m2s. 

(Erlazio honen araberakoak: eraikitako m2 / lursail garbiaren m2 ). 

b) Aurrealdeko mugen gutxieneko neurriak: Lursail berrietako aurrealdeko mugek 25 m 

izango dituzte. 

c) Eraikuntzak mugekiko izango dituen gutxieneko tarteak: 5 m-koa izango da tarte hori, 

mugarekiko lerrokatzea gomendatzen duen eraikinaren erabilera kasuan izan ezik. 

d) Lursail berean dauden eraikinen arteko gutxieneko tarteak: 5 metro.   

e) Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua jatorri kotarekiko: III/- 

f) Sestra kotarekiko gehieneko altuera: 12 metro erlaitzera edota teilatu hegalera. Beheko 

sestrako kaletik edo espaloitik neurtuko da muturrek maila ezberdineko kaleetara 

ematen duten lursailetan.   

g) Solairuetako altuera libreak: 

g.1 Gutxieneko altuerak: 

* Beheko solairua: 3,00 m. 

* Goiko solairuak: 2,70 m. 

g.2. Gehieneko altuerak: erabilerak eskatzen dituenak; eraikinaren guztizko altueraren 

muga aurreko atalean aipatutakoa izango da. 

g.3 Erdisotoko solairua: ezingo du kaleko sestra baino metro bat handiagoa izan, haren 

edozein puntu kontuan hartuta. 

h) Gainerako parametroak libreak dira. 

1.5.2.16. artikulua Erabileren inguruko baldintza orokorrak 

1. Azpieremu horietan, dagokion LHko arau partikularrak edota dagokion garapen 

planeamenduko ordenantzek ezarritako baldintzak bete beharko dira. 
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2. Erabileren bateragarritasuneko baldintzak ez badira zehazten aipatutako arau 

partikularrean edo garapen planean, azpieremua P4 planoan (“Kalifikazio xehakatua”) 

esleitutako erabilerara soilik bideratuko dela ulertuko da, plan partzialen kasuan izan ezik. 

Izan ere, kasu horietan, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 

30eko 2/2006 Legeak xedatutakoa bete beharko da. 
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SEIGARREN TITULUA.- LURZORU URBANIZAEZINEKO LANDATAR EREMUETAKO 

ERABILERAKO ETA ERAIKUNTZAKO ORDENANTZAK 

1.6.1. KAPITULUA. LANDATAR EREMUETAKO ERABILEREN ETA ERAIKUNTZAREN 

ORDENANTZAK J.1.-BABES BEREZIKOAK ETA J.2.-BABESTUTAKOAK  

1.6.1.1. artikulua J.1.-Babes Berezikoak eta J.2.-Babestutakoak landatar eremuetako 

kalifikazio orokorrak zuzenean baimendutako erabileren sailkapen orokorra 

Zona horietako landatar asmoa dela eta, Euskadiko Lurralde Antolamenduko Irizpideetako 

ardatz nagusia garatuz, horietan baimendutako eraikuntzako erabileren sailkapen espezifiko 

hau ezarri da: 

1. Lehen mailako baliabideen ustiapenak.   

a) Zuzenean nekazaritzako ustiapenekin lotura duten eraikinak, eraikuntzak eta 

instalazioak. Hauek biltzen dituzte: 

a) Tresnen eta produktuen biltegiratzea eta kontserbazioa. 

b) Nekazaritzako produktuen lehorketa, erauzketa eta sailkapena. 

c) Nekazaritzako produktuak jasotzeko zabaltzak. 

d) Helburu bera duten beste batzuk. 

b) Berotegiak, mintegiak eta abar. 

 Instalazio iraunkorretan, estalitakoetan eta modu artifizialean material gardenekin 

babestutakoetan garatutako nekazaritzako jarduera biltzen dute. Horiek guztiak 

nekazaritzako laborantza intentsiboak babesteko edo behartzeko erabiltzen dira 

(baratzekoak edo ornamentaziokoak) eta barnealdeak ahalbidetzen du landare ziklo 

osoan edo zati batean laborantza garatzea.  Nabe isolatuak izan daitezke, edo bata 

bestearen jarraian lotutako nabeen multzoa, bateria eratuz. Laborantzako sistema 

lurrarekin edo lurrik gabe (hidroponia) egindakoa izan daiteke eta lurrean finko egon edo 

mugigarriak izan daitezke.  

 Oro har, nekazaritzaren erabilerarekin lotutako jarduerez gain, jarduera horren 

baitakoak diren hauek ere lotu behar ditugu: hazitokiak, itzalpeak, ugaltokiak eta 

fertirrigazio sistemak, besteak beste. 

c) Zuzenean abeltzaintzako jarduerekin lotura duten eraikinak, eraikuntzak eta 

instalazioak. Hauek biltzen dituzte: 

  * Ukuiluak. 

  * Jetzitegiak eta esnea gordetzeko lokalak. 

  * Simaurtegiak eta minda putzuak. 

  * Tresnen eta produktuen biltegiratzea eta kontserbazioa. 

  * Pentsuontziak eta bazken zuloak (ganaduarentzako laboreak, aletarako lekadunak, 

pentsuak eta bazkak biltegiratzeko soilik erabiltzen diren eraikuntzak. Fabrika obrak 

edo txapa metalikozkoak izan daitezke). 
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  * Aterpeak eta txabolak (larre menditarretan dauden eta artzaintza transhumanteko 

edo transterminanteko jarduerarekin lotura duten eraikuntza tradizionalak). 

  * Askak (ganaduak bazkatzen duen lurretan haien elikadurarako pentsuak eta bazka 

ematera soilik bideratutako eraikuntzak). 

  * Hazkuntzako eta osasun arloko instalazioak (instalazio horietan parasitoen aurkako 

tratamenduak, txertaketak, ugalketarekin lotutako lanak, ganaduaren sailkapena, 

ontziratzea eta abar egiten dituzte. Elementu hauetakoren bat edo denak izaten 

dituzte: eskortak, tratamendu eskortak, parasitoen aurkako putzuak eta ontziratzeko 

lekuak). 

d) Abeltzaintzako ustiapeneko jarduera osagarriak garatzera zuzendutako eraikinak, 

eraikuntzak eta instalazioak; nekazaritzako jarduera nagusiaren osagarriak izaten dira. 

Jarduera osagarriak izango dira ustiapenean egiten diren eta nekazaritzako jarduera 

nagusiaren osagarri diren jarduera guztiak. Horien artean, hauek aipa ditzakegu: 

  * Naturaren eta landa ingurunearen zabalkundearekin, horretaz gozatzearekin eta 

aisialdiarekin lotura duten aisialdiko jarduerak (landatar eremuko hipika, 

haurrentzako parkeak, animalien arraza autoktonoen eta landareen erakusketak, 

etnografiako bildumak eta abar). 

e) Jabearen bizitokirako nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenarekin edo 

basogintzarekin lotura duen etxebizitzaren eraikina.  

  * Nekazaritzako ustiapenean nekazalturismoko jarduera ezartzea 1996ko maiatzaren 

28ko 128/1996 Dekretuak arautuko du; dekretu hori, era berean, 1997ko irailaren 

23ko 210/1997 Dekretuak aldatu zuen (edo ondoren argitaratutako araudi 

osagarriak). 

2. Interes publikoko eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak. 

Beren izaera eta ezaugarriak direla eta, derrigor landatar ingurunean kokatu behar diren 

zerbitzuak eskaintzera zuzendutako eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak; betiere interes 

publikoko izaera baldin badute, eta horren adierazpena, oro har, sektore mailako legeriak 

edo Arabako Foru Aldundian hirigintza arloan eskuduntza duen organoak  eman beharko 

du, 6/06 Legeko 28.5.a artikuluaren arabera; gainera, ezingo dute sistema orokor izaera 

izan.  Hauek biltzen dituzte: 

a) Komunitateko ekipamenduak eta aurreko paragrafoan aipatzen diren baldintzak eta 

egoerak betetzen diren hirugarren mailako jarduerak.  

b) 8. atalaren baitan, “Aisialdiko eta jolasaldiko erabileraren edukia aire zabalean” 

izenekoan (4. puntuan) dagoen 1.3.1.16 artikuluan (“Definizioa eta motak”) zehaztuta 

dagoen erabilerako aisialdi kontzentratuko eremu hartzaileak. 
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c) B erako izaera ez linealeko zerbitzuen instalazio teknikoak. 

 Instalazio jakin batzuk; adibidez: dorreak, antenak eta irratiko, telebistako eta satelite 

bidezko komunikazioko estazio igorleak-hartzaileak eta antzeko inpaktua duten beste 

komunikazio instalazio batzuk.  

d) Energia berriztagarrien produkzio parkeetako instalazio teknikoak. 

e) Erregaien hornikuntzako estazioak, zerbitzuguneetan sartuta ez daudenak, eta 

errepideko jabari publikoko zonaren inguruan daudenak. 

f) Interes publikoko beste edozein eraikin edo instalazio, horren izaera eta ezaugarriak 

direla eta, landatar ingurunean kokatu behar denean. 

g) Gune zoologikoen inguruko Eusko Jaurlaritzaren 2006ko apirilaren 11ko 81/2006 

Dekretuan zehaztutako gune zoologikoak.  

h) Beste baserri batzuk. 

1.6.1.2. artikulua J.1.-babes berezikoak eta J.2.-babestutakoak landatar eremuetan 

kalifikazio orokorrak baimentzen dituen eraikuntzako erabilerak eta jarduerak 

1. Artikulu honetan, zuzenean kalifikazio orokorrak landatar eremuetarako baimentzen 

dituen erabilera orokorrak arautzen dira. Albo batera geratuko dira udalaz gaineko organoek 

beren eskuduntzak modu zorrotzean betetzeko garaian formula ditzaketen sektore mailako 

lurralde planak eta Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 

2/2006 Legeko 59.2.c. artikuluan aurrez ikusitako plan bereziak aplikatuz ezar daitezkeen 

erabilerak eta jarduerak, 1.6.1.4. artikuluan, “lurralde mailako edota hirigintzako 

planeamendua formulatu ondoren beste erabilera batzuk ezartzea" izenekoan, araututa 

dagoen eran. 

2. Ordenamendu orokorrak baimendutako eraikuntzako erabilerak behar bezala zehazteko, 

jarraian agertzen diren artikuluetan zehaztutako guztiak baimenduta geratuko direla ulertu 

beharko da: Hirigintzako Arau Orokor hauetako 1.3.1. kapituluko “Lurzoruaren erabilerak”. 

Horietan, 1.6.1.1. artikuluan, “J.1.-Babes Berezikoak eta J.2.-Babestutakoak landatar 

eremuetako kalifikazio orokorrak zuzenean baimendutako erabileren sailkapen orokorra” 

izenekoan, aurrez ikusitako ezaugarriak eta egoerak agertzen dira. Era berean, kontuan 

hartu beharko dira artikulu horretako hurrengo puntuetan eta 1.6.1.3. “Gainjarritako alderdi 

lotesleetako erabileretan ezarritako muga gehigarriak” artikuluan aurrez ikusitakoak.  

3. Erabilera bat baimentzeko baldintza orokorrak. 

Erabilera jakin bat planeamendu orokor honetako kalifikazio orokorrak zuzenean baimen 

dezan, hauek bete beharko dira:  

a) Artikulu honetan baimenduta dagoela aipatzea. 

b) 8. ataleko 6.2 puntuan, “LAAetako Ingurune Fisikoaren Ordenamendua” lantzen 

duenean, ezarritako babeseko baldintza orokorrak eta lurralde mailako plan partzialetan 

zehaztutako baldintzak betetzea. 
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c) Aplikagarria denean, sektore mailako araudiak eta planek zehaztutako baldintzak 

betetzea. 

d) Ingurumeneko inpaktuaren ebaluazioak ezarritako neurri eta zuhurtasunak biltzea 

horiek eskatzen diren kasuetan. 

e) 1.6.1.3. “Gainjarritako alderdi lotesleetako erabileretan ezarritako muga gehigarriak” 

artikuluan gainjarritako baldintzatzaile eremuei ezarritako muga eta baldintza 

gehigarriak betetzea. 

4. J.1.1 eremuan, Balio naturala dela eta, babes berezia duen zonan, baimendutako 

erabilerak. 

a) Zona horretan, aplikagarria den sektore mailako araudiak xedatutakoa bete beharko da. 

b) Hori zehaztu ezean, ikerkuntza eta zabalkunde zientifikoarekin, ingurumen 

hezkuntzarekin edota esparruaren babesarekin lotutako interes publikoko jarduerak 

baimenduko dira.  

5. J.1.2 eremuan, Balio historiko-naturala dela eta, babes berezia duen zonan, 

baimendutako erabilerak. 

a) Zona horretan, gai horretan aplikagarria den araudiak xedatutakoa bete beharko da; 

ondare kulturala babesteko eskuduntza duen organoak baimendutako eraikuntzako 

erabilerak onartuko dira. 

b) Hori zehaztu ezean, babeseko jardueretara, ikerkuntzara, hezkuntzara eta zabalkunde 

kulturalera zuzendutako eraikuntzen erabilerak baimenduko dira.  

6. J.1.3 eremuan, Ingurumen hobekuntzako babes bereziko zonan, baimendutako 

erabilerak. 

a) Arrazoi zientifikoak, topografikoak, basoetakoak edo antzeko beste batzuk direla eta, lur 

hartzailean derrigor kokatu behar diren erabilera publikoko eta interes sozialeko 

eraikinak eta instalazioak, eta ingurune naturalaren hezkuntzara eta interpretaziora 

zuzendutako aisialdi kontzentratua eta izaera ez lineala duten zerbitzuen instalazio 

teknikoak (B motakoak).  

b) Zuzenean artzaintzako abeltzaintza erabilerarekin lotutako eraikuntzak, eraikinak eta 

instalazioak. 

c) Kontsolidatuta geratuko dira Udalak baimendutako eta lehendik dauden erabilerak, 

eraikuntzak eta instalazioak. 

7. J.1.4 eremuan, Basogintzako balioa dela eta, babes berezia duen zonan, baimendutako 

erabilerak. 

a) Ikerkuntzarekin, hedapenarekin, ingurumenaren arloko hezkuntzarekin eta espazioa 

babestera zuzendutako beste edozein ekintzarekin lotura duten erabilera publikoko edo 

interes sozialeko jarduerak, eta ingurune naturalaren hezkuntzara eta interpretaziora 
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bideratutako aisialdi kontzentratua eta izaera publikoa duten mendi aterpeak eta izaera 

ez lineala duten zerbitzuetako instalazio teknikoak (B motakoak).  

b) Zuzenean artzaintzako abeltzaintzako jarduerekin lotura duten eraikinak, eraikuntzak 

eta instalazioak. 

8. J.1.5 eremuan, Nekazaritzako eta abeltzaintzako, eta landazabaleko babes bereziko 

zonan, baimendutako erabilerak. 

a) Beren izaera eta ezaugarriak direla eta, derrigor zona horretan kokatu behar diren 

erabilera publikoko edo interes sozialeko eraikuntzak eta instalazioak. 

b) Zuzenean nekazaritzako jarduerekin lotura duten eraikinak, eraikuntzak eta instalazioak. 

c) Berotegiak, mintegiak eta abar. 

d) Zuzenean abeltzaintzako jarduerekin lotura duten eraikinak, eraikuntzak eta 

instalazioak, abeltzaintzako ustiapen intentsiboak izan ezik. 

e) Abeltzaintzako ustiapenarekin lotura zorrotza duen etxebizitzako eraikinak 

9. J.1.7 eremuan, Azaleko uren babes bereziko zonan, baimendutako erabilerak. 

EAEko  ibaietako eta erreketako bazterren ordenamenduko Sektore mailako Lurralde 

Planeko Araudiko F.1. atalean aurrez ikusitakoak (Mediterraneoko isurialdea), uholdeak  

prebenitzeko eta esparrua babesteko. 

10. J.2.2. eremuan, Interes historiko-kulturala dela eta babestutako zonan, baimendutako 

erabilerak. 

Ondasuna babesteko jardueretara eta ikerkuntzara, hezkuntzara eta zabalkunde kulturalera 

zuzendutako erabilerak. 

11. J.2.4. eremuan, Nekazaritzako eta abeltzaintzako interesa dela eta babestutako zonan, 

baimendutako erabilerak. 

a) Interes publikoko eraikuntzak eta instalazioak, 2. puntuko 1.6.1.1. artikuluan, "J.1.-Babes 

Berezikoak eta J.2.-Babestutakoak landatar eremuetako kalifikazio orokorrak zuzenean 

baimendutako erabileren sailkapen orokorra” izenekoan, aipatutakoak; horien izaera eta 

ezaugarriak direla eta, derrigor kokatu behar dira zona horretan. 

b) Zuzenean nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerekin lotura duten eraikinak, 

eraikuntzak eta instalazioak. 

c) Berotegiak, mintegiak eta abar. 

d) Abeltzaintzako ustiapen intentsiboarekin edo erdiintentsiboarekin lotura zorrotza duen 

etxebizitzako eraikina. 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          159
  

1.6.1.3. artikulua Erabilerei ezarritako muga osagarriak gainjarritako eremu lotesleetan. 

1. Eremu higagarriak. 

a) Debekatuta geratuko dira eraikuntzako erabilerak obren proiektuetan ez badira 

lurzoruaren egonkortasunarekiko eta higagarritasunarekiko inpaktu negatiborik ez dela 

egongo bermatzen duten beharrezko azterketa teknikoak sartzen.  

b) Edonola ere, debekatuta egongo dira hauek: 

 Erabilera guztiak, lursail jakin bati derrigor lotuta daudenak izan ezik. 

2. Urrakortasuna. 

Debekatuta daude lurzorura elementu kutsagarriak igor ditzaketen jarduera guztiak eta 

berotegiak, kokapenaren berezitasunak espresuki aztertu ondoren jardueren arloko 

eskuduntza duen organoek hori baimentzen dutenean izan ezik.  

3. Uholdeak jasan ditzaketen eremuak. 

a) 100 eta 500 urte arteko birgertatze aldia duten uholde lerroen artean dauden eremuak. 

Obra proiektuek uholdeak jasateko arriskua eta inguruan lehendik dauden arriskuak inola 

ere larrituko ez dituzten eta ingurumenarekiko onargarriak diren neurri zuzentzaileak bilduko 

dituzte. 

b) 10 eta 100 urte arteko birgertatze aldia duten uholde lerroen artean dauden eremuak. 

b.1 Ez dira lurzoru urbanizaezinekoak ez diren eraikuntzako erabilerak onartuko, derrigor lur 

jakin bati lotuta daudenean izan ezik; era berean, oztopo fisiko artifizialak sortzen 

dituztenak ere ez dira onartuko.  

b.2 Baimendutako eraikuntzako helburuak dituzten obra proiektuek uholdeak jasateko 

arriskua eta inguruan lehendik dauden arriskuak inola ere larrituko ez dituzten eta 

ingurumenarekiko onargarriak diren neurri zuzentzaileak bilduko dituzte. 

c) 10 urteko birgertatze aldia duten eta uholdeek urez bete ditzaketen eremuak. 

Debekatuta dago ibaietako ekosistemaz gozatzearekin, hori mantentzearekin eta haren 

ahalmen hidraulikoarekin zuzenean lotuta ez dagoen edozein eraikuntza erabilera.  

4. Presuntzio arkeologikoko eremuak. 

Eraikuntzako edozein jarduera egin aurretik, arkeologiako ondare kulturalaren arloan 

eskuduntza duen organoaren aurrean aurkeztu beharko da azterketa eta, dagokionean, 

proiektu arkeologikoa, Euskadiko Kultur Ondareari buruzko 7/90 Legeko 49. artikuluan 

aurrez ikusita dagoen moduan. Organo horrek emandako baimenik gabe, ezingo da inolako 

eraikuntza erabilerarik egin horietan. 

5. Korridore ekologikoak. 

P1.1. planoan, "Azpiegitura orokorrak eta baldintzatzaile gainjarri gehigarriak” buruzkoan, 

bilduta daude. 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          160
  

Beren izaera dela eta, derrigor toki horietan eta ez beste lur batzuetan kokatu beharreko 

interes eta jabari publikoko eraikinen, eraikuntzen eta instalazioen erabilerak soilik 

baimenduko dira. 

Lursailetako itxiturak 18 m aldenduko dira korridore horietakoak diren ibilgu publikoetatik. 

6. Paisaia bereziak eta bikainak. 

P1.1. planoan, "Azpiegitura orokorrak eta baldintzatzaile gainjarri gehigarriak” buruzkoan, 

bilduta daude. 

Paisaia bikainen baitako erabilera publikoko mendietan, eraikuntzako erabileren (“Paisaia 

bikainetan” paisaia arloko afekzioa eragiten duenean) baimena jaso ahal izateko, 

beharrezkoa izango da aurrez txosten espezifikoa jasotzea. Txosten hori ingurumen arloko 

foru organoak egin beharko du eta paisaian jasandako eraginen garrantzia eta, 

dagokionean, proposatutako eta hartu beharreko neurri zuzentzaileak edota babesleak 

bilduko ditu.  Hori guztia Mendien inguruko 2007ko martxoaren 26ko 11/2007 Foru Arauko 

23. eta 24. artikuluek xedatutakoa betez eta Paisaiaren tratamenduaren inguruko LAAetako 

irizpide orokorren arabera egin beharko da.  

7. Errepideak. 

P1.1. planoan, "Azpiegitura orokorrak eta baldintzatzaile gainjarri gehigarriak” buruzkoan,  

agertzen dira eta jabari publikoko, zortasuneko eta afekzioko zona multzoak osatzen dute 

Arabako Lurralde Historikoko Errepideen inguruko 20/90 Foru Arauko 38, 39, 40 eta 42 

artikuluek xedatutakoaren arabera.  

8. Abiadura Handiko Trena. 

P1.1. planoan, "Azpiegitura orokorrak eta baldintzatzaile gainjarri gehigarriak” buruzkoan, 

agertzen dira eta jabari publikoko zonek, babes eremuek eta eraikuntzaren mugak osatzen 

dute, Trenbideen Sektoreari buruzko 2003ko azaroaren 17ko 39/2003 Legeak xedatutakoa 

betez (BOE, 2003ko azaroaren 18koa, 276. zk.).  

1.6.1.4. artikulua Beste erabilera batzuk ezartzea lurralde mailako edota hirigintzako 

planeamendua formulatu ondoren 

1. Plan honetako ordenamendu orokorrak baimendutako erabilerez eta jarduerez gain, 

Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 28.5 

artikuluan zehaztutako jarduerak baimendu ahalko dira prozedura hauetakoren baten bidez:  

a) Sektore mailako lurralde plana prestatuz, udalaz gaineko administrazioak garatzen badu 

bere eskuduntzak erabiliz. 

b) Plan Berezia prestatuz, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 

30eko 2/2006 Legeko 59.2.c artikuluan aurrez ikusitakoaren arabera, lurralde mailako 

planak edo entitate ekintzaileak izandako ekimenak bultzatuta. Azken kasu horretan, ezingo 

du sistema nagusiaren izaera izan.  
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c) Lurralde mailako planik ez badago edo beharrezkoa ez bada, aipatutako jarduerek 

sistema nagusi izaera badute, Plan honen aldaketa egokia egingo da. 

2. Beti idatzi ahalko da ingurune fisikoa babesteko Plan Berezia Euskadiko Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 59.2.c artikuluan aipatzen diren 

helburuak erdieste aldera.  Tresna hori onartzeak, dena den, Plan honek proposatutako 

zonifikazioa eta horren eraikuntzen eta erabileren inguruko erregimena automatikoki 

aldatzea ekarriko du. 

1.6.1.5. artikulua Eraikuntzako erabileretarako komunak diren hirigintzako eta eraikuntzako 

parametroak. Jabari publikoarekiko eta azpiegiturekiko distantziak. 

1. Eraikuntzako erabilerek jabari publikoarekiko eta sektore mailako araudian ezarritako 

azpiegiturekiko distantziak mantendu beharko dituzte. 

2. Muga izaerarik ez duten arren, jarraian agertzen dira distantziarik ohikoenak: 

a) Errepideekiko: 

a.1 Eraikuntzenak: Arabako Lurralde Historikoko Errepideei buruzko 1990eko 

ekainaren 25eko 20/90 Foru Arauko 42. artikuluan ezarritakoak (ALHAO, 1990eko 

uztailaren 9koa, 78. zk.). 

a.2 Itxiturenak: 8 m. Lur berdinketaren kanpoko ertzetik hasita.  

b) Landa bideekiko: 

b.1 Eraikuntzenak: Arabako Lurralde Historikoko landa bideetako erabilerarako, 

kontserbaziorako eta zainketarako 6/95 Foru Arauko 17. artikuluak ezarritakoak. 

b.2 Itxiturenak: 1,5 m. Lur berdinketaren kanpoko ertzetik hasita.  

c) Trenbidearekiko: Abiadura Handiko Trena. 

c.1  Eraikuntzenak: Trenbideen Sektoreari buruzko 2003ko azaroaren 17ko 39/2003 

Legeko (BOE, 2003ko azaroaren 18koa, 276. zk.) 16. artikuluak ezarritakoak, Lege 

bereko 15. artikuluko 6. atalean ezarritakoari kalterik eragin gabe hiri lur 

kontsolidatuaren sailkapenari dagokionez.  

d) Ibaiei, errekei eta urtegiei dagokienez: 

 Eraikuntza erabilerek atzerapen hauek errespetatuko dituzte ibilgu publikoaren 

mugaketari dagokionez: 

c.1 15 m 1<C<Km2-ko ibaiadarraren arroa duten erreken kasuan (0 mailako zatiak). 

c.2 1 Km2 baino gutxiagoko ibaiadarraren arroa duten ur ibilguetarako edo 

isurketetarako (00 mailako zatiak), Uren Legeko testu bategina onartzen duen 

2001eko uztailaren 20ko 1/01 Errege Dekretuak ezarritakoa aplikatu beharko da. 

c.3 Gainera, 100 m-ko distantzia mantendu beharko da hauetan: 

 * Ullibarri-Ganboa urtegia. 

1.6.1.6. artikulua Eraikuntzako erabilera bakoitzeko hirigintzako eta eraikuntzako parametro 

espezifikoak 
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1. Zuzenean nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenekin lotura duten eraikinak, 

eraikuntzak eta instalazioak. 

a) Lotura duen lurraren gutxieneko azalera: eskuduntza duen organoak zehaztutako 

0,30 NLUri dagokiona, moduluen arabera. 

b) Lursail hartzailearen gutxieneko azalera: librea. 

c) Gehieneko okupazioa: lursail hartzailearen % 70. 

d) Eraikuntzaren profila edo gehieneko solairu kopurua: sestra gaineko bat. 

e) Erlaitzarekiko edota teilatu hegalarekiko altuera:  10 m jatorri kotarekiko. 

f) Alboetako mugekiko tartea: 5 m. 

2. Berotegiak. 

a) Gutxieneko lursaila: librea. 

b) Gehieneko okupazioa: % 70 

c) Alboetako mugekiko tartea: 3 m. 

3. Abeltzaintzako ustiapen intentsiboarekin edo erdiintentsiboarekin lotutako familiako 

etxebizitza eraikina, nekazalturismoko jarduera barne. 

a) Hirigintzako eraikigarritasuna: 0,10 m2/ m2, lursail hartzailea kontuan hartuta neurtuta. 

b) Lursail hartzailearen gutxieneko azalera: 1.000 m2. 

c) Gehieneko okupazioa: lursail hartzailearen % 10. 

d) Solairuen gehieneko kopurua: sestra gaineko bi. 

e) Erlaitzarekiko edo teilatu hegalarekiko gehieneko altuera:  sestra gainean 7 m. 

f) Mugekiko tartea: 5 m. 

g) Ustiapenarekiko lotura baldintza: etxebizitzak, lursail batean edo gehiagoan, 0,50 NLUri 

dagokion azalera lotu beharko du.  

4. Interes publikoko eraikuntzak. 

a) Zerbitzugune batekiko loturarik ez duten gasolina zerbitzuguneak. 

a.1. Hirigintzako eraikigarritasuna: 0,10 m2/ m2. 

a.2 Lursailaren azalera: 5.000 m2. 

a.3 Eraikuntzek eta markesinek okupatutako gehieneko azalera: % 20. 

a.4 Erlaitzarekiko edo teilatu hegalarekiko eraikuntzak izan dezakeen gehieneko 

altuera:  3,5 m. 

a.5 Mugekiko tartea: 10 m. 

b) Erabilera publikoko edo interes sozialeko gainerako eraikuntzak. 

b.1. Hirigintzako eraikigarritasuna: 0,10 m2/ m2. 

b.2. Lotura duen gutxieneko azalera: 5.000 m2 lursail bakarrean. 

b.3. Gehieneko okupazioa: % 10. 

b.4. Solairuen gehieneko kopurua: sestra kota gaineko bi. 

b.5. Erlaitzarekiko edo teilatu hegalekiko gehieneko altuera:  sestra kota gainean 7 m. 
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b.6. Mugekiko tartea: 10 m. 

5. Aurreko puntuetan agertzen diren parametroak baimendutako hirigintzako jarduerak 

biltzen dituzten eraikuntzen eta eraikinen ingurukoak dira. Lursail batek beren artean 

bateragarriak diren erabilerak bildu ahalko ditu, gehieneko guztizko muga hauek betetzen 

baditu: 

a) Abeltzaintzako ustiapenak badaude: 

a.1. Hirigintzako eraikigarritasuna: 1,00 m2/ m2, lursail hartzailea kontuan hartuta. 

a.2 Gehieneko okupazioa: % 80 lursail hartzailea kontuan hartuta. 

b) Erabilera publikoko edo interes sozialeko eraikuntzak edo instalazioak badaude: 

b.1. Hirigintzako eraikigarritasuna: 0,20 m2/ m2. 

b.2 Gehieneko okupazioa: % 20 

 

1.6.1.7 artikulua. Eraikuntzako erabileretan aplikagarriak diren beste baldintza batzuk 

1. Eraikuntzako erabileren hartzaileak izango diren onibarren itxiturak 1.5.1.33 artikuluan, 

“Hesituak” izenekoan, ezarritako baldintzen arabera inguratu ahalko dira. 

Eraikuntzako erabilerak biltzen ez dituzten onibarretako itxiturak elektrifikatu gabeko alanbre 

leunezkoak edo sarezkoak izango dira eta 1,50 metroko altuera izango dute. Gainera, 

ezingo dute faunaren zirkulazioa eragotzi bi noranzkoetan. 

2. Gertaera natural edo eragindako batek lur bat zona jakin baten baitan egotea 

ahalbidetzen duten baldintzetan endekapena eragingo balu, egoera hori ez da behar 

adinako arrazoia izango kalifikazioa aldatzeko; hori beharrean, jatorrizko baldintzak 

birsortzeko egokiak diren neurriak jarri beharko dira martxan. 

3. Abeltzaintzako ustiategien baldintza bereziak. 

a) Abeltzaintzako ustiapenek 2004ko uztailaren 6ko 1414/2004 Dekretuak ezarritako 

baldintzak beteko dituzte. Dekretu horrek ezartzen ditu abeltzaintzako ustiapenetako 

ingurumeneko eta higiene eta osasun arloko arau teknikoak (EHAA, 2004ko irailaren 

3koa, 169. zk.). 

4. Familiako etxebizitzen baldintzak: 

Udal lizentzia esleitu aurretik, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko 

ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 31.1 artikuluak xedatutakoa betez, Foru Aldundian 

nekazaritza arloan eskuduntza duen organoak emandako baimena lortu beharko da. Artikulu 

horrek zehazten du jarraitu beharreko prozedura, eta bete beharreko baldintzak arau 

hauetan daude zehaztuta: Diputatuen Kontseiluak 2006ko azaroaren 29an emandako 76/06 

Foru Dekretua eta 2007ko urtarrilaren 25eko 8/07 Foru Agindua, Nekazaritzako diputatuak 

emandakoa. 
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5. Interes publikoko eraikinekin, eraikuntzekin eta instalazioekin lotutako etxebizitzek, lursail 

hartzaileetan kokatuta daudenek, horien erabilera zerbitzari izaera izango dute. Hori dela 

eta, horien parametroak erabilera nagusikoen baitan sartuta daude: 

6. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapen intentsiboekin eta erdiintentsiboekin lotura 

zuzena duten eraikuntzen, eraikinen eta instalazioen baldintzak.  

a) Eraikin bateko obra lizentzia eskatzen denean, ustiapenaren jabeak dokumentazio hau 

aurkeztu beharko du: 

a.1 Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak Arabako Nekazaritzako Ustiapenen 

Erregistroan inskribatuta dagoela egiaztatuz emandako ziurtagiria, eraikuntza 

justifikatzen duen nekazaritzako ustiapenetan izena emanda dagoela eta horren 

NLU zenbakia zehaztuz.  

a.2  Lotura duen lursaila errentan hartuta balego, lotura horren helburu den lurraren 

jabeak emandako onarpen zehatza. 

a.3 Ustiapenari atxikitako edozein lur, zonifikazioa edozein izanda ere, lotura duen 

gutxieneko azalera helburuetarako kontuan hartu ahalko da. 

b) Ustiapen jakin batean 1.6.1.6. artikuluan, “Eraikuntzako erabilera bakoitzeko hirigintzako 

eta eraikuntzako parametro espezifikoak” izenekoan, araututako hainbat eraikuntza 

eraikitzen direnean, eska daitekeen NLUren gehieneko kopurua eraikuntzarik zorrotzenari 

dagokiona izango da. 

c) Lursail hartzailearen osagarria den lurraren gutxieneko azalerarekiko lotura eskatzen den 

eraikuntzen kasuan, ustiapeneko beste lursail batzuk lotu ahalko dira, Arabako beste 

udalerri batzuetan daudenak barne. 

1.6.2. KAPITULUA. J.3. LANDATAR GUNEKO LURZORU URBANIZAEZINEKO EREMUEN 

ERABILEREN ETA ERAIKUNTZAREN INGURUKO ORDENANTZAK 

1.6.2.1. artikulua Landatar guneko eremuetako oinarrizko erregimena. 

1. Lurzoru urbanizaezineko landatar guneko zonetan, 2/2006 Legeko 29. artikuluak 

ezarritako oinarrizko erregimena izango da nagusi. 

2. Horren arabera, zona horiek abiapuntua, aukerak, betebeharrak eta gainditu ezin dituzten 

muga batzuk izango dituzte: 

3. Abiapuntu moduan, landatar guneko zona bakoitzak aipatutako 2/2006 Legeko 3. puntuko 

seigarren xedapen gehigarriari eta xedapen iragankorrari buruzko 29. artikuluan ezarritako 

baldintzak bete beharko ditu.  Era berean, 5 eta 9 artikuluek xedatutakoa eta Euskadiko 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten 

presazko neurriak biltzen dituen 2008ko ekainaren 3ko 105/2008 dekretuko zazpigarren 

xedapen iragankorrak zehaztutakoa bete beharko dute. 

4. Hauek dira aukerak eta betebeharrak: 
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a) Horietan, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 41. artikuluak 

ezarritako partzelazioen erregimena izango da nagusi. Onibarrak mugatzeko, 

erregularizatzeko eta hirigintzako zerbitzuak lortzeko prozedura aurreko puntuan 

aipatutako 105/2008 Dekretuak xedatutakoa izango da (1978ko abuztuaren 25eko 

3288/1978 Errege Dekretua, Hirigintzako Kudeaketako Araudia onartzen duena, 117. 

artikulua eta hurrengoak), 2/2006 Legeari dagokion araudia argitaratu bitartean.  

b) Zona horietarako aplikagarriak izango dira hiri lurrari dagokion jabari publikoa babesteko 

mugak eta zortasunak.  

c) Planeamendu orokorrak hauek zehaztu beharko ditu: 

c.1 Lursailaren erregulazioa, lehendik dagoen eraikuntzarekin eta etorkizunean eraiki 

daitezkeen lursailekin lotutako lursailak zehaztuz. Horrek lursailaren gutxieneko 

azalera ezartzea biltzen du. 

c.2 Lursailen eraikigarritasuna. 

c.3 Gehieneko altueren kopurua. 

c.4 Alboko onibarrekiko eta bideekiko eraikuntzak izango dituen tarteen parametroak. 

5. Hauek izango dira mugak: 

a) Planeamenduak ezingo du sortu landatar guneko lurzoru urbanizaezinean eraikitako 

azalerarekiko handitzerik eta etxebizitza kopurua ezingo da lehendik zegoena baino % 

50 handiagoa izan. 

b) Guztizko etxebizitza kopurua (lehendik daudenak eta aurrez ikusitako berriak) ezingo da 

hogeita bost unitate baino gehiagokoa izan. 

c) Ezingo dira hornikuntza, ekipamendu, esparru libre edo trazatu berriko bide publiko 

berriak zehaztu; lehendik dauden mugak eta lerrokatzeak arautzea soilik ahalbidetuko 

da. 

d) Lursail eraikigarriek sarbide zuzena izan beharko dute bide publiko batetik; hori dela 

eta, horrelakorik ez duen edozein lursail ez da eraikigarria izango. 

6. Lurzoru urbanizaezinean sailkatuta daudenez, eta zona horietan ez dagoenez kalifikazio 

eta ordenamendu xehakaturik argi eta garbi, bide publikoaren parean lehendik dauden 

lursailetan azpieremuekin parekatzen dituen egoera gertatu ohi da praktikan; zehazki, 

urbanizazioak kontsolidatutako hiri lurreko A2 zonako azpieremuekin parekatu ohi dira, 

nahiz eta hurrengo artikuluan agertzen diren ñabardurak egin behar diren.  

1.6.2.2. artikulua Landatar guneko eremuetako eraikuntzako eta erabilerako ordenantzak 

1. Aurreko artikuluan xedatutakoa betez, landatar guneko lurrak honela banatu ohi dira: 

a) Jabari eta erabilera publikoko espazioa. 

b) Partzelatutako esparrua; horren baitan, era berean, hauek bereiz daitezke: 

b.1 Bide publikoarekiko aurrealderik gabeko lursailak. 

* Eraikuntzarik gabeko lursailak. 



MANUEL IRADIER KALEA, 40 Zk-BAXUA. 01005 VITORIA-GASTEIZ 

TFNO.- 945 13 17 57 FAX.- 945 14 35 09 estoa@estoa.net 
STOA, S.L. 

 

ARAMAIOKO HIRIGINTZAKO AURRERARAUDIA PROPOSAMENA_3.ORRAZTUA.doc                                                                                                          166
  

* Bide zorraren bidezko sarbidea duten eraikuntzadun lursailak. 

b.2 Bide publikorako aurrealdea duten lursailak. 

  * Bizitokiko eraikuntza duten edota nekazaritzarekin lotutako lursail pribatuak 

(nekazaritza kontzeptu orokorraren arabera ulertuta). 

  * Zerbitzu publikoko hornikuntza eraikuntza duten lursailak. 

  * Beste erabilera batzuetara zuzendutako eraikuntza duten lursail pribatuak. 

  * Eraikuntzarik gabeko lursail pribatuak, jabetza pribatukoak edo publikokoak ondare 

ondasun moduan. 

2. Tresna honek izatez xehakatutako eta oraingo partzelazioa zehazten duten ordenamendu 

eta kalifikazioa sendotzen ditu.  Hori dela eta: 

a) Jabari eta erabilera publikoko espazioak berretsi ohi dira; bideen eta espazio libreen 

arteko tartea eta horien lerrokatzeen erregularizazioa P3 "Kalifikazio xehakatua" planoan 

agertzen da.  

b) Lehendik dagoen partzelazioa kontsolidatzen du. 

c) Eraikuntza eta dauden erabilerak kontsolidatuko dira, 1.4.7.7. artikuluaren arabera, 

ordenamendutik kanpo daudenak izan ezik. 

3. Aurreko artikuluko 4. puntuan onartutako gehieneko etxebizitza kopuruaren mugak 

betetzea modu grafikoan agertzen da "P6. Eraikuntzaren baldintzak" planoari partzelazio 

berria gehituz, edo modu numerikoan partzialki edo erabat hutsik dauden lursailetako 

bizitokien edukiera kalkulatzeko oinarria kontuan hartuta, eraikinari eta bi bizitzako 

etxebizitzaren erabilerari dagokion lursailaren parametroa aplikatuz. 

4. Lursail pribatuetan, a.2. azpieremuetako eraikuntzako eta erabilerako erregimena 

aplikatuko da, berezitasun hauekin: 

a) J.3.n “Zonaren izena” eremuko eraikinik gabeko lursailetan, jarraian agertzen diren 

parametro espezifikoak aplikatuko dira. 

b) Dentsitate baxuko familia anitzeko etxebizitza irekiko eraikinak ezingo du lau 

etxebizitza baino gehiago izan. 

c) Eraikuntzak, nekazaritzarekin lotutako biltegien kasuan izan ezik, fatxadek zehazten 

duten perimetroaren baitan, 10x10 metroko karratua inskribatzeko aukera eman beharko du; 

era berean, hura 25x25 metroko laukiaren barnean inskribatu ahalko da. 

d) Egungo bizitoki eraikinak birgaitzeko garaian (ondare historikoaren arloan 

eskuduntza duen organoak baimenduz gero, kalifikatutakoak eta inbentarioan sartutakoak 

barne), eraikitako 150 m2 bakoitzeko etxebizitza bat baimenduko da eta, guztira, lau 

etxebizitza. Birgai daitekeen azaleraren barnean, erantsitako eraikuntzak sartuko dira, 

eranskin itsusgarriak direnean izan ezik.  
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 Edonola ere, lursail hartzaileak etxebizitza bakoitzeko lursailaren gutxieneko 

azaleraren parametroak bete beharko ditu lursailak pilatu ahal izateko (eraikinik gabeko 

lursailetan aplikagarria). 

e) Katalogatu gabeko bizitoki eraikinak ordezkatzeko garaian, eraikuntza berriak 

eraikinik gabeko lursailetan aplikagarriak diren parametroak bete beharko ditu. 

 Dena den, lursaila partzelazio helburuetarako ezarritako gutxienekoa baino txikiagoa 

bada, horren berreraikuntza onartuko da; hori dela eta, lehendik dagoen eraikigarritasuna 

eta etxebizitza kopurua mantendu beharko da. 

f) Bizitokikoak ez diren eraikin kontsolidatuak eta katalogatu gabeak oraingo erabilerara 

bideratu beharko dira beti. 

 Oraingo lursaila ezingo da partzelatu. 

 Eraikuntzaren ordezkapena kokapen berean egindako berreraikuntza bidez egin 

ahalko da oraingo parametro berekin edo bi bizitzako etxebizitzaren eraikinari eta erabilerari 

dagozkion hirigintzako eta eraikuntzako parametroak betez. 

g) Ordenamendutik eta ordenantzatik kanpo aitortutako erabilerak dituzten eraikinak 

1.4.7.7. artikuluan ezarritako xedapenen arabera arautuko dira. 

h) Erabilera hauek debekatuta geratuko dira: 

h.1 Atxikitako etxebizitza familiabakarreko eraikitako multzoa. 

h.2 Komunitateko ekipamendu publikoa edo pribatua. 

h.3 Bulegoak. 

h.4 Hotelak eta ostalaritzako antzeko establezimenduak. 

h.5 Jatetxeak eta tabernak. 

 
XEDAPEN IRAGANKORRA 
1. Plan Nagusi honetako 1.4.3.5. “Hirigintzako ordenamenduaren udaleko ordenantza 

osagarriak” izeneko artikuluan aipatutako “Hirigintzako ordenamenduaren udaleko 

ordenantza osagarriak” behin betikoz onartu eta formulatu bitartean, ordenantza horietan 

arautu beharreko gai eta alderdi guztien erregimen juridikoa eta hirigintzakoa Plan hau 

indarrean sartu aurreko aldian indarrean zeuden xedapenetan ezarritakoa izango da, horien 

araudi izaera eta maila edozein izanda ere. 

Zehazki, jarraian agertzen diren xedapenak indarrean daudela ulertuko da (hurrengo atalean 

aipatzen diren baldintzetan): 

a) Hirigintzako partzelazioen eta hirigintzako, eraikuntzako, hirigintzako beste jarduera 

batzuetako, jardueretako eta instalazioetako proiektuetako eta obretako gutxieneko 

baldintzak eta edukia, II. Tituluko 4. kapituluan araututa daudenak (Aurreko Arau 

Subsidiarioen Garapena eta Egikaritzea). 
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2. Aurreko atalean aipatutako xedapenaren indarraldia baldintzatuta dagoela ulertuko da 

honen arabera: 

a) Oro har, aipatutako xedapenetan zehaztutako determinazioak indarrean daudela 

ulertuko da, Plan honetan espresuki ezarritako aurreikuspenak osatzen dituztenak 

barne. 

 Dena den, Plan honetan espresuki eta erabat araututako gaietan eta alderdietan 

eragina badute, eta aplikazioa bertan ezarritako aurreikuspenekiko kontraesankorra 

denean, azken horretan jasotako determinazioek izango dute lehentasuna.  

b) Aipatutako “Hirigintzako ordenamenduaren ordenantza osagarriak” izenekoa behin 

betikoz onartzeak xedapen horiek guztiak eta Xedapen Iragankor hau indargabetzea 

ekarriko du ordenantza horietan ezarritako baldintzen arabera. 
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2. LIBURUA HIRIGINTZAKO LANETARAKO ARAU PARTIKULARRAK 

2. liburuko edukiak Hirigintzako Ordenamenduko Plan Orokorraren Hasierako Onarpenera 

jotzen du.  
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3. LIBURUA ONDARE HISTORIKO-ARKITEKTONIKOA ETA NATURA GUNEAK 

BABESTEKO ARAUAK 

TITULU BAKARRA 

3.1.1. KAPITULUA. KATALOGATUTAKO ELEMENTUEN SAILKAPENA 

3.1.1.1. artikulua Katalogoaren formulazioa 

Plan honetako determinazioak osatzen dituen dokumentu gisa eta Euskadiko Lurzoruari eta 

Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 76. artikuluan aurrez ikusitakoa 

betez, katalogoa prestatu da. Katalogoak biltzen du beren interes artistikoa, kulturala, 

historikoa edo naturalistikoa dela eta, esku-hartze suntsitzaileetatik edo itsusgarritik babestu 

edo gorde beharreko udalerriko eraikitako elementuen edo elementu naturalen zerrenda. 

Era berean, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2006ko ekainaren 30eko 2/2006 

Legeko 53.1.e eta 56.1.g artikuluan eskatutako babeseko araudia agertzen da, 

katalogatutako elementu bakoitzean aplikagarria dena.  

3.1.1.2. artikulua Katalogatutako Ondarea Babesteko Plan Bereziaren formulazioa 

1. Udalak udalerriko katalogatutako ondarea babesteko Plan Berezia formulatu ahalko du 

Titulu honetan bildutako babeseko araudia osatze aldera. Horren arabera, katalogatutako 

eraikin edo espazio ugarietarako babeseko neurri partikularrak zehaztu eta horietan lanak 

egiteko aukerak xehetasunez arautuko ditu.  

2. Era berean, Plan Bereziak aldatu ahalko du katalogatutako eraikinen eta espazioen 

zerrenda eta sailkapena. 

3.1.1.3. artikulua Katalogatutako elementuen sailkapena 

Katalogatutako elementuak babestearen inguruko araudia aplikatzeko helburuekin, 

sailkapen hau ezarriko da: 

1. Interes historikoko eta arkitektonikoko ondarea. 

a) Kalifikatutako intereseko ondasunak. 

b) Inbentariatutako intereseko ondasunak. 

c) Udal babeseko intereseko ondasunak. 

2. Interes arkeologikoko ondarea. 

a) Eremu arkeologikoak. 

b) Presuntzio arkeologikoko eremuak. 

3. Interes naturalistikoko ondarea. 

3.1.2. KAPITULUA. KATALOGOA 

3.1.2.1. artikulua Kalifikatutako interes historikoko eta arkitektonikoko ondasunak. 

1. Kategoria horren baitan daude ondare historiko-artistiko arloan eskuduntza duen 

organoak kalifikatutako interes kulturaleko ondasun higiezinak edo, beren balio berezia dela 

eta, kalifikagarriak direnak. 

2. Hauxe da zerrenda: 
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2.1.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK MONUMENTU AITORTUTAKO EDO 

IREKITAKO ONDASUN HIGIEZINAK  

 

             IZENA ALDIZKARIA 

28. Aurtola burdinola EHAA, 2001/05/07 

51. Salturri baserria EHAA, 2002/01/02 

 

3.1.2.2. artikulua Inbentariatutako interes historikoko eta arkitektonikoko ondasunak. 

1. Kategoria horren baitan daude ondare historiko-artistikoa babesteko arloan eskuduntza 

duen organoak inbentariatutako interes kulturaleko ondasun higiezinak edo, beren balio 

berezia dela eta, inbentariagarriak direnak. 

2. Hauxe da zerrenda: 

2.1.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO MONUMENTU MULTZO / MONUMENTU GISA 

AITORTZEKO PROPOSATUTAKO ONDASUN HIGIEZINAK  

           IZENA AUZOA 

   53. Zuazua baserria Zabola-Azkoaqa 
   48. Ereruena baserria Arriola Areiola 
   64. Arraqa-Gañikoa baserria Equzki-Erripa (lbarra) 
   65. Berasatequi baserria Equzki-Erripa (lbarra) 
   59. Uribarren goikoa baserria Etxagen 
   81. Jauregi-Nagusi baserria Gureia-Uribarri 
   82. Zubieta-Azpikoa baserria Uribarri 
   26. Añibarriko errota eta zentrala Ibarra 
   1. Santa Marina eliza Arexola 
   11. San Migel eliza Etxagen 
   8. San Juan Bautista eliza Azkoaqa 
   22. Jasokundearen eliza Baraiuen 
   21. San Millan eliza Gantzaga 
   19. Santa Ana baseliza Ibarra 
   14. Ibabeko Andra Mariaren baseliza Eguzkierropa 
   10. Sortzez Garbiaren eliza Olaeta 
   6. San Pedro eliza Unzella 
   4. San Esteban eliza Uribarri 
   18. Udaletxea Ibarra 
   89. Aska Iturria Ibarra 
   20. San Martin de Tours eliza Ibarra 
   102-1 Goikolea eta Urrexola kapera Olaeta 
   87. Zubiko Gurutzea Olaeta 
   89. Aska - Iturria Ibarra 
   92. Errukiaren gurutzea Ibarra 
   100. Iturraldeko iturria Azkoaqa 
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3.1.2.3. artikulua Udal babeseko interes historikoko eta arkitektonikoko ondasunak 

1. Artikulu honek kalifikatuta edo inbentariatuta egon gabe, babestea interesekotzat hartzen 

den interes historiko-arkitektonikoko ondasunen zerrenda biltzen du. 

2. Hauxe da zerrenda: 

2.1.-EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK UDAL MAILAN ZAINTZEKO 
PROPOSATUTAKO ONDASUN HIGIEZINAK  
 

IZENA AUZOA 
   45. Martona baserria Areiola  
   46. Jauregi-Nagusi baserria Areiola  
   47. Bengoa baserria Arriola  
   49. Urizar baserria Azkoaqa  
   55. Urdiñe baserria Baraiuen  
   56. Artabe baserria Baraiuen  
   57. Oruna Nagusia eta Oruna Txori        
baserria Baraiuen  

   58. Iturbe baserria Baraiuen  
   62. Arraburu baserria Eguzki-Errioa (Ibarra)  
   63. Arraqa-Azpikoa baserria Ibarra 
   66. Maskaiano baserria Eguzki-Erripa  
   67. Zakone baserria Equzki-Erripa  
   60. Goiko-Labeaqa baserria Etxagen  
   61. Arane baserria Etxagen  
   78. Aurreko Etxeberri baserria Gureia  
   79. Aurreko baserria Gureia  
   80. Ibarauen baserria Gureia  
   68. Likiñano baserria Ibarra 
   69. Txokolazarra baserria Olaeta  
   70. Larra baserria Olaeta  
   7. Apaizetxea Olaeta  
   72. Etxeberri baserria Olaeta  
   73. Larrazelai baserria Olaeta  
   74. Zakone baserria Suña  
   75. Barroiena baserria Suña  
   76. Etxeberri baserria Untzilla  
   77. Zerain Baserria-Txabola Untzilla  
   54. Zabaldu baserria Zabola 
   52. Lasagabaster baserria Zabola 
   50. Labiena baserria Azkoaga 
   27. Goikola errota  
   83. Alzaqa Gañekoa baserria  
   40. Olaetako zubia  
   2. San Pedro de Letazur baseliza Arexola  
   85. San Adrian baseliza Azkoaga 
   84. Santa Kruz baseliza Etxagen  
   17. San Sebastian baseliza Ibarra 
   16. San Kristobal baseliza Uribarri  
   13. San Andres baseliza Eguzkierripa 
   86. San Pedro baseliza Ibarra 
   5. San Migel baseliza Untzilla  
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IZENA AUZOA 
   12. Santa Luzia baseliza Etxagen 
   3. San Bartolome baseliza Uribarri 
   15. Santiago baseliza Gureia-Uribarri 
   9. Santa Ageda baseliza Azkoaga 
   90. Iturria - aska - harraska Ibarra 
   91. Abaletxe baserria Azkoaqa 
   93. Apaizetxea  Barajuen 
   94. Mendikurutzeko gurutzea Untzilla 
   95. Urruti baserria Untzilla 
   96. Apaizetxea  Uribarri 
   97. Salturralde baserria Azkoaqa 
   98. Lasaga baserria Azkoaqa 
   99. Altzazpi baserria Azkoaqa 
   39. Iturralde baserria Azkoaqa 
   43. Intxaurrondo iturria Azkoaqa 
   87. Zubiko gurutzea Olaeta 
   92. Errukiaren gurutzea Ibarra 
   100. Iturraldeko iturria Azkoaqa 
   71. Herriko etxea Olaeta 
   101. Kruzeta portuko gurutzea Kruzeta 
   88. Mugerza zubia Ibarra 
   102. Olaetako hilerria Olaeta 
   103. Uribarriko hilerria Uribarri 

 

3.1.2.4. artikulua Eremu arkeologikoak. 

1. Artikulu honek ondare historiko-artistikoa babesteko arloan eskuduntza duen organoak 

zehaztutako eremu arkeologikoen zerrenda biltzen du. 

2. Hauxe da zerrenda: 

2.1.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK MONUMENTU/MONUMENTUEN MULTZO 
GISA AITORTZEKO PROPOSATUTAKO EREMU ARKEOLOGIKOAK 
2. Trinitatearen/Letazurreko San Pedro tenplua (B)  

57. Murugaingo herrixka (E) 

 

3.1.2.5. artikulua Presuntzio arkeologikoko eremuak. 

1. Artikulu honek ondare historiko-artistikoa babesteko arloan eskuduntza duen organoak 

zehaztutako eremu arkeologikoen zerrenda biltzen du. 

2. Hauxe da zerrenda: 

3.1.2.6. artikulua Interes naturalistikoko ondarearen eremuak 

1. J.1.1 landatar eremua, Balio naturala dela eta, babes berezia duena, osatzen duen balio 

natural bereziko eremuak biltzen ditu. 

2. Hauxe da zerrenda: 

2.1. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK BALIZKO ARKEOLOGIA GUNE 
IZENDAPENAREKIN AITORTUTAKO EREMUAK 
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(Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordeak 1997ko irailaren 15ean emandako ebazpena. 

1997ko urriaren 3ko 189. EHAA).  

1. Santa Marina parrokia (A) 

3. Arejolatarren gaztelua (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

4. Olabe baserria (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

5. San Torkuato baseliza (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

6. San Juan Bautista parrokia (A)  

7. Santa Ageda baseliza (A) 

8. Etxebarri Elorriaga baserria (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 9. Santa Kruz baseliza 

(ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

9. Santa Kruz baseliza (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

11. Jasokundeko Andre Mariaren parrokia (A) 

12. Bolunburuko San Pablo baseliza (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

13. Bolunburuko burdinola (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

14. Barajuen gaztelua (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

15. Izarraga teileria (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

16. Etxagengo errota (D) 

17. Santa Migel parrokia (A) 

19. San Millango parrokiako eliza (A) 

20. Errotazarra (D) 

21. Ibarran ospitalea (gaur egun, etxebizitza) (A) 

22. Mendiolako dorretxea (gaur egun, baserria) (A) 

23. Zaleran errota (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

24. Zaleran burdinola (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

25. Mugerza errota (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

26. Mugerza burdinola (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

27. Mugerza dorretxea (gaur egun, baserria) (A) 

28. Aranekoerrota (D)  

29. San Sebastian baseliza (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

30. San Krispin baseliza / San Tirso (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

31. La Magdalena baseliza (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

32. San Andres baseliza (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

33. San Antolin baseliza (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

34. Arragako San Pablo baseliza (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

35. Zalgoko San Martin baseliza (antzinakoa) (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

36. Troxaola burdinola nagusia (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

37. Goikola burdinola (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 
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38. Goikola errota / Errotazarra (D)  

39. Aurtola burdinola txikia (D) 

40. Olazar burdinola / Albinakoa (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

41. Sortzez Garbiaren eliza (A)  

42. Santa Pedro eliza (A) 

43. Murubañako Santa Kruz baseliza (ez zaio egiturarik ikusten) 

(E)  

44. Muruko San Juan baseliza (ez zaio egiturarik ikusten) (E) 

45. Muruko dorretxea (gaur egun, Nafarrena edo Muru baserria) 

(A) 

46. San Migel baseliza (B) 

47. San Esteban parrokiako eliza (A) 

48. Uribarri Aspikoa gotorretxea (A) 

49. San Bartolome baseliza (B) 

50. Santiago baseliza (B) 

51. Arangiko San Cristobal de las Cruces baseliza (A) 

52. Suñabolueta errota (D) 

54. Anbotosteko trikuharria (C) 

55. Ollarganko trikuharria (C) 

56. Albinako zingirako asentamendua (E) 

 
3.1.3. KAPITULUA. BABESEKO ERREGIMENA 

3.1.3.1. artikulua Interes historikoko eta arkitektonikoko, eta interes arkeologikoko ondarea 

osatzen duten ondasunen deskribapen fitxak. 

1. Plan honetako hirigintzako arau hauetako I. Eranskinean (behin-behineko onarpeneko 

dokumentuan sartuko dira) agertzen dira babestutako ondasun bakoitzaren banakako fitxak. 

Horietan, izena, kokapen grafikoa, postakoa eta katastroarena, deskribapena, fatxaden edo 

ondasun arkitektonikoen kasuan elementurik aipagarrienen argazkiak, baimendutako 

eraikuntzako esku-hartzeak eta, dagokionean, babes espezifikoko arauak agertzen dira.  

3.1.3.2. artikulua Interes historiko-arkitektonikoa duen ondarea babesteko erregimena 

1. Interes historiko-arkitektonikoko ondasunen babes erregimena banaka bilduko da 

dagokion fitxan.  

2. Eraikuntzako esku-hartze ugariak eta horien garrantzia urbanizatutako eta eraikitako 

ondarea birgaitzeko babestutako jarduerari buruzko 2002ko abenduaren 30eko 317/02 

Dekretuko I. eranskinean agertzen dira zehaztuta.  

3.1.3.3. artikulua Interes arkeologikoa duen ondarea babesteko erregimena 
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1. Kalifikatutako edo inbentarioan sartutako gune arkeologiko bakoitzeko jarduerak aitorpen 

ekitaldian aipatutako eta banakako fitxan ondare historiko-artistikoa babesteko arloan 

eskuduntza duen organoak adierazitako babes erregimenaren araberakoak izango dira. 

Edonola ere, kalifikatutako edo inbentariatutako gune arkeologikoan eragina izango duen 

obra edo jardueraren bat egiteko garaian, Arabako Foru Aldundiaren aurrean aurkeztu 

beharko da dagokion arkeologiako proiektua hark onar dezan, 7/1990 Legeko 45.5 

artikuluak xedatutakoa betez. 

Aurreko guztia hala izan arren, udal babeseko eta monumentu multzo izendapena duen 

gune arkeologikoan dauden eta katalogatu gabe dauden eraikinen kasuetan, dagokion 

LHren Arau Partikularrak edota azpieremuko ordenantzek ezarritako araudia aplikatuko da, 

aurreko puntuan zehaztutako baimena lortu ostean.  

2. Presuntzio arkeologikoko guneetan, Euskadiko Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legeko 

49. artikulua izango da aplikagarria. Aipatutako Legea 1996ko urriaren 8ko 234/1996 

Dekretuak garatu zuen. Dekretu horrek Presuntzio Arkeologikoko Guneen determinaziorako 

erregimena ezartzen du eta aztarna arkeologikoak egon daitezkeela aurrez ikusitako 

guneetan obrak egin nahi dituzten sustatzaileak eta jabeak balio arkeologikoaren eta horrek 

obren proiektuan izan dezakeen eraginaren inguruko azterketa aurkeztera behartzen ditu. 

Horren ondoren, Arabako Foru Aldundiaren eskuduntzakoa izango da proiektu arkeologikoa 

egitea beharrezkoa den edo ez zehaztea.  

Aipatutako Legean aurrez ikusitako prozesua amaitzean eta presuntzio zona gune 

arkeologiko izendatuko ez balitz, Plan honetan ezarritako hirigintzako araudia izango da 

aplikagarri, egoeraren arabera dagokionaren arabera, eskuduntza duen organoak ezarri 

dituen zuhurtasunak kontuan hartuta. 

3.1.3.4. artikulua Interes naturalistikoa duen ondarea babesteko erregimena 

1. Eremu horietan, 1.6.1.2. “J.1.-Babes berezikoak eta J.2.-Babestutakoak landatar 

eremuetan kalifikazio orokorrak baimentzen dituen eraikuntzako erabilerak eta jarduerak” 

izeneko artikuluko 4. atalean ezarritako erregimena aplikatu beharko da. Atal hori J.1.1. 

zonei, Balio naturala dela eta, babes berezia duten guneei, dagokiena da. Era berean, atal 

horrek gai horretan aplikagarria den sektore mailako araudira jotzen du. 

3.1.3.5. artikulua Katalogoa eta babes erregimena aldatzea 

1. Katalogoa automatikoki aldatuko da, planeamendu orokorrari buruzko plan honek 

aldaketa izaera izan gabe, eskuduntza duen eta dagokion organoak ondasun arkitektoniko 

edo arkeologikoren bat inbentariatzen edo katalogatzen duenean, edo interes naturalistikoko 

esparruren bat izendatzen duenean. Gauza bera gertatuko da aipatutako organoak 

katalogazioa eta aurretik kalifikatutako, inbentariatutako edo aitortutako ondasunetan eta 

esparruetan aplikagarria den erregimena aldatzen duenean.  Babes erregimena aitorpen 

ekitaldian ezarritakoa izango da. 
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2. Udal intereseko interes historikoko eta arkitektonikoko ondasunen aldaketak 

ordenamendu xehakatu maila izango du. Dena den, 3.1.1.2. artikuluan, “Katalogatutako 

Ondarea Babesteko Plan Bereziaren formulazioa” izenekoan, aipatutako Plan Berezia 

prestatu eta onartuz gero, katalogoaren eta babes erregimenaren aldaketa hori aldatuz 

egingo da. 

 

Gasteizen, 2008ko azaroaren 24an  

 

Idazketa taldea 

 

 Arkitektoa     Geografoa   Bideetako ingeniaria 
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