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I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA
Arabako Foru Aldundia

INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA
262/2014 Foru Agindua, ekainaren 3koa, behin betiko onartzen duena Legutioko udalerriko
Urrunagako “GED2R” kirol eremu berriaren hiri antolamendurako plan bereziaren espedientea
AURREKARIAK
Lehenengoa. 2013ko azaroaren 22an, Legutioko Udalak erabaki zuen hasierako onarpena
ematea Urrunagako GED2R kirol eremu berriaren hiri antolamendurako plan bereziari, eta jendaurrean jartzea 20 egun baliodunez, eta horretarako iragarkiak argitaratu zituen 2013ko 139.
ALHAOn, abenduaren 4koan, eta 2013ko abenduaren 9ko “El Correo” eta 2013ko abenduaren
6ko “Berria” egunkarietan.
Bigarrena. Jendaurreko epean ez zen alegaziorik aurkeztu. Beraz, Udalak espedientea behin-behineko onartzeko erabakia hartu zuen 2014ko otsailaren 18an eta Foru Aldundiari igorri
zion behin betiko onar zezan. Aldundiak 2014ko martxoaren 12an jaso zuen.
Hirugarrena. Martxoaren 27an Legutioko Udalari errekerimendua egin zitzaion hasierako
onarpenerako erabakiaz Urrunagako Administrazio Batzarrari egindako jakinarazpena aurkez
zezan, 2/2006 Legearen 95.2 artikuluan adierazten den moduan. Jakinarazpen hori 2014ko
apirilaren 4an jaso zen.
Laugarrena. Diputatu Nagusiaren uztailaren 21eko 62/2011 Dekretuan xedatutakoarekin bat
etorriz, behin betiko onarpena –hura eman ala ez– Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatuari dagokio, plan berezia aztertu eta espedienteak jendaurrean arauzko epea bete ondoren.
OINARRIAK
Lehenengoa. Hiri antolamendurako plan berezi hau egin da xehetasunez antolatzeko Urrunagako kirol eremu berria, hau da, Legutioko Planeamenduko Arau Subsidiario indardunetan
GED2R gisa mugatuta dagoen eremua.
Planeamenduko Arau Subsidiarioen 135. artikuluko 2.2.7 idatz zatian arautzen dira kirol
ekipamendurako eremuan aplikatu beharreko erabilerak eta parametroak. Bertan adierazten
da plan berezi batek garatuko duela eremu horren antolamendu zehatza (xehakatua).
Bigarrena. Plan berezi honen helburua da, beraz, behin izapidetu eta onartutakoan, xehetasunez antolatzea hiri lurzoru gisa sailkatutako eta kirol ekipamenduko sistema orokor
gisa kalifikatutako eremua, zeren, nahiz eta Arau Subsidiarioen dokumentuan bertan halako
antolamendu bat irudikatu den, “hiri lurzoruari buruz plan orokorraren agirietan jasotako antolamendu xehatua aldatzeko ere erabil daiteke hiria antolatzeko plan berezia”, Lurzoruari eta
Hirigintzari buruzko 2/2006ko Legearen 70. artikuluak dioenez.
Hirugarrena. Legutioko udalerriko hirigintzako planeamenduaren eta aplikatu beharreko
legediaren argitan azterturik, egiaztatu da dokumentuak betetzen dituela bai oinarri duen araudi
integrala, bai hirigintzako legedia. Hala ere, ohar hauek egin behar dira:
— A.6 puntuak (“Kokapena, mugak eta azalera”) dio 672. lurzatiko D eta G azpilurzatiek
osatzen dutela eremua, baina esan behar luke D azpilurzatiak eta G azpilurzatiaren 5.077,93
m2-ko zati batek osatzen dutela eremua, izan ere G azpilurzati osoak 7.922,86 m2 baititu, katastroaren arabera.
Horrenbestez, dagozkidan ahalmenez baliatuz, honako hau
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XEDATZEN DUT
Lehenengoa. Behin betiko onartzea Legutioko udalerriko Urrunagako “GED2R” kirol eremu
berriaren hiri antolamendurako plan bereziaren espedientea.
Bigarrena. Ebazpen hau eta onartutako hirigintza arautegia ALHAOn argitaratzea.
Hirugarrena. Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, eta haren aurka zuzenean
administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko
Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi edo argitaratu ondorengo egunetik aurrera.
Gasteiz, 2014ko ekainaren 3a
ingurumen eta hirigintza saileko diputatua
marta ruiz cerrillo

LEGUTIOKO UDALERRIKO URRUNAGAKO GED2R KIROL EREMU
BERRIAREN HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN BEREZIA
HIRIGINTZA ARAUDIA
I. KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua. Eremua eta xedea
Araudi honen xedea da urriaren 2ko 141/2003 Foru Aginduaren bidez onartu ziren eta 2003ko
132. ALHAOn azaroaren 12an, asteazkena, argitaratu ziren Planeamenduko Arau Subsidiarioen
berrikuspeneko Urrunagako GED2R kirol eremu berria arautu eta antolatzea.
Urrunagako kirol eremu berriak 6.099,84 m2-ko azalera du.
2. artikulua. Hierarkia
Hierarkian araudi hau Euskal Autonomia Erkidegoan eta Estatuan indarra duen hirigintzako
legedia baino beherago dago, eta urriaren 2ko 141/2003 Foru Aginduaren bidez (2003ko 132.
ALHAO, azaroaren 12koa) onartu ziren Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikuspenaren
zehaztapenak baino beherago.
3. artikulua. Indarraldia
Hirigintza araudi honek indarra hartuko du plan berezi hau behin betiko onartzeko erabakia
argitaratzen den egunaren biharamunean, eta indargabetzen den arte egongo da indarrean.
Araudi honen artikulu baten edo gehiagoren deuseztasunak, deuseztapenak edo aldaketak ez dio eragingo gainerako artikuluen baliozkotasunari, salbu eta baten bat aplikatu ezinik
geratzen denean haiekin lotuta edo haien menpean egoteagatik.
Indargabetzeak, berriz, arau indargabetzaileak zehazten duen eragina izango du.
4. artikulua. Arauen bat etortzea
Eraikuntza arauei dagokienez, plan berezi honetako arauek lehentasuna dute Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikuspeneko arauen aldean.
Plan berezian aurreikusi gabeko kasuetan indarra izango du, ordezko gisa, Planeamenduko
Arau Subsidiarioen berrikuspenak.
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5. artikulua. Plan bereziko agiriak
Plan berezi honetan agiri hauek jaso dira:
A agiria: Informazio eta justifikazio memoria
B agiria: Plan Orokorra garatzeko hirigintza arauak
C agiria: Gauzatzea antolatu eta kudeatzeko gidalerroen azterlana
D agiria: Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren azterlana
E agiria: Dokumentazio grafikoa
Honako antolamendu plano hauek agiri arauemaileak dira:
O-01 planoa. Kalifikazio xehakatua
O-02 planoa. Eraikuntzaren baldintzak
O-03 planoa. Lerrokadurak eta sestrak
Hirigintza araudi hau ere arauemailea da, bere edukian eta definizioan bertan ezarritakoaren
arabera.
Goian aipatutako planoen eduki arauemailearen interpretazioa hirigintza araudi honetan
ezarritakoari jarraituz egin behar da. Gainerako planoak, bai informaziokoak bai antolamendukoak, orientagarriak dira, eta plan berezi honen zehaztapenak azaltzen dituzte.
Plano arauemaileen eta hirigintza araudiaren arteko desadostasunik egonez gero, planoen
edukiaren alde ebatzi behar da. Hirigintzako zehaztapenen baten definizioan eskala desberdinetako planoak bat ez badatoz, eskala zehatzagoan egindako planoetan ezarritakoa lehenetsiko da.
Edozein eremuren tamainaren zenbakizko adierazpenen artean, beti lehenetsiko da benetako
azalera, bera modu sinesgarrian egiaztatu eta gero.
Halaber arauemailea izango da D agiriaren (“Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren
azterlana”) edukia, hautatutako jarduketa sistemari dagokionez. Zehaztapen hori aldatu ahal
izango da Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 145. artikuluan
ezarritako prozeduraren bidez.
Arauemaileak izango dira, era berean, E agiriari (“Gauzatzea antolatu eta kudeatzeko gidalerroen azterlana”) dagozkion zehaztapenak.
Gainerako agiriak informazioa edo azalpenak emateko dira. Beraz, aurretik aipatutakoekin
alderatuta kontraesanik egonez gero, aurrekoek izango dute lehentasuna.
Hirigintza araudi honetan jaso ez diren kasu orokorretan indarra izango du, ordezko gisa,
Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikuspenak.
6. artikulua. Hirigintza araudiaren edukia
Araudi hau honako kapitulu hauetan banatuta dago:
I. KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRAK
II. KAPITULUA: HIRIGINTZA ARAUBIDEA
III. KAPITULUA: ZONETAKO ERAIKUNTZARI ETA ERABILERARI BURUZKO ORDENANTZA
BEREZIAK
IV. KAPITULUA: URBANIZAZIOARI BURUZKO ORDENANTZAK
7. artikulua. Terminologia
Urrunagako GED2R kirol eremu berriaren plan berezia osatzen duen hirigintzako espediente
honetako agiri guztietan errespetatu egin da Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikuspenean
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ezarritako terminologia, bai lurzoruaren erabilerak izendatzean, bai eraikuntzaren parametroak,
planeamendu esparruak eta kudeaketa esparruak izendatzean, bai eta antolamendu xehakatua
eta bera gauzatzeko modua definitzeko erabili behar diren beste kontzeptu guztietan ere.
Lurzoruari buruzko legedi indardunaren terminologia ere errespetatu da, bai legearena bai
planeamendu eta kudeaketa araudiena, aplikatu beharrekoak diren heinean.
II. KAPITULUA: HIRIGINTZA ARAUBIDEA
1. atala. Lurzoruaren sailkapena
8. artikulua. Lurzoruaren sailkapena
Plan berezi honen bidez xehetasunez antolatu den lurzorua hiri lurzoru gisa sailkatuta dago.
2. atala. Lurzoruaren kalifikazio orokorra
9. artikulua. Lurzoruaren kalifikazio orokorra
Plan berezi honen bidez xehetasunez antolatu den lurzoruak “GED2 kirol ekipamendurako
sistema orokorra” kalifikazio orokorra dauka, Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikuspeneko 3.4 planoan (“Kalifikazio orokorra”) ageri denez.
3. atala. Lurzoruaren kalifikazio xehakatua
10. artikulua. Lurzoruaren kalifikazio xehakatua
Urrunagako GED2R kirol eremu berria maila xehakatuko erabilera homogeneoko zonetan
zatitzen duen kategorizazioa, plan bereziaren eskumenekoa, antolamendu xehakatuko O-01
planoan (“Kalifikazio xehakatua”) ezarrita dago, eta erpinen koordenatuak O-03 planoan (“Lerrokadurak eta sestrak”) definitu dira.
Plan berezian zona hauek ezarri dira:
Komunitate ekipamenduko zona: 5.855,30 m2
Kirol ekipamenduko sistema orokorra da.
Bide komunikazioetako zona: 244,54 m2
Nahitaez laga beharreko bide komunikazioetako toki sistema da, Kurrua kalearen parte
izango dena, zeina CCV9 bide komunikazioetako sistema orokor gisa definitu den.
11. artikulua. Erabilera xehakatuko zonei aplikatu beharreko erabilera eta eraikuntza araubidea
Erabilera xehakatuko zonetako bakoitzaren erabilera eta eraikuntza araubidea III. kapituluan
(“Zonetako eraikuntzari eta erabilerari buruzko ordenantza bereziak”) ezarrita dago. Ordenantza
bereziek berariaz arautzen ez dituzten alderdi guztietan, Planeamenduko Arau Subsidiarioen
berrikuspeneko hirigintza arauak aplikatuko dira.
4. atala. Garapen eta gauzatze araubidea
12. artikulua. Kudeatzeko eta gauzatzeko tresnak
Urrunagako GED2R kirol eremu berria kudeatu eta gauzatzeko tresna hauek erabiliko dira:
xehetasunezko azterlana -behar izanez gero-, nahitaez laga beharreko esparruaren urbanizazio
proiektua, eta eraikuntzak egiteko proiektua.
13. artikulua. Jarduketa sistema
Legutioko Arau Subsidiarioen berrikuspenak aurreikusten duen jarduketa sistema desjabetze
bidezko egikaritze publikoa da.
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14. artikulua. Xehetasunezko azterlanak
Xehetasunezko azterlanak egin ahal izango dira. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 73. artikuluan eta ordezko gisa aplikatu behar den Planeamendu
Arautegiaren 65. eta 66. artikuluetan ezarritako helburuak, mugak eta edukiak edukiko dituzte.
Xehetasunezko azterlanek inola ere ezingo dute lurzoruaren xedea aldatu, hirigintzako eraikigarritasuna handitu, edo planeamenduan ezarritako bide eta hornidura publikoak kendu edo
murriztu. Hala ere baliteke hori beharrezkoa edo komenigarria izatea, bolumenen birmoldatze
tipologiko edo morfologikoaren ondorioz.
15. artikulua. Urbanizazio proiektua
Urbanizazio proiektuak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen
194. artikuluan, Hirigintzako Planeamenduari buruzko Arautegiaren 67. artikulutik 70.era bitartekoetan, aplikagarriak diren heinean, eta Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikuspeneko
hirigintza araudiaren II. tituluko 4. kapituluko 3. atalean ezarritakoa bete beharko du, garapenerako hirigintza arau hauetan jasotako zehaztapenez gainera.
Urrunagako GED2R kirol eremu berriaren urbanizazioaren osagai guztiak fisikoki zehazteko
behar den agiri tekniko integrala da.
Lurzatien barruko urbanizazio obrak ez dira urbanizazio proiektuan sartzen.
16. artikulua. Gauzatze proiektua
Gauzatze proiektuak arloko legedi aplikagarrian ezarritakoa bete behar du, baita Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikuspeneko hirigintza araudiaren II. tituluko 4. kapituluko 5. atalean
ezarritakoa eta garapenerako hirigintza arau hauetan jasotako zehaztapenak ere.
III. KAPITULUA: ZONETAKO ERAIKUNTZARI ETA ERABILERARI
BURUZKO ORDENANTZA BEREZIAK
5. atala. Komunitate ekipamenduko zonako ordenantza
17. artikulua. Komunitate ekipamenduko zonaren deskribapena
Komunitate ekipamenduko sistema orokor gisa sailkatutako zona da. Beraren mugak O-01
(“Kalifikazio xehakatua”) planoan ageri dira.
18. artikulua. Komunitate ekipamenduko zonako erabileren arauketa
Kirol ekipamendurako erabilera da berezko erabilera, eta barruan hartzen ditu herritarrek
kirolean jarduteko eta euren kultura fisikoa garatzeko erabiltzen dituzten instalazioak.
Erabilera bateragarriak dira eremu libreetarako erabilera eta komunikazioetarako eta garraiorako erabilera, hain zuen ere zerbitzu pribatuko bideetarako edota aire zabaleko aparkalekutarako erabilera.
Debekaturik dago beste edozein erabilera, artikulu honetan aipatutakoez bestelakoa edo
horien zerbitzurako ez dena.
19. artikulua. Komunitate ekipamenduko zonako eraikuntzaren baldintzak
Guztizko eraikigarritasun fisikoa eraikitako 3.336,06 m2-koa izango da, eta horietatik gehienez
ehuneko 15 hartu ahal izango dira erabilera bateragarrietarako.
Eraikuntzaren gehieneko okupazioa O-02 planoan (“Eraikuntzaren baldintzak”) irudikatu da,
gehieneko fatxada planoa seinalatuz.
Eraikuntza profil hau onartuko da: beheko solairua eta goiko solairu bat (BS+1).
Atzeraemanguneak eta mugetarainoko tarteak O-02 planoan (“Eraikuntzaren baldintzak”)
irudikatu dira, gehieneko fatxada planoa seinalatuz.
Eraikuntzaren guztizko garaiera 14 metro izango da gehienez.
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6. atala. Bide komunikazioetako zonaren deskribapena
20. artikulua. Bide komunikazioetako zonaren deskribapena
Bide komunikazioetako sistema orokor gisa kalifikatutako zona da. Beraren mugak O-01
planoan (“Kalifikazio xehakatua”) jaso dira.
21. artikulua. Komunitate ekipamenduko zonako erabileren arauketa
Komunikazioetarako eta garraiorako erabilera da berezko erabilera, eta barruan hartzen
ditu pertsonak eta garraiorako ibilgailuak mugitzeko eta azken horiek aparkatzeko egiten diren
jarduerak.
Debekaturik dago beste edozein erabilera, artikulu honetan aipatutakoez bestelakoa edo
horien zerbitzurako ez dena.
22. artikulua. Komunitate ekipamenduko zonako eraikuntzaren baldintzak
Ez da inolako eraikuntzarik baimentzen zona honetan, salbu eta goian aipatutako zerbitzurako
erabilerak, hau da, urbanizazioaren elementuak (zuhaitzak, eserlekuak, autobus geralekuetako
markesinak, seinaleak eta abar).
7. atala. Lurzatikatzea
23. artikulua. Lurzatikatzea
Proposatutako antolamenduaren ondoriozko lurzatiak O-01 planoan (“Kalifikazio xehakatua”) halakotzat mugatutakoak dira; ez da onartuko lurzati horien banantzerik edo eraikitze
independenterik.
Horrela definitutako lurzatia gutxieneko lurzatia izango da, banaezina hirigintzako ondorioetarako.
IV. KAPITULUA: URBANIZAZIOARI BURUZKO ORDENANTZAK
24. artikulua. Plan partzialeko zehaztapenen lotespen maila
Urbanizazio proiektuan hiri antolamendurako plan bereziko zehaztapenak garatuko dira, eta
egokitzapenak egin ahal izango zaizkie, urbanizazio obren exekuzioaren irizpideetara eta beharrizan teknikoetara moldatzeko, betiere egokitzapen horiek ez badituzte aldatzen kalifikatutako
azalerak eta lurzoruaren edo eraikuntzaren araubidea.
25. artikulua. Urbanizazio obretarako baldintza orokorrak
Urbanizazio obrak nahitaez bete behar den araudi sektorialari lotuko zaizkio, bai eta zerbitzu
bakoitza ematen duen enpresa hornitzailearen arauei eta udal zerbitzuek Planeamenduko Arau
Subsidiarioen berrikuspeneko hirigintza araudiaren babesean ezartzen dituzten arau orokorrei
ere.
Azpiegitura zerbitzuen sareen eskemen planoetan adierazitako trazadurak eta neurriak
jarraibidetzat hartuko dira. Hortaz, egoki justifikatutako aldaketak izan ditzakete, urbanizazio
proiektuen eskumen diren azterketa eta kalkulu zehatzagoen ondorioz.
26. artikulua. Ibilgailuentzako eta oinezkoentzako bide sarearen baldintzak
Bide sareko trazadurak eta sekzioak plan berezi honetan bide sareko elementuetarako
(galtzadak, espaloiak, aparkalekuak) ezarritakoak izango dira, zehazki, O-04 planoan (“Ereduzko
sekzioa eta oinplano orokorra”) ezarritakoak. Haien osaera aldatu ahal izango da aginduzko
urbanizazio proiektuaren bitartez.
Dena dela, bideen diseinuak bat etorri beharko du Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikuspeneko hirigintza arauetako 15. artikuluan berariaz ezarritakoarekin, berdintze eta zolatze
obren kalitaterako eta diseinurako gutxieneko irizpideei dagokienez.
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Nahitaez bete beharko dira Eusko Jaurlaritzak emandako apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua, Irisgarritasuna Sustatzeko Legea garatzen duena, eta Etxebizitza Ministerioak emandako
otsailaren 1eko 561/2010 Agindua, eremu publiko urbanizatuetan ibiltzeko eta haiek erabiltzeko
oinarrizko irisgarritasuna eta bereizkeriarik eza lortzeko baldintzen agiri teknikoa garatzen duena.
27. artikulua. Ur hornidurako sarearen baldintzak
O-05 planoan (“Zerbitzu sareak”) trazaduraren eskema ageri da jarraibide gisa, eta aldatu
ahal izango da aginduzko urbanizazio proiektuaren bidez.
Hornidurarako eta ureztatzeko ura banatzeko eraztun sarea presiopeko hodiekin egingo da,
eta instalazio guztiak bat etorriko dira Obra Publikoen Ministerioak ur hornidurako hodietarako
ezarritako baldintza tekniko orokorren agiriarekin (1974ko urriaren 2ko BOE).
Betiere, ur hornidurako sarearen diseinuak Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikuspeneko hirigintza arauetako 15. artikuluan beren-beregi ezarritakoa bete beharko du.
28. artikulua. Euri eta hondakin uren saneamendu sarearen baldintzak
O-05 planoan (“Zerbitzu sareak”) trazaduraren eskema ageri da jarraibide gisa, eta aldatu
ahal izango da aginduzko urbanizazio proiektuaren bidez.
Saneamendu sare berria bereizlea izango da, alegia, bi sare egin beharko dira, euri urena
eta hondakin urena.
Arau orokor gisa, kontrol putzuak jarriko dira gehienez 50 metrotik behin, eta norabidea
aldatzen den lekuetan.
Nolanahi ere, euri eta hondakin uren saneamendu sarearen diseinuak bat etorri behar du
Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikuspeneko hirigintza arauetako 15. artikuluan berariaz
ezarritakoarekin.
29. artikulua. Argindar sarearen baldintzak
O-05 planoan (“Zerbitzu sareak”) trazaduraren eskema ageri da jarraibide gisa, eta aldatu
ahal izango da aginduzko urbanizazio proiektuaren bidez.
Argindar sare berria lurpean jarri beharko da.
Aplikatzekoak izango dira Behe tentsioko erregelamendu elektroteknikoa, Goi tentsioko
lineen erregelamendua, Jarraibide osagarriak eta indarrean dauden gainerako arauak, bai eta
zerbitzua ematen duen enpresa hornitzailearen irizpideak ere.
Nolanahi ere, argindar sarearen diseinuak bat etorri behar du Planeamenduko Arau Subsidiarioen berrikuspeneko hirigintza arauetako 15. artikuluan berariaz ezarritakoarekin.
30. artikulua. Kaleko argien sarearen baldintzak
O-05 planoan (“Zerbitzu sareak”) trazaduraren eskema ageri da jarraibide gisa, eta aldatu
ahal izango da aginduzko urbanizazio proiektuaren bidez.
Kaleko argien sare berria lurpean jarri beharko da.
Aplikatzekoak izango dira Behe tentsioko erregelamendu elektroteknikoa, Goi tentsioko
lineen erregelamendua, Jarraibide osagarriak eta indarrean dauden gainerako arauak, bai eta
zerbitzua ematen duen enpresa hornitzailearen irizpideak ere.
Nolanahi ere, kaleko argien sarearen diseinuak bat etorri behar du Planeamenduko Arau
Subsidiarioen berrikuspeneko hirigintza arauetako 15. artikuluan berariaz ezarritakoarekin.
31. artikulua. Telekomunikazio sarearen baldintzak
O-05 planoan (“Zerbitzu sareak”) trazaduraren eskema ageri da jarraibide gisa, eta aldatu
ahal izango da aginduzko urbanizazio proiektuaren bidez.
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Telekomunikazioen sare berria lurpean jarri beharko da.
Aplikatzekoak izango dira zerbitzua ematen duen enpresa hornitzailearen irizpideak.
Nolanahi ere, telekomunikazio sarearen diseinuak bat etorri behar du Planeamenduko Arau
Subsidiarioen berrikuspeneko hirigintza arauetako 15. artikuluan berariaz ezarritakoarekin.
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